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VOORWOORD

Het belooft een turbulent jaar te worden, 2023. We staan 
met de bouw voor grote opgaven en er liggen kansen 
voor het oprapen. Helaas worden we even hard tegen-
gehouden door de gevolgen van de oorlog, regelgeving, 
prijsstijgingen en tekorten op alle fronten.

In die tijden van nood is het goed elkaar te vinden. 
Samenwerken, verbinden geeft daadkracht om tegen  
de stroom in toch doelen te bereiken. Want samen  
kun je meer aan dan alleen. Grijp daarom elke netwerk-
gelegenheid dit jaar met beide handen aan. 

Er zijn veel gemeenschappelijke belangen die we samen 
beter kunnen oplossen dan alleen. Misschien een goed 
moment om uw branchevereniging weer eens wat meer 
te betrekken, de lokale politiek te benaderen of zelf 
netwerkbijeenkomsten te organiseren. Leer elkaar beter 
kennen en biedt uw kennis aan als tegenprestatie.

Deze Roofs aan het begin  
van het nieuwe jaar helpt u  
op weg. Met kennis verrijkende  
artikelen over juridische zaken,  
over nieuwe diensten, produc- 
ten en materieel. En we verlie-
zen de veiligheid en gezond-
heid van onze werknemers 
niet uit het oog. Samenwerken 
maakt de bouwplaats veiliger, 
zeggen zowel veiligheidskun-
dige Victor Roggeveen als 
Dennis Hitijahubessy, Specialist 
Arbeid & Organisatie bij het 
Inspectiebreed Kenniscen-
trum van De Nederlandse 
Arbeidsinspectie. Waar de 
eerste een interessant onder-
zoek heeft verricht naar de 
rol van leiderschapstypen op veilig en gezond werken, 
wijst Hitijahubessy ons op het niet te overschatten belang 
van coördinatie en samenwerking als het gaat om het 
bereiken van een veilige werkomgeving. Hij wijst ons ook 
nog even op een kleine, maar belangrijke voetnoot in het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, met grote gevolgen voor 
de partijen die wat hoger in de keten zitten, zoals hoofd-
aannemers en opdrachtgevers. 

We blikken ook vooruit op de BouwBeurs van februari,  
de plaats bij uitstek om uw netwerk te vergroten en  
samenwerkingsverbanden aan te gaan.  

Uitdagende tijden
In deze editie ook veel aandacht voor de verkiezing  
Dak van het Jaar. Aangezien afgelopen december de 
laatste editie is verschenen van steilDAK, publiceren  
we het laatste project hellende daken en het overzicht  
van alle genomineerde hellende daken voor 2022 in  
deze editie van Roofs. Uiteraard krijgt u van de categorie 
platte daken ook alle projecten van 2022 in een overzicht  
gepresenteerd, met de laatste genomineerde van 2022: 
Our Domain in Rotterdam.

Leer de bedrijven kennen die de Daken van het Jaar  
hielpen realiseren. Wie zijn die topleveranciers en uit-
voerende partijen die een mooi werk of uitdagend werk 
kunnen realiseren? Schrijf u alvast in voor ons evenement 
op 24 maart: de feestavond met de verkiezing van het  
Dak van het Jaar 2022. Daar kunt u ze allemaal ontmoe-
ten en leren kennen.  
Zo helpen we elkaar aan een succesvol 2023. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

Wilt u meer weten: www.resitrix.nl

Unieke EPDM dakbanen 
voor iedere toepassing op het platte dak
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Op vrijdag 24 maart 2023 is het weer zover. In Evenementencentrum Hart van Holland in  

Nijkerk worden tijdens een spetterende feestavond voor zowel Roofs als SteilDak de winnaars 

bekend gemaakt van de verkiezing Dak van het Jaar 2022. In de categorie ‘platte daken’ dingen 

dertien projecten mee, voor steilDAK gaat het om twaalf deelnemende projecten. Hieronder 

volgt eerst de longlist van Roofs, vanaf pagina 12 vindt u de projecten uit steilDAK. De projecten 

staan in willekeurige volgorde vermeld. De volledige omschrijving van alle projecten is online 

terug te vinden via de website dakweb.nl.

Alle genomineerden

MARTHA FLORA, OEGSTGEEST 
Een dak met een geïntegreerde zorgfunctie. Martha Flora 
Oegstgeest is een kleinschalig woonzorgproject voor oudere 
mensen met dementie. Het gebouw is uitgevoerd met een 
grote daktuin, omdat op maaiveld te weinig buitenruimte 
beschikbaar was. Dat daktuin is integraal onderdeel van de 
zorg die is opgezet met aaneengeschakelde ruimtes waarin 
iedereen zich vrijelijk kan bewegen en een plek zoeken 
waar men zich prettig voelt. (Foto’s: Tjerk van Duinen)

•  OPDRACHTGEVER: BOGOR PROJECTONTWIKKELING  
EN DUNAVAST 

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

BOUWMANAGEMENT
•  TUINONTWERP: LINDELOOF TUIN- EN  

LANDSCHAPSARCHITECTEN
•  AANNEMER: KWADRAAT BOUW  
•  DAKDEKKER: HEKO  
•  AANLEG TUIN EN DAKTUIN: GRAPHORN GROENPROJECTEN
•  ISOLATIE, DAKBEDEKKING: IKO
•  DAKRANDBEVEILIGING: ALTISAFE

HARBOUR CLUB, AMSTERDAM 
Een club aan het water met heel toepasselijk drie wijnsilo’s 
op het dak, waarin ook nog eens mensen kunnen wonen. 
Installaties zijn onzichtbaar weggewerkt, luchtafvoeren  
omgelegd, geluid wordt gedempt met een zwevend  
sedumdak. (Foto’s: LEVS architecten)

• OPDRACHTGEVER: AMVEST
• ARCHITECT: LEVS ARCHITECTEN
• HOOFDAANNEMER: BOUWBEDRIJF M.J. DE NIJS EN ZONEN
• STAALCONSTRUCTIE: M.C. KERSTEN
• DAKWERKEN: DAKDEKKERSBEDRIJF ADMIRAAL 
•  DAKISOLATIE: KINGSPAN INSULATION  

(WIJNSILO’S DOOR PLUIJMERS ISOLATIE)
• GROENDAK: SCHADENBERG GROEP STEDEGROEN
• AKOESTISCH TENTDAK: AKOESTIKON

DE WARMOES, OOSTENBURG AMSTERDAM
Sociale interactie tussen plantenbakken en kruiden uit 
eigen kas. De wijk Oostenburg transformeert naar een  
nieuwe, dichtbevolkte woonwijk met hoogwaardige  
architectuur. De huurders van  
De Warmoes hebben naast  
een eigen balkon een  
gemeenschappelijk dak- 
terras, omringd door een  
glazen kas die als een kroon  
op het appartementen- 
complex ieders aandacht 
trekt.  
(Foto’s: Max Hart Nibbrig,  
WorkshoP architecten)

•  ONTWIKKELAAR:  
SYNTRUS ACHMEA  
REAL ESTATE & FINANCE

•  OPDRACHTGEVER:  
VORM HOLDING 

•  ARCHITECTEN: WORKSHOP 
ARCHITECTEN, FLUX , 
LANDSCAPE ARCHITECTURE

•  HOOFDAANNEMER:  
HILLEN & ROOSEN

•  DAKDEKKER: SCHADEBERG DAKWERK 
•  GROEN: SCHADENBERG STEDEGROEN DAKTUINEN
•  KASSENBOUW: ALLICON ALUMINIUM LICHTCONSTRUCTIES 

MANNOURY, AMSTERDAM
TESTLAB OP EEN BLAUW/GROEN/GEEL DAK

OUR DOMAIN, ROTTERDAM
De 70 meter hoge toren OurDomain is bestemd voor 
(internationale) studenten en starters. Op het dak van het 
studentengebouw is een rooftop-gym en een skylounge 
aangebracht die aansluit op een  
600 m2 groot dakterras met pano-
rama uitzicht over de skyline van 
Rotterdam.  

Alle kanalen lopen 
onzichtbaar onder 
het verhoogde 
terras door.

•  OPDRACHTGEVER: GREYSTAR
•  ARCHITECT: TANGRAM ARCHITECTEN
•  HOOFDAANNEMER: STEBRU
•  DAKDEKKER: ORANJEDAK
•  DAKTERRAS: ZOONTJENS
•  PLANTENBAKKEN: MOSTERT DE WINTER 

SLUISHUIS, AMSTERDAM
Het imposante Sluishuis aan 
het IJ telt 442 huur- en koop-
woningen en ligt deels boven 
het water met aanlegsteigers, 
een vogel- en solareiland, 
oplopende terrassen en een 
openbaar toegankelijk dak. 
(Foto’s: peter Lodder)

•  ONTWIKKELAAR: BESIXRED EN VORM 
•  ARCHITECTEN: BIG ARCHITECTS, BARCODE ARCHITECTS
•  CONSTRUCTEUR: VAN ROSSUM
•  UITVOERING: VORM EN BESIX 
•  UITVOERING DAK: DONKERGROEN (DAKOMLOOP, HOUTEN  

BEKLEDING OMLOOP EN GROEN); ESKRA (HOUTEN GEVEL- 
BEKLEDING EN VLONDERS); FEK METAAL (GLAZEN BALU-
STRADES); KLIMAATGARANT (PV-PANELEN); ORANJEDAK 
(DAKBEDEKKING EN DAKISOLATIE); VAN DEN HONDEL  
(HOUTEN DAKOPSTANDEN); HOOGENBOOM STAAL  
(STALEN POOTJES DAK)

VDG WAREHOUSE SCHIPHOL TRADE PARK,  
HOOFDDORP

Natuur inclusief  
logistiek centrum. 
Niet een anonieme,  
strakke stalen hal  
die we overal tegen-

komen, maar gebouwen die aan hoge eisen voldoen op 
het gebied van beeldkwaliteit, natuurinclusiviteit, biodiver-
siteit, ecologie en leefomgeving. Schiphol Warehouse  
(BREEAM-NL Excellent) is daar een mooi exemplaar van. 
(Foto’s: Bas Gijselhart, Tjerk van Duinen)

•  ONTWIKKELAAR: VDG REAL ESTATE
•  ONTWERP: DENKKAMER ARCHITECTEN EN ADVISEURS
•  ADVISEURS: DER ZANDEN (CONSTRUCTIE),  

IDVERDE (ECOLOGIE), TIMAX (BOUWBESLUIT),  
DLVD (BRANDVEILIGHEID), BREEAM NL (CERTIFICERING)

•  REALISATIE: UNIBOUW
•  DAKDEKKER: DAKTEAM BV
•  GROENDAKEN: DE ENK GROEN EN GOLF

Genomineerden Dak van het Jaar Roofs

DAK VAN HET JAAR 2022
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DE DOELEN, ROTTERDAM
Het dak van Concert- en con-
gresgebouw de  Doelen is om-
getoverd tot een blauw-groene 
oase met een groot vlonder 
dat uitzicht biedt op het plein. 

De combinatie 
blauw-groen en  
verblijfsruimte op 
een dak is goed 
voor de stad en uit-
zonderlijk voor een  
Rijksmonument. 

•  OPDRACHTGEVER: GEMEENTE ROTTERDAM
•  ONTWERP: KRAAIJVANGER ARCHITECTEN (BOUWKUNDIG), 

DELTAVORM GROEP (DAKTUIN)
•  ADVISEURS: ARONSOHN RAADGEVENDE INGENIEURS 

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

•  HOOFDAANNEMER REALISATIE DAKTUIN: VAN DER TOL BV
•  STAALCONSTRUCTIE: GKB GROEP
•  DAKDEKKER: VOORMOLEN DAKBEDEKKINGEN  

(RENOVATIE DAK), MASTUM (POLDERRANDEN)
•  RETENTIEKRATTEN, METEO ACTIVE-SYSTEEM,  

PV FILTERVLIES: ZINCO
•  GROEN (PLANTEN EN ZADEN): CRUYDT-HOECK

RENOVATIE STATION ALMERE CENTRUM 
Het uit 1987 daterende station was toe aan een grondige 
renovatie. Het gebouw kreeg een frisse uitstraling, met nieuwe 
daklichten die zonlicht de ruimte geven en zonnepanelen 
voor de energieopwekking. Door een strakke planning was 
het project op tijd klaar om als toegangspoort te fungeren 
van de Floriade. (Foto’s: VELUX Commercial)

•  OPDRACHTGEVER: PRORAIL I.S.M. NEDERLANDSE SPOORWEG, 
PROVINCIE FLEVOLAND, GEMEENTE ALMERE,  
MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

•  DAKWERK: STRAAL- EN SCHILDERSBEDRIJF WEST
•  VERBOUWING CENTRALE STATIONSHAL, BUSSTATION,  

FIETSENSTALLING EN PERRONS: HEGEMAN INFRA EN BOUW 
•  ONDERAANNEMER DAK: VELUX COMMERCIAL

THE NATURAL PAVILION, FLORIADE ALMERE
The Natural Pavilion is volledig modulair opgebouwd uit 
houten balken en kolommen die alleen op de hoeken bij 
elkaar worden gehouden door gerecyclede stalen knopen. 
Ook bijna alle andere bouwproducten waarmee The 
Natural Pavilion is opgebouwd, zijn gemaakt van biobased 
materialen. Het dak kon niet achterblijven.(Foto’s: Lambert 
van der Bosch/Heko Spanten)

•  OPDRACHTGEVER: FLORIADE EXPO
•  ONTWIKKELAAR: NOORDERENG GROEP
•  ARCHITECT: DP6 ARCHITECTUURSTUDIO
•  ADVISEUR CONSTRUCTIE, BOUWFYSICA EN AKOESTIEK: 

OOSTERHOFF, ABT
•  ENGINEERING HOUTCONSTRUCTIE: OOSTERHOFF,  

ADVIESBUREAU LÜNING
•  ADVISEUR DUURZAAMHEID: HEDGEHOG COMPANY,  

DE GROENE JONGENS
•  DAKDEKKER: JR ISOLATIE & DAKBEDEKKINGEN
•  HOUTCONSTRUCTIES: HEKO SPANTEN

CAMPUS EEMSDELTA, APPINGENDAM
Zes gebouwen rond een centraal gelegen plein vormen  
de Campus Eemsdelta dat vier scholen huisvest voor  
voortgezet onderwijs en het mbo. Een gebouw met  
zeven verschillende dakconstructies.  
(Beeld: de Unie Architecten en CARLISLE® CM EUROPE)

•  OPDRACHTGEVER: STICHTING VOORGEZET ONDERWIJS 
EEMSDELTA

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

•  UITVOERING: BAM BOUW EN TECHNIEK – INTEGRALE  
PROJECTEN NOORD 

•  DAKDEKKER: JALVING BV DAKDEKERSBEDRIJF
•  ADVIES EN DAKDEKKINGSPRODUCTEN:  

CARLISLE CONSTRUCTION MATERIALS BV

B&V TECHNIEK, OUDEWATER

Parkeren op 
verwarmd dak 
op gebouw met 

techniek van de toekomst. Het nieuwe bedrijfsgebouw  
van B&V Techniek is gebouwd volgens de hoogste BREEAM- 
specificaties (‘Outstanding’). De daken zijn gebruikt voor 
parkeren en de opwekking van (veel) zonnestroom. Het 
parkeergedeelte wordt bovendien verwarmd met het warm-
teoverschot van het gebouw en is daardoor altijd vorst- en 
sneeuwvrij. (Foto’s: Tjerk van Duinen)

•  OPDRACHTGEVER: B&V TECHNIEK
•  ONTWERP EN REALISATIE: F5 PROJECTEN
•  PROJECTMANAGEMENT: PROMAD
•  CONSTRUCTEUR: JVZ INGENIEURS
•  INSTALLATIES: B&V TECHNIEK (W), VAN WEERDENBURG  

ELEKTROTECHNIEK (E) 
•  GEVELS EN DAKEN: CLADDING
•  TEGELVLOER PARKEERDAK: ZOONTJENS
•  BETONVLOEREN: VBI EN AANNEMERSBEDRIJF AUGUSTINUS
•  DAKDEKKER: KDN (KUNSTSTOF DAK NEDERLAND)
•  ISOLATIEMATERIAAL: RAVAGO
•  INSTALLATEUR PV PANELEN: SOLAR ART

SNELLIUSGEBOUW, LEIDEN
Grootste groene zonnedak van de Benelux. In plaats van 
slopen besloot de Universiteit Leiden het Snellius gebouw 
een verduurzamingsslag te maken: op het dak kwamen 
verhoogd geplaatste zonnepanelen voor duurzame energie 
en groen voor verkoeling en biodiversiteit. Goed voor het 
rendement en de levensduur. De universiteit beschikt nu 
over het grootste groene zonnedak van de Benelux.  
(Foto’s: Solar Sedum)

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

MANNOURY,  
AMSTERDAM 
Twee van vorm identieke 
woongebouwen met 
samen 60 appartemen-
ten en 4 pent houses 
zijn ingezet voor een 
boeiend onderzoeks-

project waarin daken een sleutelrol vervullen. Aedes wil in 
samenwerking met partners onderzoeken hoe we in de 
gebouwde omgeving oplossingen kunnen bieden voor de 
uitdagingen die het veranderend klimaat stelt voor stedelijke 
gebieden. Tevens loopt er een experiment om het effect 
van groen inclusief waterberging op het rendement van 
PV-panelen te meten. (Foto: Sem Langendijk)

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

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

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

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

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

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

HOOFDGEBOUW PROVINCIEHUIS ZUID-HOLLAND, 
DEN HAAG
Het oorspronkelijke ontwerp van 
Fritz Peutz bleek voldoende aan-
knopingspunten te hebben voor 
een opmerkelijke transformatie tot 
een energieneutraal en toekomst-
bestendig bestuurscentrum. Er is 
daarbij veel aandacht besteed 
aan zichtlijnen en aan daglicht. 
Het nieuwe dak speelt hierin een 
grote rol. (Foto: Ronald Tilleman)

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

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

•  HOOFDAANNEMER (BOUW EN INSTALLATIES): KUIJPERS
•  STAALCONSTRUCTIE: VOORTMAN STEEL CONSTRUCTION
•  AANLEG DAKPAKKET EN PV-INSTALLATIES: ORANJEDAK
•  LEVERANCIERS: WÉDÉFLEX (DAKMATERIALEN), KINGSPAN 

INSULATION (ISOLATIEMATERIALEN); REZ SAFETY GROUP 
(VEILIGHEIDSMATERIALEN)

•  GEVELPANELEN DAKLUIFEL: SORBA
•  BOUWER LICHTHAPPERS: KINGSPAN LIGHT & AIR
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Genomineerden Dak van het jaar steilDAK DINGHUIS, MAASTRICHT
Het monumentale en karakteristieke  
Dinghuis was lange tijd het hoogste  
gebouw van Maastricht. Bij de veel- 
omvattend renovatie is de complete  
leibedekking vervangen, de construc- 
tie van de klokkentoren volledig ver- 
nieuwd en loodbekleding op de  
klokkenvloer en de stijlen van de toren  
aangebracht. De stalen balustrade is  
gerestaureerd, evenals de bekroning  
en met bladgoud vergulde windvaan  
en pijnappel. Het bestaande koper  
op de muts op de toren is gerepareerd.

•  OPDRACHTGEVER: GEMEENTE MAASTRICHT
•  DIRECTIEVOERING: SATIJNPLUS ARCHITECTEN 
•  HOOFDAANNEMER: VERKOELEN DAKSPECIALISTEN 
•  BOUWPARTNERS: KONINKLIJKE WOUDENBERG MAASTRICHT 

/ LSB STEIGERBOUW
•  ONDERAANNEMERS: MERTENS SCHILDERWERKEN BV / 

GLASATELIER FELIX / SIERSMEDERIJ KLAESSEN / KLOKKEN-
GIETERIJ KONINKLIJKE EIJSBOUTS / GOOSSSENS BLIKSEMBE-
VEILIGING BV

•  ECOLOGIE: REGELINK ECOLOGIE & LANDSCHAP

DE VOLHARDING, ARTIS, AMSTERDAM
Het voormalig rijstpakhuis De Volharding, midden in ARTIS, kreeg een nieuw zadeldak met nieuw walsblank zink  
met regelmatig verdeelde roevenverbindingen bevestigd op de ruwe houten delen. Twee koepels sieren het dak:  
een grote koepel in het midden en een kleinere koepel aan het eind van het gebouw. Beiden zijn bedekt met  
leisteen, loden afwerkingen en een top van zink.

•  OPDRACHTGEVER: ARTIS
•  ARCHITECT: V&B ERFGOED & ARCHITECTUUR
•  BOUWKUNDIG INGENIEURSBUREAU: ONDERWAATER 

ARCHITECTEN INGENIEURS BV
•  CONSTRUCTEUR: DUYTS BOUWCONSTRUCTIES
•  HOOFDAANNEMER: NICO DE BONT
•  ZINK-, LEI- EN LOODWERK: JOBSE LEIDEKKERS EN 

RESTAURATIE BV 
•  ZINK (LEVERING): WENTZEL / RHEINZINK 
•  LEI (LEVERING): LEI IMPORT BV
•  VALBEVEILIGING (LEVERING) : PATINA BV

KOEPEL SHELL GEBOUW, DEN HAAG
Onlangs onderging het uit 1916 stammende hoofdkantoor 
van Shell een grootschalige renovatie. Net als bij eerdere 
renovaties is ook in nu een brug geslagen tussen oud  
en nieuw. Het Delftse Octatube overkapte als onderdeel 
van de renovatie één  
van de monumentale  
binnenplaatsen met  
een koepeldak. 

•  OPDRACHTGEVER: SHELL
•  AANNEMER: DE VRIES EN VERBURG
•  CONSTRUCTIE: OCTATUBE

WONINGEN OUDE MARS, ZWOLLE
Architect Derk Hofman van STAAG smeedde uiteenlopende 
ideeën van opdrachtgevers tot een harmonieus geheel.  
De opzet en oriëntatie 
van twee woningen 
komt overeen, maar de 
woningen verschillen wat 
betreft indeling en inrich-
ting nogal van elkaar.  
Het strakke dak ontstaat  
door het plaatsen van de  
dakpannen zorgvuldig 
te detailleren rekening 
houdend met uitgekiend 
met de dakonderbrekin-
gen, zoals bijvoorbeeld 
het dakvenster en de 
doorvoerkast en een 
verholen (‘Keulse’) goot. 
(Foto's: Ronald Zijlstra, 
Groningen)

•  ARCHITECT: STAAG ARCHITECTEN 
•  HOOFDAANNEMER: VAN PANHUISBOUW 
•  DAKDEKKER: OMMER PANNENLEGGERSBEDRIJF
•  LEVERANCIER PANNEN: BMI MONIER 
•  PREFAB KAP: RAAB KARCHER, VRIEZEVEEN,  

VOGELZANG DAKELEMENTEN BV

MUSEUM W, WEERT
Museum W in Weert 
kreeg een nieuwe,  
gouden entree.  
Aan de achterzijde 

van het gebouw is een 
moderne toevoeging ge-
realiseerd met een gevel 
uit de koper-aluminium 
legering Tecu®Gold. Het 
goud lijkt de nieuwbouw 
volledig te omsluiten. 
Er is ruimte op het dak 
voor zonnepanelen en 
installaties maar voor de 
bezoeker lijkt het een vol-
ledig gouden omhulling.

•  OPDRACHTGEVER: GEMEENTE WEERT
•  ONTWERP: MAURICE MENTJENS
•  HOOFDAANNEMER: KOPPEN BOUW, WEERT
•  DAKDEKKER: VERKOELEN 
•  LEVERANCIER TECU®GOLD: RIDDER SKINS FOR BUILDINGS

VILLA, WARMOND
Lei op de daken van het nieuwbouwproject in Warmond 
vereist vakmanschap en nauwkeurig werken, want de grote, 
licht hellende dakvlakken spelen een belangrijke rol in de 
onberispelijke uitstraling van de villa en het botenhuis. 

•  OPDRACHTGEVER: PARTICULIER
•  ARCHITECT: VAN EGMOND ARCHITECTEN
•  AANNEMER: H&B BOUW
•  LEIDEKKER: HEGERAAT  

LEIDEKKERSBEDRIJF
•  LEI LEVERANCIER: LEI IMPORT
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KASTEEL, KEMPEN AM NIEDERHEIN
In de tweede fase van de restauratie van het kasteel Kempen am Niederrhein heeft het  
Nederlandse Leidekkersbedrijf Van de Kimmenade het bijzondere dak van het middel- 
eeuwse monument gerestaureerd. Deze keuze was gemotiveerd door het gegeven dat  
de leien in Maasdekking dienden te worden toegepast. Via leverancier Lei Import bv  
kwam men uiteindelijk terecht bij Leidekkersbedrijf Van de Kimmenade uit Helmond.  
Het leidekkersbedrijf heeft een belangrijke rol gespeeld bij de voorbereiding.

•  OPDRACHTGEVER: GUT HEIMENDAHL / HAUS BOCKDORF, KEMPEN (DUITSLAND)
•  DAKDEKKER: LEIDEKKERSBEDRIJF VAN DE KIMMENADE BV
•  BOUWKUNDIG WERK: ZANDENBOUW BV
•  LEVERANCIER LEISTEEN: LEI IMPORT BV

MULTIFUNCTIONEEL GEBOUW, SLUIS
Een voormalig bankkantoor is getransformeerd naar een 
multifunctioneel gebouw met appartementen, winkels en 
kantoren. Een wit gestucte gevel en een zinken dak zorgen 
voor een rijk nieuw uiterlijk. Het strakke lijnenspel en de bijna 
onzichtbare hemelwaterafvoer geven het ambachtelijk 
vervaardigde dak een eigentijdse uitstraling.

•  OPDRACHTGEVER: H4A BOUW
•  ARCHITECT: VG ARCHITECTEN UIT SAS VAN GENT
•  ZINKWERK JVK DAKEN BV AMBACHTELIJKE  

DAKBEDEKKINGEN 
•  ZINK: NEDZINK

MUSEUM SINGER LAREN, LAREN
De uitbreiding van het museum Singer Laren ontvangt veel 
lof. De uitbreiding kreeg een dak gedekt met bijna op het 
origineel lijkende leipannen. Drie dakvlakken waarvan er 
één met een uiterst  
flauwe helling, met 
bijzondere detaille- 
ring, strak verwerkt en 
van ambachtelijke 
schoonheid. 

•  OPDRACHTGEVER: STICHTING SINGER LAREN
•  ARCHITECTEN: BEDAUX DE BROUWER ARCHITECTEN 
•  AANNEMERS: HEILIJGERS (BOUWKUNDIG) / UNICA (INSTAL-

LATIE)
•  LEIDEKKER: WILLEM VAN BOXTEL BV.
•  LEIPANNEN: CSU, UTRECHT

KANTOORGEBOUW, AMSTERDAM
Het voormalig Cargadoorskantoor in het stadscentrum is verbouwd tot moderne kantoor-
ruimte. Het ontwerp transformeert de bovenverdieping tot een nieuwe werkplek onder een 
bijzonder glasdak. De stalen constructie, waarop het geheel rust, is subtiel in het monument 

geplaatst en rust 
op de bestaande 
fundering.

•  HOOFDAANNEMER: TETRIS DESIGN X BUILD 
•  ARCHITECT: ALLARD ARCHITECTURE 
•  ADVISEUR: DUYTS BOUWCONSTRUCTIES
•  BOUWKUNDIG AANNEMER : AANNEMERSBEDRIJF KROOM
•  STAALBOUW EN ALUMINIUM VLIESGEVEL: DERKS & ZN.
•  GELAMINEERDE SPANTEN: DE GROOT VROOMSHOOP

STATION, GOUDA
Het station Gouda kreeg onlangs een zinken dak. Zes grote 
tongewelven zijn voorzien van strakke banen die jarenlang 
meekunnen en een garantie zijn voor een perfecte uit-
straling. Het project is het sluitstuk is van een grote verduur-
zamingsslag van het stationsgebied.

•  OPDRACHTGEVER NS PRORAIL 
•  AANNEMER: VAN WIJNEN DEVENTER
•  ZINKWERK: INSTALLATIEBEDRIJF KRUIT BV 
•  ZINK: BROUWERS ZINK

MUZIEKKIOSK, BEUSICHEM
Vuurwerkbommen beschadigden het koperen dak van de 
muziekkiosk in het centrum van Beusichem zodanig dat 
de beplating aan de onderzijde moest worden vervangen. 
De schade aan de dubbelgekromde vorm, gemaakt van 
een met gepatineerd koper omhulde houten structuur, is 
zorgvuldig hersteld.

•  OPDRACHTGEVER: GEMEENTE BUREN
•  AANNEMER: VAN DEN BERG 
•  ZINKWERK: LOODGIETERSBEDRIJF P. VAN ECK & ZOON BV 
•  ZINK: ZINKUNIE
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2023

Januari

10.01 PV-installaties aansluiten op de meterkast 1 dag

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

02.02 Eerste monteur zonnestroominstallaties OP het dak 2 dagen

06.02 Monteur zonnestroominstallaties ONDER het dak 3 dagen

07.02 Cursus Daktuin en Gevelgroen Aanleg 1 dag

10.02 Veilig werken op hoogte Groenkeur 1 dag

16.02 Cursus Daktuin en Gevelgroen Onderhoud 1 dag

16.02 Ontwerp Energie-opslagsystemen 1 dag

17.02 Studiedag PV-systemen op daken 1 dag

23.02 Eerste monteur zonnestroominstallaties OP het dak 2 dagen

Maart

02.03 Uitvoeren van een dak-RI&E 2 dagen 

03.03 Cursus Daktuin en Gevelgroen Aanleg 1 dag

06.03 Ontwerper en adviseur zonnestroominstallaties 3 dagen

07.03 Veilig werken op hoogte Groenkeur 1 dag

15.03 Zonne-energie op corporatiewoningen 1 dag

16.03 Cursus Daken voor administratief personeel 1 dag

17.03  Training Calculatie en werkvoorbereiding Daktuinen 1 dag

28.03 Onderhoud en beheer van pannendaken 1 dag
WEES KLAAR VOOR HET DAK VAN MORGEN

Wij bieden dakdekkers volledige ondersteuning van concept tot voltooiing,  
of u nu net start met EPDM of reeds meerdere jaren ervaring heeft. 

holcimelevate.com

RubberGard™
EPDM



Roofs     1716     Roofs16     Roofs

Met Our Domain kreeg Rotterdam er niet alleen stadswoningen,  

studentenwoningen winkels en een nieuwe poort bij, maar ook een 

unieke buitenruimte op 70 meter hoogte, veilig achter een doorge-

trokken buitengevel. Een hele uitdaging gezien het daktegelsysteem  

tussen en over grote installaties op het dak gelegd moest worden.  

Projectleider Henk van Beurden van Zoontjens International bv vertelt 

hoe in goede samenwerking een prachtig dakterras is gecreëerd  

met groen en ruimtes op diverse niveaus.

Unieke buitenruimte  
op 70 meter hoogte

Fotografie: Zoontjens International 

Op een klein kavel, vlakbij de Markthal in Rotterdam Blaak, 
ontwierp Tangram Architecten een gebouw met maar liefst 
30.000 m2 woonoppervlak. Our Domain in Rotterdam biedt 
24 verdiepingen bestemd voor (internationale) studenten 
en starters. Stebru bouwde het complex en opdrachtgever 
Greystar verhuurt de woningen.

SAMENWERKING
Op het dak is 600 m2 daktuin geïntegreerd. Mensen die de 
lounge en fitnesruimte bezoeken kunnen hier beschut ont-
spannen. De borstwering is verdiepinghoog doorgetrokken. 
“Van de buitenzijde lijkt het gewoon op een verdieping”, 
zegt Henk van Beurden. De expertise van de gebruiksdak-
specialist werd ingeroepen om hier een vloer te realiseren 
over de al aanwezige installaties op het dak. Met name de 
luchtkanalen van rond 60 cm maakten dat een nieuwe 
vlakke dakvloer verhoogd moest worden aangebracht.”

Henk: “Met de specialisten van Oranjedak, Mostert de Winter,  
de aannemer Stebru, opdrachtgever en architect is gezocht 
naar de beste oplossing. In het oorspronkelijke ontwerp was 
voor het dakterras hout opgenomen. Met name door het 
gewicht bleek dit niet mogelijk. De expertise en ervaring 
van Zoontjens werd gevraagd voor de aanleg van dit 
dakterras. We zijn er in korte tijd, want de bouw bevond 
zich al in een late fase, begin 2022, in geslaagd een goede 
oplossing te vinden die er perfect uit ziet.”

JHet Dak van het  aar 2022

Beschut achter een doorgetrokken  

buitengevel genieten bezoekers op  

verschillende niveaus.

Op een klein kavel is met 70 meter hoogte toch een substantieel 

aantal starters- en studentenwoningen gerealiseerd.

Eén van de eerdere ontwerpen van het multifunctionele dakterras door Tangram Architecten.

TECHNIEK
Het dak van Our Domain kent nu twee niveaus. Mensen 
komen naar buiten door de deuren van de lounge en  
kunnen middels brede trappen met drie treden naar het 
hoger gelegen deel lopen. Deze oplossing is gekozen om 
een vlak dakterras te maken dat over de installatiebuizen 
ligt. “Tegels op het lage deel staan op een ophoogsysteem 
van 12 cm hoog. Hier hoefden geen bijzondere voorzienin-
gen voor te worden getroffen. Over de luchtbehandelings-
kanalen liggen de tegels op een ophoogsysteem van 70 cm.”

“Om de luchtverversing buizen goed te kunnen overbrug-
gen is gekozen voor een grote tegel Dreen®Ceramica van 
90 x 45 cm. Op maar een paar plekken was een brug con- 
structie nodig om de tegel goed te ondersteunen. De uit- 
daging was om tegels op die hoogte goed in te sluiten.  
Een goede randopsluiting is noodzakelijk zodat het niet in 
horizontale momenten kan bewegen. Mostert de Winter 
realiseerde de cortenstalen plantenbakken die precies in 
het stramien passen en zorgen voor stabiliteit.” 

Het legplan werd gemaakt en goedgekeurd. Vervolgens zijn 
de drukverdeelvoeten geplaatst en de PE-buizen op hoogte 
gezaagd. “De juiste hoogte is met een laser uitgezet omdat 
het dak onder behoorlijk afschot staat. De plantenbakken, 
de banken en het stalen trapframe zijn allemaal in het 
stramien van de tegels ontworpen waarmee een strakke 
randopsluiting te realiseren was.”

Tegels over de luchtkanalen betekende zorgvuldig kiezen van 

ondersteuning punten.
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En dan is er op een laat moment besloten op het hoge 
deel een klimrek te plaatsen. Het rek staat verankerd op 
het dak. De palen gaan door onze tegels heen. Om de 
stabiliteit te garanderen en een goede drukverdeling op 
het dak te krijgen hebben we hier kunststof platen van een 
vierkante meter geplaatst waarop een rubberen mat van  
3 cm dik ligt.

DUURZAAM
Iedere tegel ligt op het speciaal bijbehorende fixplate lock 
systeem en het geheel is daarnaast opgesloten door een 
uniek randsysteem “Het is tevens een losliggend systeem. 
Een losgekoppelde tegel til je er met een zuignap eenvou-
dig weer uit voor onderhoudswerkzaamheden.” 

Het luxe daktegelsysteem Dreen®Ceramica is kleur- en 
slijtvast, vorstbestendig en onderhoudsarm. Het heeft een 
hoge anti slipwaarde waardoor het veel wordt toegepast 
op daken. Het losliggende systeem laat zich gemakkelijk 
weer elders gebruiken. 

Ook de gevelmaterialen zijn onafgewerkt toegepast met 
het oog op recyclebaarheid. De geëtste gevel en het onbe-
handelde beton kunnen worden hergebruikt. De prefab 
elementen zijn weer uitneembaar: een belangrijke voor-
waarde voor circulariteit.

VEILIGHEID
Over de veiligheid van het werk kan Van Beurden kort zijn: 
“Omdat het hele dak veilig beschut ligt achter de door-
getrokken gevel hoefden we voor de veiligheid geen bijzon-
dere voorzieningen te treffen. Die omheining is overigens 
voor iedere bezoeker een welkome beschutting. Op deze 
hoogte kan de wind de koffie uit je kopje waaien. Ook voor 
onze tegelvloer en het groen is de beschutting van groot 
belang.”

ESTHETIEK
Het dakterras is het visitekaartje van de nieuwe woontoren 
van Rotterdam. De beelden van een geweldige buitenruimte 
om te recreëren, jongeren die genieten van een drankje 
en het prachtige uitzicht moeten de mensen verleiden 
hier te komen wonen. De cortenstalen plantenbakken met 
levendig groen houten meubels en de lichte tegels maken 
het terras aantrekkelijk.

“De plantenbakken zijn een onderdeel van het totaal.  
Het heeft behoorlijk wat vergaderingen gekost met alle  
partijen om het op deze elegante wijze op te lossen.  
In andere gevallen zouden we gebruik maken van keer-
wanden of iets dergelijks.”

De strakke vormgeving en de kleur van de dakterrastegels  
passen goed bij de patronen op de buitengevel die  
met een grillige print verwijst naar de puinhopen na het 
bombardement van Rotterdam in het begin van de  
Tweede Wereldoorlog. Zo blijf je als nuchtere Rotterdammer 
midden in al die luxe op 70 meter hoogte, toch bewust  
van de historie. ■

JHet Dak van het  aar 2022

•  OPDRACHTGEVER: GREYSTAR REAL ESTATE PARTNERS LLC
•  ONTWIKKELAAR: STEBRU/DREES & SOMMER NETHERLANDS 

(VML. BOAG)
•  ARCHITECT: TANGRAM ARCHITECTEN, AMSTERDAM
•  AANNEMER: STEBRU BOUW, ROTTERDAM
•  DAKDEKKER: ORANJEDAK, ZWIJNDRECHT
•  TEGELS: ZOONTJENS INTERNATIONAL B.V., TILBURG
•  PLANTENBAKKEN: MOSTERT DE WINTER, BREDA

Trappen en plantenbakkenbakken helpen bij 

het omsluiten van de verhoogde tegelvloer..
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EXCLUSIEF DISTRIBUTEUR VAN FESCO C,
RETROFIT EN BATIBOARD VOOR DAK
✓  Thermische isolatie van geëxpandeerd perliet (EPB) voor platte en hellende daken
✓  Geschikt als coverboard, hitteschild en buigstijve isolatie, zowel voor nieuwbouw 

als voor renovatie
✓  Bestand tegen zware belastingen (UEATc klasse D)
✓  Leverbaar met brandklasse D/C/B/A2 en A1
✓  BATIBOARD 200 (brandklasse A) of FESCO (FM, brandklasse B vanaf Q1 2023) 
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Ruim 30 jaar geleden begon men voorzichtig met de aanleg van  

dakbedekkingssystemen met lichtgewicht voorgekweekte mos-sedum-

matten van rond de 25 tot 30 kilo per vierkante meter. Er ontstond een 

eerste aanzet voor een integrale aanpak tussen hoveniers en dak-

dekkers, ook met gemeenschappelijke garanties. Inmiddels is de da-

kenmarkt veel meer gericht op multifunctioneel dakgebruik en zijn de 

lichtgewicht matjes allang van de daken verdwenen. Met overigens 

ook heel andere verantwoordelijkheden tot gevolg. 

Integrale ontwikkeling  
van gebruiksdaken

al dan niet in combina tie 
met retentiedaken of 
zonne-energie. Was het jaren
geleden wat onwennig om te 
praten over een integratie van disci- 
 plines voor alle wensen op het dak, tegenwoordig is het 
van groot belang om te kijken naar een integrale aanpak. 
Zowel bij nieuwbouw als renovatie is onderlinge samen-
werking noodzakelijk tussen dakdekkers, dakhoveniers, 
installateurs (ingeval zonnepanelen) en de betrokken 
hoofdaannemer en opdrachtgever.
Wat is er in de afgelopen decennia op het gebied van  
die integraliteit veranderd? Zijn we bewuster omgegaan 
met het inrichten van multifunctioneel dakgebruik om 
schades te voorkomen? Nog steeds zijn er vele dakdek-
kersbedrijven die met oog op hun verantwoordelijkheid ten 
aanzien van de waterdichting niet direct zitten te wachten 
op de multifunctionele inrichting, of die nu groen, blauw, 
rode of geel is. Alleen al vanwege het jaarlijks onderhoud is  
de dakbedekking bij multifunctioneel gebruik lastiger te 
inspecteren en daardoor ook minder goed preventief 
te onderhouden. Tegenwerpingen dat dakbedekkingen 
UV-beschermd veel langer meegaan en minder onderhoud  
behoeven daargelaten: alle toevoegingen leiden ogenschijn-
lijk vaker tot calamiteiten en het waterdichtingslegioen wordt 
hier - terecht of onterecht - als eerste over aangesproken.

Erik Steegman (Kiwa BDA)

De voorstanders en voorvechters van een multifunctionele 
invulling op daken zijn steeds talrijker, een ontwikkeling  
die wordt aangejaagd door bijvoorbeeld het Nationaal  
Dakenplan (voorheen Green Deal Groene Daken).  
Architecten, gemeenten, woningbouwcorporaties, vastgoed- 
ontwikkelaars en andere organisaties hebben het dak ont-
dekt en kiezen voor een vergroening van dak en gevel,  

Wordt de verantwoordelijkheid voor aspect waterdichting 
niet als eerste bij het dakdekkersbedrijf gelegd, ook als 
andere partijen mogelijk de lekkage hebben veroorzaakt? 
Jaren gelden wees een uitgebreid onderzoek van BDA uit 
dat ruim 95% van de schade aan de waterdichte laag 
bij begroeide daken zich openbaart in het eerste jaar na 
oplevering. Dit heeft onder meer te maken met de uitvoe-
ring van dakbedekking, de uitvoering van bouwkundige 
detailleringen door de aannemer en met onvoldoende 
aandacht voor de eindkwaliteit van elkaars werk tijdens 
allerhande werkzaamheden op het dak. Hierdoor ontstaan 
al snel mel dingen van lekkages na oplevering. Alle partijen 
die het dak gebruiken als werkvloer kunnen de veroorzaker 

zijn van relatief kleine schades, die dan ook direct gemeld 
en opgelost (moeten) kunnen worden. Meldingen blijven 
echter veelal achterwege, met als gevolg dat pas na ople-
vering van het multifunctionele dak de calamiteiten zorgen 
voor grotere schades met als gevolg: veel hogere kosten.

Een goed aangebrachte en kwalitatief hoogwaardige 
dakbedekking zal, zo blijkt uit het onderzoek, niet spontaan 
gaan lekken na de garantietermijn van tien jaar. Vandaar 
dat het belangrijk is om altijd gecertificeerde bedrijven te 
selecteren die aansturen op een integrale aanpak van 
werkzaamheden.

INTEGRALE AANPAK BLIJFT STRUIKELBLOK
Ondanks dat een integrale aanpak al jaren de voorkeur 
heeft van dakdekkend Nederland zien we nog al te vaak 
dat de werkzaamheden op multifunctionele daken zonder 
enig overleg worden uitgevoerd. De integrale aanpak is 
kennelijk ver te zoeken. Vanuit juridische aspect blijkt dan 
dat dakdekkersbedrijven in het kader van een bewezen 
waterdichting een zogenaamde ‘goedkeurende verklaring’ 
aanvragen bij Kiwa BDA door een eindcontrole op hun 
werkzaamheden. Wellicht een nog betere oplossing is het 
om vanuit het oogpunt van kwaliteitsborging tijdens de 
uitvoering van de werkzaamheden door de dakdekker het 
project te laten monitoren door Kiwa BDA, zodat gebreken 
tijdens de aanleg worden voorkomen of tijdig worden 
geconstateerd. Ook kunnen centraal wijzigingen van detail- 
leringen vooraf besproken worden om niet achteraf tot 
verrassingen te komen. Uiteraard is een integrale aanpak 
nog altijd de beste methode. Als hovenier, installateur, dak-
dekker en aannemer vooraf, tijdens en bij oplevering met 
elkaar samenwerken en in overleg met elkaar alle details 
van de werkzaamheden bespreken, krijgen we optimale 
kwaliteit. Een belangrijk aspect blijft: respect tonen voor 
andermans werk en daar ook naar handelen. ■

‘Respect’ voor andermans werk. De dakdekker moest nog even  

een reparatie doen aan de dakbedekking, waarvoor de daktuin 

even opzij werd gezet.

Erik Steegm
an

Daktuin Idverde te Cadzand, door integrale aanpak al jaren waterdicht.

Nog even een lantaarnpaal stellen en boren – door de  

dakbedekking heen!

Een veiligheidsanker, nog net zichtbaar onderin een dikke laag 

substraat. De details vooraf goed met elkaar bespreken voorkomen 

dit soort situaties.. 

ERIK STEEGMAN
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Vuurwerkbommen beschadigden eeuwenoude gevels van de  

gebouwen rond de markt van het dorpje Beusichem. Het koperen dak 

van de muziekkiosk in het centrum van Beusichem werd hierdoor  

zodanig beschadigd dat de beplating aan de onderzijde moest  

worden vervangen. Het vakmanschap van Gert Jan van Eck,  

van Loodgietersbedrijf P. van Eck & Zoon B.V., werd ingeroepen om de 

schade te herstellen. De dubbelgekromde vorm, gemaakt van een 

met gepatineerd koper, omhulde houten structuur, is in de zomer van 

2022 zorgvuldig hersteld.

Golf op de muziek Tekst: Ronald van Bochove, foto's: Zinkunie

Op de Markt in Beusichem, in het centrum van het dorp, 
met monumenten als de Johanneskerk, het Heerenlogement  
en het oude gemeentehuis, staat een muziekkiosk.  
Het gebouw is rond 2011 geplaatst in opdracht van de 
gemeente. Het heeft nog een lange weg te gaan zich te 
meten aan de oude gebouwen eromheen. En in het op  
het oog rustige dorp boven Geldermalsen in de Betuwe, 
kreeg het bovendien de luchtdruk en hitte van een enorme 
vuurwerkbommen te verduren die vorig jaar de markt  
op haar grondvesten deed schudden. De ruiten van de  
monumentale panden waren uit hun vensters geduwd.  
De bewoners hadden nog nooit zoiets meegemaakt.

SAMENWERKING 
“Aannemersbedrijf Van den Berg Buren B.V. vroeg ons of we 
de losgeraakte koperen platen van de muziekkiosk konden 
vastschroeven. Er was een gevaarlijke situatie ontstaan”, 
zegt Gert Jan van Eck, directeur van het Loodgietersbedrijf  
P. Van Eck en Zoon BV. “Er moest vervolgens een offerte  
komen voor het vernieuwen van het koper aan de onder-
zijde. Dat hebben we opgepakt, het dak ingemeten en  
de maten doorgegeven aan groothandel koper Zinkunie. 
Ons voorstel is positief beoordeeld, want enkele weken later 
mochten we het werk oppakken.”

JHet Dak van het  aar 2022



Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl
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“In overleg met Zinkunie vonden we de juiste koperplaten 
in gepatineerd groen en aannemer Van den Berg plaatste 
een werksteiger voor ons. Hij assisteerde ons af en toe bij 
het werk, dat we in de warme zomer van 2022 uitvoerden. 
Met twee man, ongeveer anderhalve week werk. Het werk is 
in goede harmonie uitgevoerd.”

ESTHETIEK
Het dak is ongeveer 40 cm dik en lijkt op klapwiekende 
vleugels in een golvende beweging opgebouwd uit seg-
menten van stroken koper op een houten constructie.  
Aan de onderzijde is het hele dak met een patroon van 
koperplaten bekleed met in het midden een ribbe waar-
omheen strak gezet koper de platen insluit. “Je kunt dit 
werk niet in delen vervangen. Het moet helemaal opnieuw 
worden opgebouwd omdat je anders tegendraads naden 
krijgt en dat ziet er niet uit. Bovendien hebben de nieuwe 
platen een licht kleurverschil met de oude.”

TECHNIEK
We hebben alle delen één voor één zorgvuldig losgeschroefd 
en opgemeten. Waar nodig is het houtwerk vernieuwd. 
Stukken met brandschade zijn vervangen. Soms waren  

dat de ruwhouten delen, soms delen van het latwerk.  
Constructief was het dak nog steeds goed intact.  
En de bestaande opbouw van het dak zorgde voor  
goede ventilatie onder het koper.”

De puzzel voor Van Eck om alles in een juiste volgorde zo 
goed mogelijk weer vast te schroeven. “Lengte voor lengte 
zorgvuldig inmeten, op maat korten en de randen met  
de ‘ecobender’ omzetten zodat de platen elkaar strak  
en vlak overlappen. Aanvankelijk waren er stukken bij van 
3 meter lang, maar het was niet mogelijk om die lengte 
zonder butsen in de vorm tegen het houtwerk te schroeven. 
De vorm maakt een golvende beweging die ook nog  
licht draait. Een soort vleugel in een golvende beweging. 
De strakke lijnen en vlakke platen van het origineel wilden 
we zo nauw mogelijk benaderen. We besloten die lange 
stukken in twee delen aan te brengen. Er is dan wel een  
extra naad, maar het kan dan wel vlak tegen de onder-
grond bevestigd worden.”

De platen komen vast tegen het houtwerk met Sprengler-
schroeven met rubber ringen in voorgeboorde gaten. “ 
Zo was het opgebouwd, zo doen we het nu weer.”

VEILIGHEID
De werkzaamheden op het openbare marktplein van 
Beusichem zijn voor het publiek afgeschermd met een 
bouwhek. Met een ruime steiger kon Van Eck overal goed 
bij maar voor het aandrukken van de platen boven je 
hoofd werd regelmatig gebruik gemaakt van een stempel 
ter ondersteuning. 

DUURZAAMHEID
“De boven- en zijkanten van het dak hebben we nagelopen  
en waar nodig vastgezet. Het koper verkeerde hier nog in 
goede staat”, zegt Van Eck. 

De paardenmarkt van Beusichem was er al in 1461,  
de kerk, uit de 15e eeuw, het herenhuis, gebouwd in het  
derde kwart van de 19e eeuw, en de nog jonge muziekkiosk  
uit de 21e eeuw; Ze gaan zeker nog wel een vijftig jaar mee.  
De lange levensduur van het jongst toegevoegde bouwwerk 
is gegarandeerd onder ‘cultureel erfgoed’, maar zeker ook 
door de keuze van het materiaal en het vakwerk waarmee 
het is hersteld. ■

•  OPDRACHTGEVER: GEMEENTE BUREN. BUREN
•  AANNEMER: AANNEMERSBEDRIJF VAN DEN BERG  

BUREN B.V., BUREN
•  KOPERWERK: LOODGIETERSBEDRIJF P. VAN ECK & ZOON B.V. ,  

WADENOIJEN 
•  ZINK: ZINKUNIE, BOXTEL

JHet Dak van het  aar 2022
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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!

solid john garantiebetonplex:
vochtbestendig en performant

De perfecte constructieplaat 
voor roofers bestaat niet

Ons product voldoet aan de hoge eisen voor vochtige 
omstandigheden. Dat willen we ondersteunen met een 
duidelijk garantiebeleid. Er is een 10-jarige garantie 
van toepassing op de Solid John Garantiebetonplex.

Wat valt onder de Solid John-garantie?

— Het Solid John-materiaal (garantiebetonplex en hybrid polymeer)
— Plaatsing van een nieuwe dakdichting – dakomranding – dakvloer
— Gevolgschade door rotten, zwellen of delaminatie van de plaat

De perfecte basis 
voor de dakrand van 
het platte dak.

HECHT GOED & IS NIET VETTIG

VOCHTBESTENDIG

IDEAAL VOOR BUITEN

WBP-VERLIJMD

meer info via www.solidjohn.com

 WWW.PREFA.NL

PREFALZ - BUIGZAAM EN ELEGANT
VOOR EINDELOZE DESIGNMOGELIJKHEDEN

Product: Falzonal
Kleur: savannenbeige 

Locatie: Elst, Nederland
Architect: Studio Kees Marcelis, WS Oosterbeek

Uitvoerder: Duinkerke Dak en Zink
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Er is de afgelopen decennia steeds meer aandacht voor veiligheid en 

gezondheid op de bouwplaats, al blijft het aantal ongevallen de laatste 

jaren betrekkelijk stabiel. De grote winst van de laatste tijd is de grotere  

verantwoordelijkheid die bij de opdrachtgever is komen te liggen.  

De bouwprocesbepalingen uit het Arbobesluit hebben daar positief 

aan bijgedragen. Een pas doorgevoerde gewijzigde voetnoot in een 

beleidsregel1 van het Arbobesluit geeft de Inspectie een extra stok  

om daar gevolg aan te geven. Zowel opdrachtgever als uitvoerende 

partij moeten namelijk niet alleen zorgen dat de coördinator veiligheid 

zijn/haar taken naar behoren kan vervullen (randvoorwaarden), maar 

ook daadwerkelijk naar behoren  uitoefent. Laten zij dat na en ontstaat 

daardoor ernstig gevaar voor personen, dan levert dat voortaan een 

zogenoemde Zware Overtreding op. “Het was altijd de onderaannemer 

die werd aangepakt, nu hebben we de mogelijkheid om dit in de keten 

op te schalen en die mogelijkheid gaan we ook benutten.”

Het kan nog veel veiliger en gezonder op de bouwplaats

Grotere nadruk op coördinatie  
en samenwerking

sche keuzen of een slechte planning van het werk bij de 
opzet van het project een rol speelden. Om ongevallen 
te voor komen werden Europese richtlijnen opgesteld en 
volgde wetgeving waarvan het uitgangspunt was dat 
opdracht gever, uitvoerende partij, afzonderlijke werkgevers 
en zelfstandigen in samenwerking met elkaar ongevallen 
in de bouw zouden voorkomen. Hitijahubessy: “Dat zou een 
kwestie moeten zijn van goede coördinatie, planning en 
procesinrichting en voldoende focus op veilig en gezond 
werken in zowel ontwerp als uitvoering. Maar veilig en 
gezond werken was niet bepaald een onderwerp waar 
opdrachtgevers en ontwerpers het eerst aan dachten.  
Dat waren onderwerpen die de aannemer doorgaans 
regelde.”  

Dennis Hitijahubessy is Specialist Arbeid & Organisatie bij 
het Inspectiebreed Kenniscentrum van De Nederlandse 
Arbeidsinspectie en tevens docent bij de Nederlandse 
Academie voor Arbeidswetenschappen (NAAW). Hij ziet de 
geschiedenis van veilig en gezond werken op de bouw als 
een evolutionair proces. De Nederlandse overheid speelde  
daarin een betrekkelijk terughoudende rol, de meeste 
stappen worden gezet door de invoering van Europese 
regelgeving. Rode draad in het hele verhaal: coördinatie 
en samenwerking 

In de jaren negentig werd geconstateerd dat in meer dan 
de helft van de arbeidsongevallen op de bouwplaatsen 
in de EU inadequate bouwkundige en/of organisatori-

VERGEWISPLICHT
Nu was het uitgangspunt van de Europese richtlijnen dat 
de opdrachtgever in de ontwerpfase rekening diende te 
houden met de verplichtingen voor de arbeidsomstandig-
heden die gelden in de uitvoeringsfase. In 2016 werd dit 
aangevuld met de zogeheten vergewisplicht van artikel 
2.26 Arbeidsomstandighedenbesluit (‘Algemene uitgangs-
punten inzake veiligheid en gezondheid bij het ontwerpen 
van een bouwwerk): ‘De opdrachtgever is verplicht in de 
ontwerpfase zich ervan te vergewissen dat de betrokken 
werkgevers en zelfstandigen in staat zijn de verplichtingen 
voor de arbeidsomstandigheden die gelden in de uitvoe-
ringsfase na te komen (…). Hitijahubessy: “Een belangrijke 
wijziging, maar voor zowel opdrachtgevers als ontwerpers 
bleef het betrekkelijk onduidelijk wat bijvoorbeeld de rolver-
deling moest zijn, wat er in een veiligheids- en gezondheids-
plan (V&G-plan) moest staan en wat vergewisplicht nu 
inhoudt. De overheid was vooral gericht op marktwerking 
en deregulering en hield zich op dit punt afzijdig.  
Uiteindelijk zijn het de bouwsector zelf en organisaties als 
Stichting Arbouw, Aboma, de BNA en de Rijksgebouwen-
dienst die in verloop van jaren praktische uitwerkingen 
hebben ontwikkeld in de vorm van V&G-plannen, model-
handleidingen en leidraden.”

INTENTIE
Hoe kan de opdrachtgever in de ontwerpfase zich ervan 
vergewissen dat werkgevers en zelfstandigen hun Arbover-
plichtingen kunnen nakomen in de uitvoeringsfase?  
“Dat is niet te veralgemeniseren. Het hangt sterk af van 
onder meer de omvang en van een project, het soort  
project, de samenwerkingsvorm en de complexiteit ervan. 

Een opdrachtgever zal in ieder geval kennis moeten hebben 
of inhuren op het gebied van veilig en gezond ontwerpen.  
Daarnaast zal een opdrachtgever ook willen weten hoe in 
de praktijk met de veiligheid en gezondheid op zijn bouw-
plaats gesteld is. Hij moet daar afspraken over maken met 
de uitvoerende partij en die afspraken schriftelijk vastleggen. 
Hoe groter en complexer een project, hoe meer behoefte 
er is aan coördinatie. Bij de kleine klussen ligt de focus 
vooral op wat jouw taak-risico analyse is.  
Maar een goede samenwerking blijft ook dan belangrijk. 
Dat regel je in een V&G-plan. Worden de werken groter, dan 
stijgt ook het belang van coördinatie. De opdrachtgever 
is degene die dan de randvoorwaarden neerzet. En waar 
we steeds op uitkomen is: wat is de intentie? Is dat goed 
werkgeverschap, moreel leiderschap of gaat het vooral om 
rendement? Is de intentie goed, dan zal een verantwoord 
opdrachtgever in de ontwerpfase zorgen voor een ade-
quaat V&G-plan. Idealiter volgt dan een warme overdracht 
van de bedachte plannen in de ontwerpfase om een 
vertaalslag te kunnen maken naar de uitvoering. In het 
bouwproces zagen we dat daar nog vaak een knip in zat. 
De uitvoerende partij ging onafhankelijk van het V&G-plan 
uit het ontwerp weer een eigen V&G-plan maken, zoals ze 
altijd al deden. Wat je zou willen is dat deze twee op zich-
zelf staande expertises, uitvoeringskennis en ontwerpkennis, 
naar elkaar toegroeien. Dat gebeurt wel, maar er zit nog 
afstand tussen.”

AANSTELLING COÖRDINATOREN
De opdrachtgever is verplicht een coördinator voor de 
ontwerpfase aan te stellen, de uitvoerende partij schakelt 
weer een coördinator voor de uitvoeringsfase in. Voor de 
wet moet dat al indien de werkzaamheden door twee of 
meer werkgevers, zelfstandigen of een combinatie daar-
van worden uitgevoerd. “Als daar tijd en middelen voor vrij 
worden gemaakt en de coördinatoren hebben de juiste 
kennis, vaardigheden en bevoegdheden om daar wat van 
te maken, dan zal het effect sorteren. Als de opdrachtgever 
iedereen maar zijn gang laat gaan, is het resultaat ook 
navenant. In Nederland zijn geen inhoudelijke kwaliteits-
eisen aan een coördinator V&G gesteld. Toch is het uiterst 
belangrijk om kritisch te zijn op de kwaliteit en competen-
ties van de V&G coördinatoren. In bijvoorbeeld België en 
Groot-Brittannië worden er flinke opleidings- en vaardig-
heidseisen gesteld aan deze taak. In Nederland wordt het 
nog steeds aan de markt overgelaten. Hier liggen kansen 
voor bouwkunde opleidingen en Technische universiteiten 

NEDERLANDSE ARBEIDSINSPECTIE

Dennis Hitijahubessy, Specialist Arbeid & Organisatie bij het Inspectie-

breed Kenniscentrum van De Nederlandse Arbeidsinspectie

“ Veilig en gezond werken  
was een onderwerp  
dat de aannemer  
doorgaans regelde.”

SPECIAL VEILIG EN GEZOND WERKEN
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“ De bouwprocesbepalingen  
leggen de verantwoordelijkheid 
voor veiligheid bij alle betrokken 
partijen. Samenwerking is  
daarbij de sleutel.”

om veilig en gezond ontwerpen en coördinatievaardig-
heden op het gebied van Arbeidsomstandigheden in het 
curriculum op te nemen” 

BOUWTEAM
Hitijahubessy ziet wel positieve ontwikkelingen als het gaat 
om veilig en gezond werken. “Waar het bijvoorbeeld door-
gaans wel goed gaat, is bij bepaalde organisatievormen 
van bouwen. In bouwteams – mits daar gezondheids- en 
veiligheidskundige kennis aanwezig is – kun je uitvoerings-
kennis prima meenemen in het ontwerp omdat je samen 
aan tafel zit. In Design, Build & Maintain-contracten  
kun je bijvoorbeeld weer goed het onderhoud regelen, 

maar ook actief aandacht besteden aan veiligheid en 
gezondheid in het ontwerp. De opdrachtgever, die verge-
wisplicht heeft, kan zorgen dat de architect, die misschien 
vooral esthetische prioriteiten heeft, al in een hele vroe-
ge fase het aspect veilig onderhoud meeneemt in het 
ontwerp. De Governance Code Veiligheid in de Bouw is 
ook een uitstekend initiatief. Grote opdrachtgevers, ont-
wikkelaars, overheden en bouwgerelateerde organisaties 
hebben daarmee hun verantwoordelijkheid genomen met 
een voortrekkersrol om op het gebied van veiligheid de pro-
cessen op orde te brengen.” Dit soort initiatieven laat zien 
dat het veiliger en gezonder kan worden op de bouwplaats 
als de wil er maar eerst is.

VOETNOTEN MET GEVOLGEN 
Een ontwikkeling die aan het begin van het artikel al even 
werd genoemd is een kleine maar significante toevoeging 
aan het Arbeidsomstandighedenbesluit die vorig jaar in 
werking trad. Er zijn nieuwe zware overtredingen – afgekort 
ZO’s – benoemd die gaan over de verplichtingen van de 
opdrachtgever en de uitvoerende partij in het bouwproces. 
Het betreft de artikelen 2.32, eerste lid, onder b, en 2.33 
onder b (zie kader).  
Daarbij zijn de volgende voetnoten gekomen:
Voetnoot 24
De ZO luidt: de opdrachtgever heeft niet zodanige maat-
regelen genomen dat de coördinator de taken, bedoeld in 
artikel 2.30, naar behoren uitoefent, terwijl daardoor ernstig 
gevaar voor personen bestaat (artikel 2.32, lid 1, onder b, 
Arbobesluit).

Voetnoot 25 
De ZO luidt: de uitvoerende partij heeft niet zodanige maat-
regelen genomen dat de coördinator de taken, bedoeld in 
artikel 2.31, naar behoren uitoefent, terwijl daardoor ernstig 
gevaar voor personen bestaat (artikel 2.33, onder b,  
Arbobesluit).

Hitijahubessy: “Dit zijn hele belangrijke wijzigingen die echt 
effect kunnen gaan sorteren. Als er ernstig gevaar is voor 
personen op een bouwplaats, dat mede te wijten is aan 
een gebrek aan coördinatie, dan wordt niet alleen de 
werkgever die het heeft veroorzaakt aangepakt. We gaan 
dan ook kijken of er iets schort aan de coördinatie van de 
veiligheid en gezondheid. Overtreding betekent direct een 
fikse boete die pijn zal doen. Overtreders zullen zich achter 
de oren krabben en zich afvragen: wat hebben wij fout 
gedaan? Het was voorheen altijd de onderaannemer die 
werd aangepakt, nu hebben we de mogelijkheid om dit  
in de keten op te schalen en die mogelijkheid gaan we 
zeker benutten.”

COMMUNICEREN
“Maar wat heeft een onderaannemer hier nu aan?  
Als je als onderaannemer niet veilig en gezond kunt werken 
doordat de veiligheid en gezondheid niet goed wordt  
gecoördineerd, moet je direct aan de bel trekken.  
Het gaat toch om de veiligheid van je eigen werknemers? 
Ernstig gevaar voor personen moet worden voorkomen.  
Je wilt veilig een dak kunnen betreden, je wilt er zeker van 
zijn dat werkzaamheden op elkaar zijn afgestemd. Je wilt 
veilig op het dak kunnen werken. Daar zijn meerdere partijen 
voor verantwoordelijk en dus bij betrokken. Onderneem 
direct actie. Stel de V&G-coördinator direct op de hoogte 
van een onveilige situatie die is veroorzaakt door anderen. 
Houd je aan de afspraken die gemaakt zijn in het V&G-plan. 
Laat nieuwe afspraken over veiligheidsmaatregelen ook 
vastleggen. Je wil toch voorkomen dat er een ongeval 
gebeurt? De bouwprocesbepalingen leggen de verant-
woordelijkheid voor veiligheid bij alle betrokken partijen. 
Samenwerking is daarbij de sleutel.” 

In artikel 2.35 staan de verplichtingen opgesomd die  
de werkgever heeft ten aanzien van zijn werknemers.  
Hitijahubessy: “Dat is met name geschreven voor de feite-
lijke werkgevers op de bouwplaats, partijen als dakdekkers, 
metselaars en andere onderaannemers. Wat ik hierbij 
belangrijk vind, is dat zij het belang inzien van goede  
samenwerking en communicatie. Ook met de V&G-coördi-
nator. Als je een onveilige situatie ziet of een onderdeel van 
het V&G-plan functioneert niet optimaal, meld dat dan.  
Je verschuilen achter je rol, ‘wij zijn maar een onderaan-
nemer’, heeft geen pas en daarmee draai je om de hete 
brij heen. Ook als een coördinator toevallig op een andere 
locatie is, zijn er tegenwoordig genoeg communicatiemid-
delen om informatie te delen. En kijk ook in de eerste plaats 
wat je zelf kunt verbeteren in plaats van naar een ander  
te wijzen. Dit geldt voor alle partijen in het bouwproces.  
Pak je verantwoordelijkheid. Dat leidt tot meer betrouw-
baarheid en is goed voor duurzame samenwerking en een 
veilige werkomgeving.” ■

NEDERLANDSE ARBEIDSINSPECTIE

Artikel 2.32. Aanvullende verplichtingen opdrachtgever
•  Lid 1 De opdrachtgever neemt zodanige maatregelen dat:  

- a. de coördinator de taken, bedoeld in artikel 2.30,  
 naar behoren kan vervullen; 
- b. de coördinator de taken, bedoeld in artikel 2.30,  
 naar behoren uitoefent;

Artikel 2.33. Aanvullende verplichtingen uitvoerende partij
De uitvoerende partij neemt zodanige maatregelen dat:
-  a. de coördinator de taken, bedoeld in artikel 2.31,  
 naar behoren kan vervullen;

-  b. de coördinator de taken, bedoeld in artikel 2.31,  
 naar behoren uitoefent.

De opdrachtgever moet zodanige maatregelen nemen 
dat de coördinator ontwerpfase zijn taken naar behoren 
uitvoert. De uitvoerende partij heeft eenzelfde verplichting 
wat betreft de taakuitoefening door de coördinator uit-
voeringsfase. Laten zij dat na en ontstaat daardoor ernstig 
gevaar voor personen, dan levert dat voortaan een zware 
overtreding op voor genoemde partijen.

Je wilt veilig op het dak kunnen werken. Daar zijn meerdere partijen voor verantwoordelijk en dus bij betrokken (foto: Shutterstock)

SPECIAL VEILIG EN GEZOND WERKEN

1  wetten.nl - Regeling - Beleidsregel boeteoplegging arbeids-

omstandighedenwetgeving - BWBR0032326 (overheid.nl)



Dat is het Dakreling® systeem. Om dit te 
kunnen blijven waarborgen moet het systeem 
wel onderhouden worden.

Veilig, zeker 
en vertrouwd 

dakreling.com

Met Dakreling® waarborg je jouw 
veiligheid en die van de mensen 
om je heen op hoog niveau.
Dakrand valbeveiliging is volgens 
de Arbowet verplicht voor 
werkzaamheden boven de 2,50 meter. 
Met Dakreling® waarborg je jouw 
veiligheid en die van de mensen om je 
heen op hoog niveau. Dat is de norm. 
Dakreling® zorgt bovendien voor een 
vertrouwde, veilige omgeving, waar je 
ook werkt op het dak. Zeker werken 
en veilig thuiskomen, zoals het hoort. 
Daar zorgt Dakreling® voor.

Voldoen aan de norm
Een ongeluk zit in een klein hoekje, of 
in dit geval, misschien in één misstap. 
Dakreling® voorkomt dat degene die  
op het dak werkt, per ongeluk van het  
dak naar beneden valt. Daarmee 
voldoet het aan de primaire 
veiligheidseis vanuit de regelgeving. 
Maar Dakreling® doet meer, naast 
dat het verplicht is, zorgt de dakrand 
valbeveiliging van Alprokon ook voor 

een veilig gevoel tijdens het werken. 
Met het eenvoudige systeem van 
Dakreling® ben je in een mum van tijd 
beschermd tegen diverse ongevallen. 
Daarom stellen wij; Dakreling®, dat is 
de norm. 

Dakreling®, een product van 
Alprokon Aluminium
Met een assortiment dat zich 
onderscheidt in functioneel design 
met duurzame techniek, bevordert 
Alprokon Aluminium als producent 
de bouwkundige en persoonlijke 
veiligheid van haar klanten. 

• Goedgekeurd Labidak 1989  
(richtlijn Arbo beleidsregel 3.16). 

• ABOMA goedgekeurd conform NEN-EN 13374 -  
klasse A (richtlijn Arbo beleidsregel 3.16). 

• Geschikt voor toepassing op platte daken tot een 
hellingshoek van 10 graden.
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Veilig 
op het dak
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Met regelmatig onderhoud blijf 
je voldoen aan de norm van 
Dakreling®.
Onderhoud is het in nominale staat
houden van het product. Dit is niet 
alleen van belang om ervoor te 
zorgen dat je blijft voldoen aan de 
norm, maar ook aan de certificering.  
Daarnaast waarborg je met onderhoud 
de veiligheid van het systeeem. 

Onderhoudsadvies
Door bijvoorbeeld weersomstandig-
heden of slijtage van het Dakreling® 
systeem door de jaren heen ontstaat 
er afname van de functionaliteit 
en dus ook de veiligheid. Om dit 
te voorkomen is het belangrijk om 
regelmatig onderhoud uit te voeren.
Wij adviseren om na ieder gebruik het 
Dakreling®systeem zelf te controleren, 
maar ook om de jaarlijkse keuring uit 
te laten voeren via onze aangesloten 
dealers. 

In de praktijk
Het kan altijd gebeuren dat er iets 
kapot gaat, zoals in de foto hiernaast 
(foto 1).  

Bij onze dealers kan je onderdelen los 
bestellen, zo ook deze klem. Bij het 
onderdeel wordt aan de hand van een 
reparatie handleiding weergegeven 
hoe je de klem kunt vervangen en 
daarna is jouw systeem weer zo goed 
als nieuw! (foto 3)

Op onze website, dakreling.com, vind 
je de actuele reparatie en montage 
handleidingen terug. 

Waarborg de norm 
Zelfs een Rolls Royce heeft onderhoud 
nodig, zo ook het dakreling® 
systeem. Ieder jaar moet het 
valbeveiligingsysteem gecontroleerd 
worden of het nog voldoet aan de 
norm. Je auto breng je toch ook voor 
onderhoud naar de garage?  

Juist in deze tijd van het jaar, wanneer 
er waarschijnlijk wat minder werk is 
op hoogte, is het een goed moment 
om het Dakreling® systeem te laten 
keuren. 

Altijd zeker en vertrouwd
Wanneer je Dakreling® via een 
van onze dealers huurt wordt het 
onderhoud en de keuring voor je 
geregeld. Wel zo veilig!

 

Veilig, zeker en vertrouwd, 
maar vergeet niet het onderhoud!

Wil je meer weten over Dakreling®? 
Neem contact op met onze dealers. 

Dakveiligheid Nederland & België 
0345 - 507 933

Eurofast 
0493 - 315 885

dakreling@alprokon.com
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moet worden, is het noodzakelijk te weten wat er in het 
bedrijf en op de bouwplaats aan de hand is. Als je niet 
weet wat er gebeurt kun je niks. Een tweede aspect is dat 
je moet weten hoe de mensen tegen veiligheid op de 
bouwplaats aankijken. 

De werkgever, de opdrachtgever, de directe leidinggevende, 
maar ook consultants hebben een faciliterende rol. Dat zit als  
een rode draad door mijn verhalen, ook dit keer. Die moeten 
de vaklieden de kans geven hun werk naar behoren veilig te  
kunnen doen. Als jouw bedrijf of jouw bouwplaats veiliger 

ENQUÊTE
Dit jaar zijn de cijfers van de Nederlandse Enquête Arbeids-
omstandigheden (NEA) voor 2021 bekend geworden.  
Uit deze meting blijkt dat ongeveer 25% van de werknemers 
in de bouw zich vaak of altijd onveilig voelt. (Tussendoor  
stel ik dan de vraag: wat doet dat met je als medeverant-
woordelijke voor de veiligheid op de bouw?) De andere 
75% voelt zich veilig. Ik concludeer hieruit dat de mensen 
die zich veilig voelen geen reden zien om of de veiligheid 
te vergroten of hun eigen gedrag te veranderen, ze voelen 
zich immers veilig. Deze 75% is nog niet probleembewust  
en moet, als we de bouw veiliger willen maken, nog ‘om’. 
Dat kan alleen door nog meer aandacht te geven aan 
veilig werken dan we tot nu toe hebben gedaan. 

In de grafiek scoren vallen van hoogte en struikelen, 
uitglijden het hoogst. Dat is precies waar we, werkende op 
hoogte, ons zorgen over moeten maken. Immers struikelen, 
uitglijden en vallen levert op hoogte de meest ernstige 
complicaties op. Dit aanpakken zou een mooi voornemen 
voor 2023 kunnen zijn.

In dit nummer staat een artikel over Victor Roggeveen.  
Uit zijn studie blijkt dat situationeel leiderschap belangrijk  
is en dat veiligheid het meest baat heeft bij leiderschap 
met aandacht voor het proces. Onveiligheid aanpakken 
is ook een proces en dat pak je samen met de vaklieden 
aan. Mensen zijn net fruitautomaten: wat je erin stopt komt 
eruit. Dus met aandacht voor veiligheid en aandacht voor 
het proces komt er op de werkvloer aandacht voor een 
proces zonder verstoringen.

HANDLEIDINGEN
Veilig kunnen werken begint met kennis. Handleidingen zijn 
hierbij belangrijk. Handleidingen van het gereedschap en 
gebruiksaanwijzingen van de producten. Lastig is dat de 
handleidingen steeds dikker en slechter leesbaar worden. 
Vanuit milieuoverwegingen worden ze dan ook nog eens 
niet meer compleet geprint verstrekt. Begrijpelijk dus dat 
veel informatie de doelgroep niet bereikt, dus niet bekend 
is en niet wordt gebruikt. Dit is een slechte zaak. We zullen 
als werkgever meer energie moeten steken in voorlichting, 
werkoverleg en begeleiding. Als opdrachtgever zullen we 
ons moeten vergewissen van de effectieve invulling van 
voorlichting, overleg en begeleiding. Immers, als er niet 
gewerkt wordt volgens de handleidingen, vergroot dat de 
kans op ongevallen en op slechtere kwaliteit werk. 

OPDRACHTGEVER
Alom wordt (eindelijk) de rol van de opdrachtgever na-
drukkelijker in beeld gebracht. Daar is nog veel te winnen. 
Aan de wetgeving is sinds 1994 niet veel gewijzigd.  
We ontkennen en verkleinen dus al ruim achttien jaar de  
rol die de opdrachtgever kan spelen en volgens de wet 
moet spelen. Anno 2023 wordt het echt tijd om het samen 
te doen, ieder vanuit zijn eigen rol, met het Arbeidsomstan-
dighedenbesluit hoofdstuk 2 afdeling 5 als leidraad.

FOTO
Doe je met elkaar je uiterste best het zo goed mogelijk te 
doen, duikt er ineens een foto op van net dat ene moment 
van onveiligheid. Zo’n foto is gratis reclame die lang blijft 
hangen en die veel schade kan aanrichten. Voorkomen is 
beter dan recht praten na afloop. Alert zijn op onveiligheid 
en onveilige situaties is dus de remedie. Het gaat bij veilig-
heid en gezondheid om effectiviteit en niet om efficiëntie. 
Regelmatig aandacht schenken aan veilig en gezond  
werken en aan een veilige werkplek lijkt veel tijd te kosten. 
Het voortdurend verbeteren van onveilige situaties kost 
echter nog veel meer tijd.

Die aandacht voor veiligheid is heel belangrijk als je op 
hoogte werkt. Daar moet je oog hebben voor alle gevaren 
en maatregelen die er zijn om veilig te kunnen werken.  
Alles wat je kunt voorzien moet in orde zijn. Het correct 
omgaan met ladders en steigers is dan van groot belang. 
Arbeidsmiddelen zijn belangrijk bij het goed en veilig uit-
voeren van het werk. Door het goede gereedschap juist te 
gebruiken blijft het veilig en zijn de onderhoudskosten van 
het gereedschap te beperken. Soms is een arbeidsmiddel 
net niet geschikt voor de klus. Vraag je dan eerst af of er 
ander gereedschap is dat geschikter is voor dat specifieke 
werk. Ga het gereedschap niet vermaken of verbouwen. 
Dat levert vaak onveiligheid op en betekent in elk geval 
overtreding van de wet.

Mijn boodschap voor het jaar 2023: geef aandacht aan  
de mensen die het werk moeten maken. Onveiligheid  
op de werkvloer is nagenoeg altijd het gevolg van niet 
effectief faciliteren, coachen en begeleiden door manage-
ment en toezichthouders. Laten we vooral hier in 2023  
aan werken. ■

De afgelopen weken is overal teruggeblikt op het  

jaar 2022. We hebben projecten de revue laten  

passeren. We herinnerden ons de vaklieden die  

opvallende dingen hebben gedaan, niet altijd de  

goede dingen. We zijn wellicht tevreden over de verbeteringen  

die we hebben gerealiseerd. Maar hebben we ook nagedacht  

over ons eigen vakmanschap? Over de manier waarop we ons als  

toezichthouder, als werkgever, als leidinggevende of als collega  

hebben gedragen? Blijven ons dan de positieve zaken bij of vooral  

de negatieve, die we zouden moeten verbeteren? 

Met frisse moed

Adri F
rijt

er
s

Nederlandse Enquête Arbeids-

omstandigheden voor 2021: 

belangrijkste gevaren in de 

bouwnijverheid.

Is dit veilig?
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HET HOOGSTE GEMAK

Jouw 
volmaakte 
kooiladder

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

ADVIES EN MATERIAAL OM VEILIG EN GEZOND TE BOUWEN.

GOEDE VOORBEREIDING
IS HET HALVE WERK

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

Veilig werken op daken is niet altij d een eenvoudige opgave, maar bij  Dakned vinden wij  het net zo 
belangrij k als jij . Daarom hebben wij  een breed inzetbaar assortiment aan producten. Dit assortiment 
bestaat uit o.a. diverse soorten ankerpunten, ladderborgingspunten, signaleringsborden en Persoonlij ke 
Bescherming Middelen. Samen met onze partners Daksafe en Kedge Safety Systems zorgen wij  dat jij  de 
juiste materialen op de juiste manier toepast. Zo creëren we samen een veilige werkomgeving op het dak.
Benieuwd wat we voor elkaar kunnen betekenen? We horen graag van je.  

Dakned • Rotterdam
Kiotoweg 407
3047 BG Rotterdam
010 2687014
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Bij succesvol verlopen projecten zijn het doorgaans de leiders die de 

credits krijgen. Maar gaat er iets mis, er gebeurt een ongeval, gaat 

de aandacht altijd eerst uit naar de uitvoerenden, en dan met name 

naar hun gedrag. Waarom deden ze wat ze deden en wat deden ze 

juist niet. Er wordt dan al vrij snel vastgesteld waar men de regels niet 

heeft gevolgd. Daarmee blijven de leiders vaak uit de wind en dat is 

zeer onterecht. Logischer is dat als er iets fout gaat diezelfde leiders 

ook de ‘credits’ moeten krijgen. 

Leiderschap  
en veiligheid

De top is ervan overtuigd dat de mensen op de werkvloer 
de risico’s wel kennen. De uitvoerenden zijn daar een stuk 
minder positief over. Waar het het oplossen van bekende 
risico’s betreft kwam iets soortgelijks naar voren. De top denkt 
dat deze risico’s wel op tijd worden opgelost, op de werk-
vloer is men daar veel negatiever over. 

LEIDERS IN TYPEN
Daarnaast is onderzocht welke typen leiders een positieve 
of negatieve invloed hebben op veiligheid. Daarbij zijn niet 
de traditionele leiderschapstypen gebruikt als referentie, 
maar vier andere typen leider. Als eerste de relatie georiën-
teerde leiders, die aardig zijn maar weinig effect hebben op 
veiligheid. Het tweede type is de dominante leider, die een 
groot ego heeft en een negatief effect op veiligheid.  
Het derde type is de productie georiënteerde leider:  
volledig gericht op het halen van productiedoeleinden  
met weinig maar wel negatieve invloed op veiligheid. 
Tijdens ons onderzoek kwam een vierde leiderstype naar 
voren: de proces georiënteerde leider. Die hecht zeker 
belang aan productie, maar houdt wel in de gaten of het 
proces veilig verloopt. En als deze een risico constateert, 
wordt ervoor gekozen dit eerst op te lossen in plaats van 
het domweg doorzetten van de productie. 

Victor Roggeveen 

Het overgrote deel van de incidenten op de werkplek is  
het gevolg van zaken die in de voorbereiding niet helemaal 
goed zijn gegaan. Denk hierbij aan zaken als de calculatie  
van budgetten, de kwaliteit van materialen, het aantal  
benodigde mensen, de competentie van de mensen of  
de uitvoerbaarheid van procedures en instructies. In die 
hoek zitten vaak de verstoringen van het operationele 
proces op de werkplek. Een veiligheidsincident is dan ook 
niets meer dan het operationele gevolg van een organisa-
torische misser in de voorbereidende fase. Bij veiligheids-
incidenten is dat bijna altijd het geval. Dat was de aan-
leiding voor een diepgravend onderzoek naar de rol van 
leiders met betrekking tot het voorkomen van incidenten. 
In dat onderzoek, met 4561 respondenten in 33 organi-
saties in zes verschillende bedrijfstakken, kwamen interes-
sante ontdekkingen naar voren over de relatie tussen 
leiders en veiligheid. 

OVERSCHATTING VAN RISICO’S
Het eerste dat in het onderzoek werd vastgesteld is dat men-
sen de aanwezige kennis over veiligheidsrisico’s sterk over-
schatten. Dat geldt voor de werkvloer en voor leidinggeven-
den. Hoe hoger in de organisatie je kijkt, hoe optimistischer 
men blijkt te zijn waar het de risico’s op de werkvloer betreft.  

MEEST PRODUCTIEF EN MEEST VEILIG
Welke leiderstypen zijn het meest onveilig? Dat zijn met name 
de dominante leiders en in mindere mate de productie 
georiënteerde leiders, omdat die twee het eerst concessies 
doen aan de veiligheid. Dat gebeurt dan op de eerder ge-
noemde zaken die in de voorbereiding niet goed gingen. 
De proces georiënteerde leider blijkt de meest veilige en 
tevens meest productieve leider te zijn. Wat hun gedrag 
het meest kenmerkt, is dat ze hun medewerkers begrijpen 
en ze ondersteunen bij hun pogingen hun werk veilig uit te 
voeren. Ze zijn zich ook bewust van het kennispotentieel van 
hun mensen en hechten met name waarde aan kwalitatieve 
doelstellingen voor productiviteit en veiligheid. 

BASIS VOOR LEIDERSCHAP
Leiderschapsgedrag is gebaseerd op drie belangrijke 
concepten. De eerste is het Mindset-concept. Dat gaat over 
hoe mensen omgaan met de dingen die anders verlopen 
dan ze dachten hoe die zouden verlopen. Dat blijkt af te 
hangen van hoe mensen in het leven staan: wat ze denken 
te kunnen en niet kunnen. De mindset is onderverdeeld in 
een fixed gedeelte en een growth gedeelte. Mensen met 
een fixed mindset zitten vast in hun huidige denken en zien 
de wereld als een groot probleem en zijn niet in staat zich 

te ontwikkelen. Mensen met een growth mindset geloven in 
mogelijkheden, zijn gemotiveerd en kunnen groeien door in 
zichzelf te geloven. Ze zien pas grenzen aan de groei als ze 
er alles aan gedaan hebben om er te komen. 

Het tweede concept is Psychological Safety (psychologische 
veiligheid): waarom komen in bepaalde organisaties minder 
ongelukken voor dan in andere (branchegerelateerde)  
organisaties? Het bleek dat in veilige organisaties een werk-
klimaat heerst waar mensen zonder angst voor gezichts-
verlies en sociale consequenties kunnen zeggen wat er  
gezegd moet worden. Zij durven dan ook risico’s te melden 
of onveilige situaties aan de orde te stellen. Zij zijn ook niet 
bang het productieproces te onderbreken als zij menen 
dat daardoor ongevallen voorkomen kunnen worden 
en worden daarvoor niet bekritiseerd, maar door leiding-
gevenden met respect en waardering bejegend. Hier is 
sprake van prychologische veiligheid. 

Het derde concept is High Reliable Organising (HRO).  
Daarin spelen vijf gedragsprincipes een centrale rol: verwacht 
het onverwachte, niet alles verloopt zoals gepland; denk niet 
te simpel over hoe het personeel het voorgenomen werk 
kan uitvoeren; focus op het operationele niveau, daar mani-
festeren zich de fouten die in de ontwerp- en planningsfase 
worden gemaakt; reageer direct op kleine afwijkingen van 
het verwachte verloop; maak gebruik van beschikbare 
expertise. 

AANBEVELINGEN
Het onderzoek leidt tot de volgende aanbevelingen waar-
mee leidinggevenden incidenten op de werkvloer kunnen 
voorkomen: 
•  Bezuinig niet op veiligheid, goedkoop is duurkoop.
•  Zorg voor voldoende en competente medewerkers
•  Zorg dat alle medewerkers hun werk veilig kunnen  

uitvoeren.
•  Machtig medewerkers om werk onder onveilige  

omstandigheden te weigeren.
•  Organiseer voor alle leidinggevenden op alle niveaus 

professionele trainingen voor veiligheidsleiderschap.
•  Neem voldoende tijd voor dialoog met uitvoerenden  

op hun eigen werkplek. 
•  Moedig medewerkers aan om gevaren te identificeren  

en te communiceren.
•  Monitor de uitvoering en het effect van maatregelen  

die risico’s reduceren.

Het is duidelijk dat er verschillende typen leiders bestaan 
en dat de perceptie van mensen die ver van de werkvloer 
afstaan sterk verschilt van de mening van de mensen  
die er dagelijks bovenop zitten. De proces georiënteerde 
leider blijkt de meest veilige en tevens meest productieve 
leider te zijn.

Victor Roggeveen is veiligheidskundige en onderzoeker. ■

“ De proces georiënteerde  
leider blijkt de meest veilige  
en tevens meest productieve 
leider te zijn.”

Victor Roggeveen: “Een veiligheidsincident is niets meer dan 

het operationele gevolg van een organisatorische misser in  

de voorbereidende fase.”



Boven alles veilig!
rezsafetygroup.com/rez-dakveiligheid/
078 610 0321
Projecten
Onderhoud
Realisatie
Advies

Zonder veiligheid geen project

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

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

nauwe banden met Paus en Klaas én onze overtuiging dat het 

samen ondernemen tot een wederkerig succes leidt, maken  

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

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

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

trouwens, maar ook met gedegen opleidingen en een 

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

Verkoop

Verhuur

Lease

Onderhoud

Opleidingen

MET ALL -UP GAAT 
HET DAK ERAF . . .

...EN ER WEER OP NATUURLIJK!

Bezoek ons!Bouwbeurs Utrecht 
6 t/m 10 februari
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Wanneer op hoogte wordt gewerkt, zit een ongeluk met mogelijk grote 

gevolgen in een klein hoekje. Werkgevers moeten zich dan ook tot het 

uiterste inspannen om ongevallen te voorkomen. Dat wordt de zorg-

plicht genoemd. Deze zorgplicht kan (erg) ver reiken, maar is toch niet 

onbegrensd, zo blijkt uit een recent voorbeeld uit de rechtspraak. 

Werken op hoogte: 
let op de valkuilen!

werknemer tóch schade oploopt bij het uitoefenen van zijn 
werk op hoogte. Als vervolgens wordt vastgesteld dat de 
werkgever is tekortgeschoten in zijn zorgplicht, dan kan dat 
voor hem tot een flinke kostenpost leiden. 

ZORGPLICHT BIJ WERKEN OP HOOGTE  
IN DE PRAKTIJK
‘De zorgplicht strekt ver…’ 
Dat de zorgplicht veel van werkgevers vraagt, dat blijkt regel-
matig uit rechtspraak over dit onderwerp. Zo viel bijvoorbeeld  
een werknemer van een ladder, die hij gebruikte om een 
airconditioning op enkele meters hoogte te onderzoeken. 
Door de val liep hij aanzienlijke schade op. De werkgever 
had de werknemer niet geïnstrueerd over het gebruik van 
een ladder en voldeed daarmee volgens de rechter niet 
aan zijn zorgplicht. De werknemer was ‘te weinig ervaren’ 
met het werken met ladders om aan te nemen dat hij  
zijn werk zonder instructies veilig zou kunnen uitvoeren, 
aldus de rechter. De werkgever was dan ook gehouden  
de schade van de werknemer te vergoeden. 

‘…maar is niet onbegrensd.’ 
Recent bleek uit het volgende voorbeeld uit de rechtspraak 
dat de zorgplicht voor werken op hoogte toch ook grenzen  
kent. Het is namelijk niet in alle gevallen redelijk om de 
werkgever op te laten draaien voor de schade die een 
werknemer lijdt bij het uitoefenen van zijn werkzaamheden. 

Een werknemer voerde werkzaamheden uit op het dak  
van een manege. Hij was met een harnasgordel met een 
vallijn gekoppeld aan een in lengterichting over het dak 
gespannen kabel. De werknemer kon hierdoor gezekerd 
in lengterichting over het dak lopen en had enkele meters 

Antoinette Niebeek en Bas Blaauwhof, advocaten bij  
Poelmann van den Broek advocaten.

ZORGPLICHT 
Werkgevers zijn verplicht om zorg te dragen voor een  
veilige en gezonde werkomgeving. De wet schrijft voor  
dat werkgevers de maatregelen moeten nemen die  
redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werk-
nemer schade lijdt in de uitoefening van zijn functie.  
Deze zorgplicht heeft betrekking op de inrichting en het 
onderhoud van de werkplek en de gereedschappen  
waarmee een werknemer de werkzaamheden moet ver-
richten. De werkgever moet zijn werknemers ook concrete 
instructies geven over het gebruik van de werkplek en 
gereedschappen. Op die manier wordt de kans op  
ongelukken waar mogelijk verkleind. 

Hoe de zorgplicht moet worden ingevuld, hangt af van de 
precieze werkzaamheden en de omstandigheden waar-
onder die worden uitgevoerd. Hoe groter het risico dat 
werknemers lopen, hoe meer aandacht werkgevers moeten 
besteden aan veiligheidsmaatregelen. De zorgplicht bij 
werken op hoogte is dan ook veelomvattend, vanwege 
de grote risico’s die daaraan kleven. Bij werkzaamheden 
op hoogte geldt een groot aantal regels die moet worden 
nageleefd, zoals over de te dragen (veiligheids)kleding en 
het gebruik van bepaalde veiligheidsmiddelen. Daarnaast 
moeten werknemers regelmatig worden geïnstrueerd over 
de regels en risico’s bij werken op hoogte. Deze regels zijn 
allemaal relevant bij het bepalen van de omvang van de 
zorgplicht van de werkgever. 

Ondanks alle maatregelen komt het natuurlijk voor dat een 

om zich ‘vrij’ over het dak te bewegen. De werknemer heeft 
op enig moment zelf zijn vallijn losgekoppeld, stapte enkele 
passen naar achter en viel door een lichtdoorlatende dak-
plaat zeven meter naar beneden. 

De werknemer probeert de geleden schade op de werk-
gever te verhalen, omdat die niet zou hebben voldaan  
aan de zorgplicht. De rechter gaat niet mee in de stelling 
van de werknemer. De werkgever heeft adequate maat-
regelen en voorzieningen getroffen ter voorkoming van de 
het verwezenlijken van valrisico’s. Zo bracht de werkgever 
de risico’s in kaart als onderdeel van de RI&E, organiseerde  
hij toolboxmeetings over de gevaren van werken op een 
hellend dak, inventariseerde hij risico’s op meerdere momen-
ten voorafgaand aan de werkzaamheden en stelde hij haar 
werknemers de noodzakelijke voorzieningen (zoals aanlijn- 
 kabels) beschikbaar met instructies over het gebruik daar-
van. De rechter oordeelt dan ook dat de werkgever aan zijn 
zorgplicht heeft voldaan en dat het gedrag van de werk-
nemer bewust roekeloos is en dus voor zijn eigen rekening 
komt. De werkgever is dan ook niet aansprakelijk is voor de 
geleden schade. 

Dat klinkt logisch vanwege de vermeende eigen schuld 
van de werknemer, maar bewuste roekeloosheid van de 
werknemer wordt bijna nooit aangenomen door de rechter 
– juist omdat die zorgplicht van de werkgever zo ver reikt. 
Maar aan die strenge eis voldoen kan dus wel!

TIPS!
Om ongelukken en aansprakelijkheid voor de daaruit 
volgende schade bij werken op hoogte zoveel mogelijk te 
beperken, moet u zich (blijven) afvragen of u voldoet aan 
uw zorgplicht. De volgende tips kunnen daarbij helpen:
•  Beoordeel het veiligheidsbeleid van uw organisatie;
•  Breng de risico’s van een project vooraf in kaart met een 

RI&E;
•  Instrueer uw werknemers over die risico’s;
•  Neem maatregelen om de risico’s te beperken en/of uit 

te bannen;
•  Informeer werknemers ook gedurende een project 

herhaaldelijk over risico’s waar zij mee te maken krijgen, 
waarbij onervaren werknemers extra aandacht verdienen;

•  Houd toezicht en doe controles naar het naleven van 
veiligheidsregels. 

Ondanks het grote pakket met regelgeving over, en de 
hoge eisen aan, de zorgplicht is het niet mogelijk alle 
risico’s volledig uit te sluiten. Toch is het aan u om zich in te 
spannen een veilige werkomgeving te maximaliseren. Zo 
voorkomt u ongevallen en mogelijk ook aansprakelijkheid 
indien een werknemer onverhoopt toch schade heeft 
opgelopen. ■

Antoinette Niebeek en Bas Blaauwhof zijn beiden advocaat en gespecialiseerd in arbeids- en onderwijsrecht. Heeft u vragen naar aanleiding 

van dit artikel? Zij zijn te bereiken via a.niebeek@pvdb.nl of 024-3810804 en b.blaauwhof@pvdb.nl 024–3810801 voor een vrijblijvend gesprek.

JURIDISCHE ZAKEN

“ Werkgevers zijn verplicht  
om zorg te dragen voor  
een veilige en gezonde  
werkomgeving.”

SPECIAL VEILIG EN GEZOND WERKEN
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D-Vise is een uniek gepatenteerd EN 795 klem-ankerpunt voor valbeveiliging 
op platte daken. Door de unieke aanbrengmethodiek via een onderhuids 
aan te brengen knelstrip wordt het ankerpunt door inklemming van de 
toplaag (en eventueel ook van de onderlaag) als het ware één met het totale 
dakbedekkingssysteem. Hierdoor doen de vereiste polyester wapening(en) 
van de daklagen mee met het opvangen van een val van het dak. 

Tractel PBM-sets bieden maximale veiligheid en zijn speciaal samengesteld 
voor de meest voorkomende werkzaamheden op hoogte. Elk van onze 
vestigingen is voorzien van een ruime voorraad slim gecombineerde sets die 
compleet worden geleverd in een handige opbergtas. Klaar voor gebruik.  
Zo kunt u direct en zonder zorgen veilig werken op hoogte.

AaboFix omvat een zeer compleet en efficiënt assortiment van bevestigings-
materialen en hulpgereedschappen voor vlakdaksystemen, zorgvuldig 
samengesteld om het bevestigen van dakmaterialen makkelijker en praktischer te 
maken. De focus ligt daarbij op eenvoud: multi-inzetbare producten, doordachte 
systemen en zeer praktische verpakkingseenheden nemen onnodig werk uit 
handen. Het Aabofix assortiment is verkrijgbaar bij elk van onze vestigingen! 

Milwaukee Powertools staan voor kracht en betrouwbaarheid. De 
indrukwekkende powertools zijn voorzien van de nieuwste technologie om het 
werken zo makkelijk mogelijk te maken. Al onze vestigingen hebben een ruim 
assortiment Milwaukee powertools en bijbehorende accessoires uit voorraad 
leverbaar en zijn uitgerust met een demonstratiewand zodat u zelf kunt ervaren 
wat deze machine’s zo bijzonder maakt. 

De beste powertools
áltijd binnen bereik.

Zeker en vast.Áltijd de juiste 
bevestigers.

Highlights van Aabo Trading

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 Rotterdam B.V.
T:088-9965650, rott@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 
Hoogeveen!

SPECIAL VEILIG & GEZOND WERKEN

 

In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad zijn mening  

over de dakenbranche en aanverwante onderwerpen.

Ja, geweldig hè, opnieuw een column over dit onder-
werp. Ik hoor u denken ‘Dat komt me de strot uit! Ik sla 
het dit keer over, al dat negativisme en steeds weer die 
belerende vingertjes naar de uitvoering!’ En dat snap ik. 
Want als het in de uitvoering goed gaat, hoor je er  
nooit iemand over. Het is ook lastiger schrijven over 
zaken die goed gaan. 

Hoe schrijf je een sappig stuk over een werk dat in de 
puntjes is voorbereid en wordt uitgevoerd, door een 
VCA- en KOMO-gecertificeerd bedrijf, met een RI&E dat 
jaarlijks wordt geüpdate, waar de klachten worden 
opgevolgd, onderzocht en worden verwerkt in het plan 
van aanpak. Met een documentenstroom waarin alle 
mutaties in personeelsbestand en het opleidingsniveau 
direct verwerkt zijn, het leerplan is goedgekeurd en 
iedere toets kan weerstaan en al het materieel en  
gereedschap gekeurd is en het gehele jaar traceerbaar 
is en aantoonbaar goedgekeurd blijft.

Een werk dat vooraf op alle voorzienbare veiligheidsas-
pecten is gecontroleerd, waarvoor een uitvoeringsplan 
is geschreven dat ook nog op locatie door de uitvoer-
der(voorman) aan de veiligheidsmedewerkers kan 
worden overlegd. Waar bij de start van het werk alle 
adviezen zijn opgevolgd en knelpunten zijn opgelost en 
dakdekkers met een helm en strak aangelijnd zijn en 
tijdelijke hekken zijn geplaatst voor de dakrandbeveili-
ging. Waar het verticale transport op veilige plaatsen  
gebeurt. Op het werk uitsluitend gecertificeerde pro- 
ducten worden verwerkt zonder vluchtige toxische  
stoffen die slecht zijn voor mens en milieu. Waar alle  
restanten volgens de norm worden geselecteerd en 
voor recycling worden geretourneerd zodat “green work” 
ook echt ”groen” is en geen “greenwashing”. Waar het 
personeelsbestand en het onderaannemersbestand 
mede is geselecteerd op de CO2-uitstoot die wordt 
geleverd door het woon-werkverkeer. En nog veel meer 
positieve punten die zorgen dat dit werk iedere toets 
met betrekking tot veilig en gezond werken met glans 
kan doorstaan. 

Bent u het al zat? Niets sap-
pigs, niets storends, anders 
dan dat alles te mooi  
is om waar te zijn?  
Maar, beste mensen,  
dit zou de realiteit  
moeten zijn! Na al die  
jaren en alle energie die 
we als branche in V&G 
werken hebben gestoken, 
zouden de verhalen over 
onvoldoende hekwerken, verkeerd gebruik van PBM’s 
en aanlijnvoorzieningen als schokkend ervaren moeten 
worden. Wat! Wordt daar door de werknemers niet 
volgens de norm gewerkt? Opzouten met die gasten! 
Zelfde bedrijf nog een keer in de fout? Dan zou inkoop 
direct moeten besluiten dat dit bedrijf de werf niet meer 
op komt. Niet luisteren dan maar voelen!. Na jaren 
pappen en nathouden zouden we met die mentaliteit 
misschien eindelijk eens een mentaliteitsverandering 
teweeg kunnen brengen.

Theo Wiekeraad

Alweer een special over  
veilig en gezond werken?

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

THEO TALKS



Jouw 
volmaakte 
kooiladder

HET HOOGSTE GEMAK
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Met de Wet Kwaliteitsborging Wkb in het vooruitzicht is het vastleggen 

van de kwaliteit die je levert op de bouwplaats van groot belang.  

Gelukkig beschikken we nu over de technologie om opgeleverd werk 

eenvoudig en uitgebreid te documenteren. Op het gebied van veilig-

heid bieden fabrikanten en leveranciers tal van mogelijkheden om 

bevestigde ankerpunten en andere voorzieningen eenvoudig vast te 

leggen. Met apps en vooraf ingerichte webpagina’s is het documen-

teren bijna met een druk op de knop geregeld.

Documenteren met 
de smartphone

Zo vallen ontwikkelaars over elkaar heen in het roemen van 
de administratiemogelijkheden en gebruiksvriendelijkheid. 
De enorme papierwinkel die op ons af lijkt te komen met de 
Wet Kwaliteitsborging (Wkb) kan gelukkig op slimme wijze 
digitaal worden vastgelegd. Diverse bedrijven ontwikkelden 
apps of webapplicaties speciaal voor het vastleggen van 
de veiligheidsvoorzieningen op het dak. De jury van de 
BouwBeurs Awards ontging deze ontwikkeling niet.

BOUWBEURS AWARD NOMINATIE
“Bijzonder trots zijn we als Ubbink dat de Wkb-checklist.nl is 
genomineerd voor de BouwBeurs Awards 2023, in de cate-
gorie Vakmensen Zaken. Het laat zien waar we als sector en 
bedrijf voor staan: het verbeteren van de bouwkwaliteit en 
het verenigen van onze krachten”, zegt directeur Peter Laros 
van Ubbink, eind december in een persbericht.
Een paar jaar geleden besloot Ubbink verder te kijken dan 
uitsluitend naar de verduurzaming van de eigen producten. 
“De Wkb-checklist.nl is een bijzonder initiatief dat we als  
bedrijf namen. Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 
in het vooruitzicht willen we onze klanten helpen. Zij moeten 
straks aantoonbaar maken dat er kwaliteit is geleverd.  
De vraag is echter: hoe garandeer je dat? Niet iedere 
aannemer, zeker de kleinere bedrijven niet, zal speciale 
software aanschaffen. Maar ook voor de grotere bedrijven 
geldt: op de bouwplaats wil je dat vakmensen een extra 
check op hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.”

Kwaliteit leveren is volgens Ubbink niet het exclusieve 
domein van de wetgever. “We staan voor grote opgaven. 
Kijk naar het energievraagstuk, de verduurzaming van 

De ontwikkelaars van Werktools melden trots dat steeds 
meer gemeenten gebruik maken van de door hen ont-
wikkelde apps. Op basis van de Werktools veiligheid app, 
ontwikkelden ze speciaal voor de ingenieursbureaus het 
‘Logboek voor toezicht’. Deze app is volledig ingericht op 
de werkzaamheden van de toezichthouder en maakt het 
mogelijk om snel en eenvoudig op locatie bouwgerichte 
aantekeningen, dagboeken en rapporten te maken én  
met de directie en aannemer te communiceren.

De makers noemen het ‘de meest complete en eenvoudige  
app voor kwaliteitsborging in de bouw’; inspectie, opname 
en afhandeling van afwijkingen in projecten en beheer 
werkzaamheden én de registratie, rapportage en commu-
nicatie rondom de uitvoering. Ontwikkeld voor en in samen-
werking met toezichthouders en kwaliteitscoördinatoren  
in de bouw.

materialen en nieuwe bouwmethoden. Er komen talloze 
innovaties op de sector af en er is nauwelijks tijd om je al 
deze nieuwe ontwikkelingen eigen te maken. Als sector 
moeten we samen de schouders eronder zetten. Dat doe je 
door aantoonbaar vakwerk te leveren en wij als leverancier 
willen vakmensen daarbij op een praktische manier onder-
steunen. De checklists komen voort uit die visie.”

De website bevat niet alleen checklists van Ubbink maar 
ook van andere leveranciers. De jury van de BouwBeurs 
Awards zegt hierover: ‘Ubbink neemt met wkb-checklist.nl 
het voortouw, laat zien dat de Wkb eraan komt en neemt 
zijn verantwoordelijkheid’. 

VASTLEGGEN IN BEELD EN TEKST
‘De Wkb brengt voor aannemers uitdagingen met zich 
mee, die zij met behulp van Wkb-checklist.nl in belangrijke 
mate kunnen ondervangen. De voorkeur van de jury gaat 
uit naar een overkoepelende Wkb-check met checklists 
van alle leveranciers.  

Maar ook schrijft de jury: ‘Het werk dat de Wkb voor aan-
nemers oplevert valt overigens erg mee; het gaat in de 
praktijk vooral om vastleggen en fotograferen. Tools als 
Wkb-checklist.nl vereenvoudigen dit proces in belang- 
rijke mate.’

Foto’s maken, checklists aflopen en rapportages genereren. 
Daarvoor is de digitale wereld het hulpmiddel bij uitstek. 
Diverse fabrikanten en leveranciers van veiligheidsproducten 
ontwikkelden digitale hulpmiddelen die het voor de mensen 
in het veld eenvoudig maken het geleverde werk vast te 
leggen of hun periodieke inspecties uit te voeren.

ALLE KEURINGEN IN ÉÉN OOGOPSLAG
Fabrikant Kedge ontwikkelde een applicatie die een 
overzicht geeft van alle keuringen die nog plaats moeten 
vinden. Deze keuringen worden in een digitale omgeving 
geregistreerd. Foto’s zijn gemakkelijk toe te voegen aan het 
inspectierapport. Er komt geen papierwerk meer bij kijken 
en het keuringsrapport is direct te downloaden in zowel 
een uitgebreide- als in een samenvattende versie.

In hiView staan alle vragenlijsten van de leveranciers zelf. 
Hierdoor doorloop je automatisch de juiste punten en volg 
je de instructies van de leverancier. De praktische kant is 
niet vergeten. Zo is er ruimte voor het vermelden van toe-

gangsinstructies. Wel handig om te weten of je bijvoorbeeld 
een ladder mee moet nemen om het dak te betreden. 
In een overzichtelijk beeldscher ontwerp kun je ook zien 
welke pbm’s iemand heeft en wanneer deze geïnspecteerd 
moeten worden.

Keuringen kunnen makkelijk worden uitbesteed door middel  
van een simpele koppeling. Zo kun je ervoor kiezen om stan- 
daard zelf te keuren en het uit te besteden in een drukke  
periode. Alle rapportages bevatten afbeeldingen en een 
onderbouwing van de gemaakte keuzes tijdens de keuring. 
Voor het gebruik van de app betaal je achteraf. Gebruik je 
het niet, kost het niets.

ZELF TEKENEN EN VASTLEGGEN
Al in 2017 ontwikkelde het Duitse ABS Safety GmbH het  
digitale hulpmiddel Lock-book (lock-book.com). Het is een 
veelzijdige digitale omgeving waarin de gebruiker ook 
zelf ontwerpen kan maken. In de online omgeving zijn de 
aangebrachte valbeveiliging hulpmiddelen eenvoudig vast 
te leggen en met de hulp van foto’s, eventuele tekeningen 
en documentatie aan te vullen.

Lock-book bestaat uit drie onderdelen; draw (tekenen), 
docu (rapporteren) en think tank. De tekenfunctie ‘Draw’ 
helpt bij het maken van dak tekeningen op schaal,  
op basis hiervan berekent het programma automatisch  
alle benodigde gegevens, belooft de fabrikant; van de 
benodigde ankers, hoekelementen en kabellengtes tot  
de stuklijst en de aanbestedingsdetails.

Nadat de basisindeling van het dak is getekend, definieert 
de gebruiker waar het gekozen veiligheidssysteem moet 
beginnen en waar het moet eindigen. Het programma voegt 
dan alle extra tussenliggende elementen toe die nodig zijn. 

Lock Book Docu is gebaseerd op twee componenten die 
gratis en zonder installatie, online, kunnen worden gebruikt. 
Het portaal geeft toegang tot uw eigen profiel via een web-
toepassing die vanaf elke pc met internettoegang opent. 
Communiceren met de mensen in het veld kan via een 
app die op tablets of smartphones is te downloaden.  
Documentatiegegevens die de mensen op het dak ter 
plaatse vastleggen, bijvoorbeeld in foto’s of teksten, is vrijwel 
direct te bekijken. Zowel de app als de webapplicatie  
putten uit dezelfde set gegevens, zo zijn de gegevens  
altijd up-to-date.

Dit jaar verwacht Hütter safety met een website te komen. 
En het kan nog een stapje verder: BAM maakt gebruik van 
Safesight applicaties om haar medewerkers op veiligheid 
te wijzen en de identiteit van de mensen op de bouwplaats 
te controleren. BAM wil op persoonlijk niveau kunnen sturen 
op instructie en attendering. Zo zullen smartphones en 
apps de bouwplaatsveiligheid van morgen vergroten. ■

AUTOMATISERINGSPECIAL VEILIG EN GEZOND WERKEN



Elke daksituatie is anders. 
Standaard veiligheidsproducten voldoen dan ook niet 
altijd. Wij hebben de kennis, kunde en ervaring in huis om 
voor elke daksituatie een passende oplossing te vinden.

Complex Chassé Theater te Breda

De Specialist op het gebied van Dakveiligheid!

www.ks1kabelsysteem.nl

Vanaf nu online
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De specialist voor 
veilig en efficiënt 
werken NAAR, OP 
en VAN het dak.
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Falpro: veiligheid, kwaliteit & duurzaamheid op het 
hoogste niveau!

Een veilige werkomgeving voor uw medewerkers is van levens-

belang. Falpro Safety Solu� ons levert maatwerkoplossingen 

voor het veilig werken op hoogte. De focus ligt hierbij op de 

veiligheid van iedereen die zich begeeft op hoogte door het 

gebruik van duurzame en kwalita� ef hoogwaardige producten.

Ons mo� o is: gezond naar het werk, gezond weer naar huis!

Advies

   Risico-inventarisa� e 
& evalua� e (RI&E)

  Valbeveiliging

  Kooi- en gevelladders

  PBM’s

  Inspec� e & Onderhoud

  Voorlich� ng & Toolboxes

Veilig werken 
op hoogte 
begint bij Falpro

FALPRO.NL
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Het dak wordt voor steeds meer functies gebruikt. Hoe lukt het de  

veiligheidspecialisten het dak (voor aanleg en jaren van onderhoud) 

veilig te houden? Ramon Zwakhals, commercieel technisch adviseur,  

en Donny Vriendjes, technisch tekenaar bij Kedge, vertellen hoe zij  

de markt aan passende oplossingen helpen.

Altijd een veilige  
oplossing vinden

afgelopen twee jaar bij Kedge tot tekenaar . “Met de hulp 
van luchtfoto’s en obliek beelden en diverse gegevens die  
online beschikbaar zijn, kunnen we al een heel eind komen  
met ons advies. Zelfs het inmeten van het werk kan al van- 
achter de computer worden gedaan.” Ramon: “Bij enige 
twijfel brengen we een bezoek aan de locatie of het project.”

VERKLEEFDE ANKERPUNTEN
Eén van de bijzondere producten die Kedge voert is het  
verkleefbare ankerpunt. Het Kedge ankerpunt wordt ver-
kleefd op bitumen geföhnd of PVC daken aangebracht. 
Al naar gelang de ondergrond dit vraagt, kunnen de 
ankerpunten zonder mechanische bevestiging aan de 
dakconstructie worden bevestigd. Omdat er niet in de 

dakconstructie wordt geboord, is er geen kans 
op lekkages en koudebruggen. Daarnaast is er 
geen overlast voor de gebouweigenaar.

Donny: “Het ankerpunt is gemakkelijk te installe-
ren door de dakspecialist. Deze snelle instal-
latie zorgt ervoor dat dakdekkers minder lang 
op het dak bezig zijn. Voor wie liever traditioneel 
boort, is er ook een Kedge HD Ankerpunt. Dit 
ankerpunt wordt wel mechanisch bevestigd 
aan de onderconstructie. Overigens is het 
Kedge ankerpunt als eerste in Europa voorzien 
van een CE-markering.”

De ankerpunten zijn geschikt voor platte  
daken met een hellingshoek tot 15°. Voor Ieder 
dak hebben we, of kunnen we een geschikt 
ankerpunt assembleren. Over het algemeen 
voldoen varianten voor een bitumen- en PVC- 
dakbedekkingssysteem. Ramon: “Op losliggen-
de geballaste daken kunnen de ankerpunten 
ook aangebracht worden. Het gewicht van de 

Ramon Zwakhals had na jarenlange ervaring in de 
bouwtoelevering, waarin hij zo’n 400.000 producten moest 
overzien, behoefte aan meer contact met de bouw en een 
overzichtelijker productpakket. Hij wilde zich graag speciali-
seren op het gebied van veilig werken, met name op hoogte. 
Dit doet hij nu zo’n vier jaar bij Kedge in de buitendienst 
waar hij in contact komt met de mensen in het veld, die hij 
op de situatie toegespitste oplossingen biedt. In goed over-
leg met de binnendienst, die op basis van aangeleverde 
bestekken of soms alleen al een adres voldoende informa-
tie heeft om een plan van aanpak op te stellen en de juiste 
veiligheidshulpmiddelen uit het assortiment te kiezen.  
Donny Vriendjes heeft met 12 jaar ervaring als dakdekker 
goed oog voor de praktijk. Hij specialiseerde zich in de 

ballast en de dempende werking van het losliggende  
systeem zijn uiterst geschikt om een ankerpunt op te  
verkleven.”

Voor grind geballaste- en groendaken hebben we ook een 
oplossing voor het laag liggende 360 graden draaibare 
oog op het ankerpunt. Met een rode, hard kuststof grind-
keerring rond het oog is het ankerpunt beter zichtbaar  

en blijft het vrij van grind of substraat. Op deze manier kun 
je ook de veilige zone op een geballast dak en groendak 
markeren.

CHECKLIST
Op de website van de leverancier van veiligheidsproducten 
kan de gratis Whitepaper worden gedownload: ‘Voorkom  
valgevaar op platte daken’, die is opgezet om gebouweige-
naren en partijen als VvE’s in een paar stappen wegwijs 
te maken in de verplichtingen en mogelijkheden van een 
veilig toegankelijk dak. De Whitepaper geeft aan dat per-
manente valbeveiliging de meest veilig keuze is en dat die 
ook vanuit financieel oogpunt een zinvolle investering is.  
In vijf stappen bepaal je de juiste valbeveiliging:

• Welk type dak betreft het; 
• Breng de gevaren in kaart;
• Bepaal de gebruiksfrequentie;.
• Overzie de beschikbare ruimte;
• Welk type onderconstructie.

“Op basis van deze gegevens bepaal je vervolgens de op-
lossing, we kijken dan naar de Arbeidshygiënische strategie, 
waarbij de volgorde is: starten bij de bron, collectieve maat-
regelen nemen, individuele maatregelen en als laatste kies 
je ervoor om mensen op het dak te sturen met persoonlijke 
beschermingsmiddelen”, zegt Ramon.

OPLOSSINGEN VINDEN
Het dak komt steeds voller te staan met installaties. Vooral  
zonnepanelen maken de toegang tot het dak en de  
cruciale punten voor onderhoud vaak moeilijk. “Het dak 
wordt voor steeds meer functies gebruikt. Hoewel je zelf  
met je gezonde verstand en zo’n checklist al een heel  
eind komt, zoeken we graag samen met de klant naar de 
juiste oplossing.” 

Donny: “Veel gevaarlijke situaties zien we ook ontstaan bij 
daklichten en lichtstraten van fabriekshallen. De doorvalbe-
veiliging moet hier net wat meer aandacht krijgen. Hiervoor 
hebben we diverse hulpmiddelen, zoals vangnetten aan de 
buitenzijde of binnenzijde of de lichtstraten doorvalbesten-
dig maken door middel van strips. De eerste oplossing is  
natuurlijk het plaatsen van hekwerken rondom, of een rooster 
over de lichtstraten. 

Met vijf man in de binnendienst en Ramon op de weg kan 
het bedrijf, ondanks een aantal openstaande vacatures,  
de aanvragen goed aan en levert het snel een positio-
neringsadvies met een veiligheidsplan voor elke situatie. 
Ramon: “We merken dat het voor alle partijen steeds  
belangrijker wordt. Het bewustzijn is gegroeid. Het maken 
van een passend advies doen we natuurlijk graag. Het gaat  
om ieders veiligheid en dat nemen we zeer serieus. En wie 
een val een keer mee wil maken; u bent van harte welkom 
om onze VR Experience te ervaren.” ■

Donny Vriendjes (links) en Ramon Zwakhals.

SPECIAL VEILIG EN GEZOND WERKEN
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De Duitse fabrikant van veiligheidshulpmiddelen ABS Safety GmbH 

voegt een nieuw overstapsysteem toe aan het productassortiment. 

De fabrikant, bekend van het ankersysteem met één schroefverbinding, 

vergrootte haar veiligheidsproducten range onlangs ook al met  

drie nieuwe gevelladders.

Veilig oversteken

Voor regelmatige inspectie en onderhoud kan de over-
stapconstructie eenvoudig worden voorzien van een 
weerbestendige sticker met een QR-code, die linkt naar het 
onderhoudsdocument dat op te maken is in de gratis app 
lock book docu van de fabrikant (zie elders in de special).  
De sticker is via dit platform eenvoudig op te vragen.  
De montageinstructie en de onderhoudsdocumentatie  
is online beschikbaar, dus ook te raadplegen met een 
tablet of telefoon.

EÉN SCHROEF
Familiebedrijf ABS Safety is opgericht in 2003 en heeft haar 
hoofdkantoor in het Duitse Kevelaer. De Airbus-hallen in 
Hamburg, de Mercedes-Benz-fabriek in Sindelfingen en de 
beurshal in Keulen zijn bijzondere objecten die zijn uitgerust 
met roestvrijstalen valbeveiligingssystemen van het bedrijf. 
Rayonmanager Jan-Willem Larmit van ABS Safety voor  
Nederland & België: “We zijn vooral bekend om onze beves-
tigingsankers. Voor de montage is maar één gat nodig.  
Dit bespaart tijd en geld. Maar levert natuurlijk niet in op  
de veiligheid van de mensen op het dak.”

Het roestvrijstalen ankerpunt ABS-Lock X-T-One bijvoorbeeld 
is een praktische valbeveiliging die achteraf kan worden 
geïnstalleerd op trapezium dakplaten. Het bijzondere  
voordeel zit in de bescherming van de isolatie. Het van  
een steunbuis voorziene aanlijnpunt is zo geconstrueerd 
dat het boorgat weer volledig wordt opgevuld.  

De nieuwste veiligheidsoplossing van het Duitse ABS Safety 
GmbH is de ‘ABS Überstieg’, een aluminium constructie om 
veilig obstakels te overbruggen. Het robuuste en weerbe-
stendige overstapplatform is uitgevoerd met leuningen 
aan beide zijden. Het kan worden toegepast op platte, licht 
hellende daken en in hallen.

De overstap is verkrijgbaar in diverse varianten met rooster-
treden en platforms met de hoogste slipweerstandsklasse 
(R13). Het product is geschikt voor permanent gebruik 
(door de lange levensduur) en stabiliteit.

FLEXIBEL EN EENVOUDIG
De fabrikant kan het overstapplatform in divese maten 
uitvoeren . De trapelementen kunnen in stappen van  
20 cm een hoogte overbruggen van 40 tot 160 cm hoogte. 
Ook de hoogte van de optrede van 20 centimeter kan  
desgewenst worden aangepast. De lengte van het over-
bruggingsplatform ligt tussen de 60 cm en een meter. 
Het ABS overstapplatform is gecertificeerd volgens DIN EN 
ISO 14122-3:2016-10 en verkrijgbaar in een standaard-
breedte van 60 cm. Het kan een gewicht dragen van 
maximaal 300 kilo en 150 kg. op de treden.

Het systeem wordt bevestigd met één hollewandanker dat 
bij levering is inbegrepen.

Het installeren van deze aanlijnvoorziening is eenvoudig.  
Er is maar één boorgat door de trapeziumplaat nodig om 
het ankerpunt te bevestigen. Met een gatenzaag zaagt u 
een opening van 32 mm doorsnee in de isolatie. Het com-
pacte ankerpunt heeft geen grondplaat. Het wordt gewoon 
door de ronde opening gestoken, die daarmee volledig vlak 
is opgevuld. Het individuele ankerpunt is hiermee ook ge-
schikt voor het achteraf aanbrengen op bestaande daken. 
Het ankerpunt is gekeurd volgens DIN EN 795:2012, A en  
DIN CEN/TS 16415:2017 voor gebruik door maximaal 3 per- 
sonen tegelijk en “houdt op een trapeziumplaat van 0,75 mm 
en dikker, moeiteloos een belasting stand”, stelt de fabrikant.

NIEUWE LADDERSYSTEMEN
In het laatste kwartaal van 2022 introduceerde de fabrikant 
laddersystemen in drie varianten. Met rugbeschermings-
mand, als valbeveiliging met vaste geleider over een touw-
beveiligingssysteem of als variant met beschermingsrail.  
De ladders zijn uitgerust met uitgebreide toegangsveilig-
heidsvoorzieningen en kan worden geïntegreerd in de 
valbeveiligingsoplossingen op het dak.

De DIN EN ISO 14122-4, DIN 14094-1, DIN 18799-1gecertifi-
ceerde laddersystemen zijn gemaakt van lichtgewicht, 
weerbestendig aluminium. ■ 

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl
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PROTOCOL UITSTAPVOORZIENING HANGBRUGGEN
De Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekisting-bedrijven (VSB)  
publiceert een protocol voor uitstapvoorzieningen op tijdelijke hang-
bruginstallaties. De uitstapvoorziening voor een hangbrug is een acces-
soire dat kan worden toegevoegd aan een bestaande hangbrug-
installatie om op een veilige manier over te kunnen stappen vanuit de 
hangbrug op (bijvoorbeeld) een balkon van een flatgebouw.
Aan de totstandkoming van het protocol hebben alle in de VSB verenig-
de leveranciers van hangbruginstallaties hun medewerking verleend. 
Het protocol mag dan ook worden gezien als de stand der techniek.  
Het protocol wordt ondersteund door de leden van de Commissie 
Hangbruginstallaties. Het nieuwe protocol gaat deel uitmaken van de 
Richtlijn Hangbruginstallaties, waaraan momenteel in de VSB door de  
Commissie Hangbruginstallaties wordt gewerkt. Het protocol is vrij beschik- 
baar en kan worden gedownload van de VSB-website. vsbnetwerk.nl

NOVITEITEN VEILIGHEID BOUWBEURS 2023
Tijdens de Bouwbeurs 2023 komt het Almelose  
All-up met een wereldprimeur. De K280E com-
pleet elektrische aanhangerkraan van het 
Duitse merk Klaas, uitgerust met een accu-
pakket, voor de bouw, de dakdekker of de 
zonnepaneel installateur. De milieuvriendelijke 
kraan is snel op te stellen en kan uren draaien 
op haar accupakket. 

Een heel andere manier van aanhaken brengt 
Toughbuilt naar Nederland. Op de Bouwbeurs 
brengt deze fabrikant van arbo hulpmiddelen 
naast kniebeschermers ook een kliksysteem 

voor het vastgespen van gereedschap aan de riem. Het ClipTech-systeem van ToughBuilt minimaliseert het aantal  
handelingen en vergemakkelijkt het ordenen van gereedschap in de draagtas. De Cliptag range omvat meer dan 
vijftig producten, waaronder ook een opbergsysteem voor aan de muur.

GEZONDHEID 
Deze Bouwbeurs ook veel aandacht voor het persoonlijk welzijn. 

Op dag twee van de Bouwbeurs op 6 februari aandacht voor 
een gezonde leefstijl. ‘Je ziet er niet alleen beter uit, je kunt zowel 
lichamelijk als geestelijk het werk beter aan en je herstelt sneller. 

Je bent minder vatbaar voor ziektes. Op de lange termijn heb  
je minder kans op chronische aandoeningen, zoals hart- en  

vaatziekten of longaandoeningen’, schrijft de Bouwbeurs. 
Daarnaast zal het lezingen programma van de Bouwbeursweek 

ook onderwerpen aansnijden als werkdruk- en stresscoaching in 
de bouw- en infrasector, een tien stappenplan naar meer tevre-
denheid bij de werknemers en u wegwijs maken in het gebruik 

van Woub projectcommunicatie software voor de werkvloer. 
Taken, chats, planning, documenten, checklists, foto’s, formulieren 

en meer handig bijeen op één overzichtelijk platform waarmee 
de ontwikkelaars beloven ‘meer rust in je werk te krijgen door  

minder verloren uren, faalkosten en gedoe.‘

VEILIGHEID TOPPRIORITEIT
Dat ‘Veiligheid topprioriteit’ is voor Bouwend Nederland komt onder meer tot uiting in de organisatie van de conferentie 
Veiligheid in de bouw in januari en dat u zich nu al kunt opgeven voor de Bewust Veilig-dag van 29 maart 2023. ‘ 
Jaarlijks gebeuren er nog te veel ongelukken in de bouw- en infrasector. Dat willen we veranderen. We doen dat, onder  
meer, door de veiligheidsrisico’s in de bouw- en infrasector zichtbaar en beheersbaar te maken, onder meer door preven-
tieve veiligheidsmaatregelen en monitoring. Verder werken we aan meer inzicht in de ongevallencijfers. Hiermee worden  
risico’s beter inzichtelijk en kunnen we gericht maatregelen ontwikkelen. Natuurlijk maken we ons ook sterk voor het ver-
beteren van het lerend vermogen van de sector’, schrijft Bouwend Nederland
Eind maart vindt de Bewust Veilig-dag plaats. Dit jaar onder het motto Bewust Bezig = Bewust Veilig. Op woensdagmiddag 
25 januari vindt de Conferentie Veiligheid in de Bouw plaats. 
Bouwend Nederland, het Opdrachtgeversforum in de Bouw, 
de Governance Code Veiligheid in de Bouw, VNconstructeurs 
en Koninklijke NLingenieurs presenteren dan hun resultaten 
van het programma Veiligheid in de Bouw om structureel 
de integrale veiligheid van ontwerp, bouw en gebruik van 
bouwwerken te vergroten.

VERNIEUWING RI&E MEEST GELEZEN ARTIKEL
Het meest gelezen item vorig jaar op de site van 
arbeidsveiligheid.net was het artikel over de nieuwe 
criteria voor het toetsen en het opstellen van de  
RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) dat in de 
lente van vorig jaar werden gepubliceerd. In het  
uitgebreide artikel leest u terug op welke plaatsen  
de criteria zijn veranderd. 
Sinds 1 juli 2022 gelden nieuwe toetscriteria die aan 
een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) worden 
gesteld. Een heel belangrijke daarvan is dat de  
RI&E niet meer mag bestaan uit het opsommen van 
symptomen, maar dat bij de risico’s ook gekeken 
moet worden naar de achterliggende oorzaken 
(basisrisicofactoren) die aan die symptomen ten 
grondslag liggen. 
De RI&E dient aan verschillende criteria te voldoen 
(conform de arbeidsomstandighedenregelgeving). 
De vier belangrijkste waren en zijn: volledigheid,  
actualiteit, actuele inzichten en betrouwbaarheid.  
Onveilige situaties kunnen structureler en systemati-
scher worden aangepakt door basisrisicofactoren 
goed te benoemen. Dit gaat verder dan alleen symp-
toombestrijding en is een nieuwe eis aan de RI&E. 
Lees wat de belangrijkste veranderingen zijn:  
arbeidsveiligheid.net/ veiligheidsartikelen

NIEUWSLIJNSPECIAL VEILIG EN GEZOND WERKEN
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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.

“ De DakAkker plant een 
zaadje in de hoofden”

Gaandeweg deden we kennis op over tuinieren op een 
dak. We bouwden een groot nationaal en internationaal 
netwerk op, zodat ik nu regelmatig word gevraagd voor 
presentaties en op bezoek ga bij collega-dakboeren in 
Oslo, Turijn, Gent en zelfs New York. Dat had ik niet kunnen 
voorspellen toen ik dakboer werd.”

MEDITERRAAN KLIMAAT
Tuinieren op een dak heeft grote verschillen met tuinieren 
op het maaiveld. Bauman: “Ten eerste is er veel meer wind. 
Ten tweede kan het er heel warm worden, waardoor je een 
soort mediterraan klimaat hebt. Ten derde is sproeien een 
klus. Omdat het dak niet sterk genoeg is voor een water-
tank, moet al het water van de verdieping hieronder komen. 
De horecagelegenheid bij de moestuin heeft een slimdak, 
maar in de zomermaanden is al het water dat daarin  
vastgehouden wordt, nodig voor het groen op het slimdak 
zelf. Ten vierde tuinier je met een dunne laag substraat.  
Bij ons is dat gemiddeld 20 cm.” 
De dikte van de substraatlaag wordt bepaald door de 
draagkracht van het dak. Die is bij het Schieblock beperkt, 
vertelt Bauman. “Het dak kan 180 kg per m2 dragen, daar 
zit je snel aan. Boven de pilaren van het pand kan meer 
gewicht geplaatst worden, daar staan een kersenboom 
en een vijgenboom. Aan de randen is het dak ook sterker, 
daar kan 1000 kilo per strekkende meter staan.” Alles bij 
elkaar kan op een dak bijna alles groeien dat op het maai-
veld ook kan, zegt Bauman. “Maar doordat er veel wind is, 
worden bladeren snel stug of hard van structuur. Sla wordt 
dus niet lekker. We verbouwen veel mediterrane kruiden en 
gewassen die van warmte houden, zoals pompoenen.” 

RONDSTRUINEN
De DakAkker heeft een belangrijke sociale functie, bena-
drukt Bauman. “Het doel is om te laten zien wat er allemaal 
mogelijk is met een plat dak. Dat doen we door mensen  
te ontvangen op ons dak, presentaties en workshops te 
verzorgen en Rotterdamse basisschoolleerlingen het dak  

Tekst: Nolanda Klunder 
Foto: Eva Meylinck

In 2012 had Nederland de primeur: in het centrum van 
Rotterdam opende het eerste landbouwdak van Europa. 
Daarna volgden landbouwdaken in onder meer Turijn, 
Kopenhagen, Antwerpen, Brussel, Gent en Parijs  
(het vorige nummer van Roofs besteedde een artikel aan 
Nature Urbaine in Parijs). In 2022 bestond de Rotterdamse  
DakAkker tien jaar. Hoog tijd om met dakboer en mede- 
initiatiefnemer Wouter Bauman aan tafel te gaan zitten.

DAKBOER
Wouter Bauman is sinds 2006 Beleidsadviseur Natuur  
en Ruimte bij het Rotterdams Milieucentrum (RMC),  
een stichting met als doel een natuur- en milieuvriendelijke 
stad Rotterdam. Daar ontstond het plan voor de DakAkker. 
“We waren geïnspireerd geraakt door the Brooklyn  Grange 
in New York”, vertelt Bauman. “Zo’n dak wilden wij ook!  
We hadden daarbij het geluk dat architectenbureau  
ZUS (Zones Urbaines Sensibles) naast ons kantoor hield.  
We hebben onze krachten gebundeld en een plan opge-
steld. ZUS deed vervolgens mee aan een prijsvraag voor 
Rotterdamse stadsinitiatieven. Hun ontwerp was de  
Luchtsingel, een gele loopbrug in het centrum van  
Rotterdam. Om die loopbrug extra aantrekkelijk te maken, 
voegden ze enkele nieuwe hotspots toe aan het ontwerp. 
Eén daarvan was een moestuin op het dak van ons pand. 
ZUS won de prijsvraag en kreeg geld om het ontwerp uit  
te voeren – inclusief de DakAkker.”
Met een DakAkker is er ook behoefte aan een dakboer. 
“Ik had geen landbouwervaring, maar als kind tuinierde ik 
graag in de achtertuin bij mijn oma en vanuit het RMC  
had ik ervaring met vrijwilligers. Met die combinatie als  
achtergrond stelde ik voor dat ik die taak op me zou nemen.  
Ik kon van tevoren niet bedenken hoe dat zou lopen.  
Bij de opening in 2012 kwamen tachtig journalisten en  
de aandacht voor onze DakAkker is nooit gestopt.  

te laten beleven. We laten de kinderen zien waar groene 
daken goed voor zijn aan de hand van onze watertafel. 
Daarop is een grijze en een groene stad gemaakt.  
De kinderen mogen twee gieters over de steden leeggieten 
en zien dan dat het water in de grijze stad op de straten 
blijft liggen, terwijl het in de groene stad in de daken wordt 
vastgehouden. Ze zien meteen hoe nuttig het is als daken 
water kunnen bufferen. De kinderen kunnen hier verder lek-
ker rondstruinen en wat aardbeien, tomaatjes of frambozen 
plukken. We hebben kippen en wormenhotels waar com-
post wordt gemaakt van voedselresten. Zo planten we een 
zaadje in hun hoofd, in de hoop dat het op latere leeftijd 
zal ontkiemen en ze groenere gedachten zullen hebben.” 
Behalve kippen en wormen zijn er bijen. “Het is voor bijen een  
voordeel dat we midden in de stad zitten”, vertelt Bauman. 
“Op het platteland zijn er soms hectares vol met maar 
één gewas, dat niet bloeit of één keer per jaar. In de stad 
kunnen bijen het hele jaar door gevarieerd eten. Mensen 
houden van bloemen, dus in de parken en tuinen en op de 
balkons is er voor bijen altijd wel iets te vinden. Die variatie 
zie je hier bij de bijenkast: elk bijtje komt binnenvliegen met 
een andere kleur stuifmeel.”

DROOM
Het Schieblock wordt omringd door andere kantoorgebou-
wen. “Het is onze droom om die daken met trappen en 
bruggen aan elkaar te verbinden zodat er een groot 
daklandschap ontstaat, met verschillende themadaken. 
Dat daklandschap zou vanaf de grond toegankelijk moe-
ten zijn, zodat mensen er ook ’s avonds prachtig kunnen 
wandelen. We zijn nu bezig met een haalbaarheidsstudie: 
welke eigenaren van de omringende panden hebben 
interesse, welke daken zijn sterk genoeg, hoe is de veiligheid 
te borgen, hoe is het financieel te regelen? Vergeet bij dat 
laatste niet dat het dak niet alleen geld kost, maar ook geld 
oplevert. Op ons dak bevindt zich een populaire horeca-
gelegenheid. Het Schieblock is daarmee van zes naar 
zeven etages gegroeid.” ■

WOUTER BAUMAN IN ACHT VRAGEN

BURGERLIJKE STAAT? SAMENWONEND. 

KINDEREN? DOCHTER LOLA (7), ZOON NOAM (5).

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT? DAN BESTEED IK TIJD MET 
MIJN GEZIN. VERDER DRUM IK IN EEN BAND (JACAMAR), 
GA IK GRAAG MOUNTAINBIKEN IN HET BOS EN DOE IK AAN 
YOGA. IK BEN YOGADOCENT GEWEEST, MAAR OM GENOEG 
TIJD VOOR DE KINDEREN TE HEBBEN DOE IK DAT NU EEN  
PAAR JAAR NIET.

FAVORIETE MUZIEK? INDIEROCK.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING? ITALIË. HET LANDSCHAP 
IS MOOI, HET KLIMAAT IS AANGENAAM, HET ETEN IS LEKKER. 
EN JE KAN ER MET DE AUTO NAARTOE, ZODAT JE NIET HOEFT 
TE VLIEGEN.

FAVORIETE STAD? ROTTERDAM. IK HOU VAN ROTTERDAMMERS  
EN HUN MENTALITEIT VAN ‘GEEN WOORDEN MAAR DADEN’. 
HET IS EEN GROTE STAD WAARDOOR ER VEEL ENERGIE IS 
VOOR MOOIE PROJECTEN EN CREATIVITEIT.

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT? MIJN FAVORIET ZIJN 
DE KLEURRIJKE GEBOUWEN VAN HUNDERTWASSER. HIJ BETROK 
OOK DE DAKEN BIJ ZIJN ONTWERPEN EN WAS DAARMEE ZIJN 
TIJD VER VOORUIT.

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP? OP DE 
GROEP VRIJWILLIGERS DIE HIER AL TIEN JAAR LANG ELKE  
VRIJDAG KOMT OM DE DAKMOESTUIN TE ONDERHOUDEN. 
MET ELKAAR IS ER ZO VEEL POSITIEVE ENERGIE DAT ER EEN 
‘VIRTUEUZE CIRKEL’ ONTSTAAT. EN IK BEN TROTS OP DE  
BEKENDHEID DIE ONS DAK LANDELIJK HEEFT GEKREGEN.

AAN TAFEL MET… WOUTER BAUMAN (ROTTERDAMSE DAKAKKER)



Beschikken over goede communicatieve vaardigheden
Bereid zijn om aanvullende scholing te volgen
Ruime werkervaring hebben op en om platte daken
Beschikken over een breed relevant theoretisch en praktisch kennis- en
vaardigheidsniveau op het gebied van bitumen en kunststof daken

Werkzaamheden op het gebied van scholing en opleiden binnen een professioneel team
van collega’s.
Werken in een werkorganisatie die een spilfunctie heeft binnen de bitumineuze en
kunststof dakbedekkingsbranche.
Een uitstekend primaire en secundaire arbeidsvoorwaardenpakket afgestemd op de
omvang en de zwaarte van de functie.
Een aanstelling voor 40 uur per week.

 
TECTUM voor Dakvakmanschap is hét opleidingsbedrijf voor de bitumineuze en kunststof
dakbedekkingsbranche. Met uiteenlopende scholingsvormen bevordert TECTUM de kennis
over het werken op baanvormige platte daken in de meest brede zin van het woord.
 
Voor onze opleidingslocaties in Nieuwegein, Houten, Purmerend, Hoogeveen en Mierlo zoeken
wij een:
 

VAKTECHNISCH DOCENT
 

De nieuwe collega zal zich vooral bezighouden met de vaktechnische component van de
Basisberoepsopleiding Dakdekker (niveau 2) en de Beroepsopleiding Allround Dakdekker
(niveau 3) in de theorie en praktijk.
Van deze collega wordt verwacht dat hij/zij een inspirerende en motiverende rol speelt.
 
 
WAAR MOET DE KANDIDAAT AAN VOLDOEN?
 

 
WAT BIEDEN WIJ DE KANDIDAAT?
 

 
Sollicitaties kunnen gericht worden aan TECTUM, t.a.v. de heer K.J. Batenburg en per 
e-mail worden verzonden naar i.kolsteeg@tectum.nl.

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 Rotterdam B.V.
T:088-9965650, rott@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 
Hoogeveen!

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

In ons hechte team 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. 

Lijkt je dit interessant en ben je toe aan uitdaging met veel afwisseling, 
vrijheid en eigen inbreng in een constant groeiend bedrijf? Kijk dan snel 
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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Lyon Part-Dieu was al een van de grootste winkelcentra van Europa, 

daar is bij een recente verbouwing nog eens 32.000 m2 bijgekomen. 

Het complex echter niet zomaar uitgebreid. Volgens de architect,  

het Nederlandse bureau MVRDV, is ‘het winkelcentrum ”geresocia-

liseerd” en het stadscentrum van Lyon getransformeerd.’ Belangrijk  

onderdeel van de renovatie is een dakpark dat met monumentale 

trappen verbonden is het de omliggende straten. In plaats van  

installaties is het dak publiek domein geworden met terrassen, loop-

paden en groenpartijen.

Nieuwe verbindingen 
in de stad

Le Crayon (Potlood) en staat pal naast het immense winkel-
centrum. Aan de andere zijde wordt het winkelcomplex  
geflankeerd door station Lyon Part-Dieu, het belangrijkste 
treinstation van de tweede stad van Frankrijk. Met ruim 
130.000 m2 was het winkelcentrum, na de bouw in 1970, 
een van de grootste stedelijke winkelcentra van Europa. 
Een in zichzelf gekeerde kolos die, ontworpen in een tijdperk 
waarin auto’s de boventoon voerden, weinig verbinding had 
met de omliggende straten eromheen, omschrijft MVRDV 
het complex. Daarmee is ook één van de probleemstellingen  
van hun ontwerpopdracht is aangeduid: herstel de stede-
lijke verbindingen. 

ONTWERPCOMPETITIE
Het was dus tijd voor een ingrijpende verbouwing. Deze is 
door MVRDV voortvarend ter hand genomen. In 2013 won 
het bureau de ontwerpcompetitie en daarna is samen  
met Artelia projectmanagement, SUD co-architecten,  
VRD ingenieurs, WSP en Y Ingénierie raadgevende ingenieurs 
en Socotec technische adviseurs het plan ontwikkeld en 
uitgewerkt. De verbouwing, die ook het complete interieur 
betrof, is in 2022 voltooid en was in handen van hoofdaan-
nemer Groupement Leon Grosse GCC. De verbouwing 
verliep gefaseerd, zodat het winkelcentrum ‘gewoon’ kon 
blijven functioneren. 

Tekst: Tjerk van Duinen

Lyon Part-Dieu is een zakenwijk waar het hoofdkantoor  
van de bank Crédit Lyonnais het bekendste landmark is.  
Dit ronde, bruine gebouw met spitse kegel heeft de bijnaam 

SUIKER OF SNEEUW
Tijdens de transformatie is 32.000 m2 commerciële ruimte 
toegevoegd, werd een overbodige parkeergarage afgebro-
ken en nieuwe parkeergelegenheid gecreëerd naast de 
Crayon-toren, is het interne programma ruimtelijk herschikt 
voor een slimmere circulatie en zijn grote ramen en entree-
puien gemaakt die zicht geven op karakteristieke gebouwen 
als de metalen toren van Fourvière en de basiliek Notre Dame 
de Fourvière. Uiterlijk zijn de saaie beige betonnen gevels 
opgefrist, waarbij de oude betonnen panelen zijn herge-
bruikt in patronen die terugverwijzen naar de patronen in 
de oude gevels. Bij de hoofdentrees en bij de grote ramen 
zijn de gevels geleidelijk open gemaakt, of zoals de archi-
tect zegt: ‘verdampt’ en vergelijkt het met oplossend suiker 
of smeltende sneeuwvlokken. Heel wat anders dan de 
gesloten massa die het voorheen was.  

MONUMENTALE TRAPPEN
Een van de sleutelonderdelen van het hele ontwerp is de  
toevoeging van een uitgestrekt dakpark. We kennen MVRDV 
van (tijdelijke) trappen naar het dak van het Groothandels-
gebouw, Het Nieuwe Instituut en de Bijenkorf in Rotterdam. 
Bij Lyon Part-Dieu zijn vergelijkbare (permanente) monu-
mentale trappen naast de hoofdingangen gebouwd.  

Die geven toegang tot een uitgestrekt daklandschap met 
meerdere niveaus dat drie zijden van het complex met 
elkaar verbindt. Het enorme complex is zo geen blokkade 
meer in de stad maar verbind op een aantrekkelijke manier 
straten en voorzieningen weer met elkaar. Zo zijn ook de 
toegangswegen verbeterd naar de naastgelegen biblio-
theek en het treinstation Lyon Part-Dieu, dat binnenkort ook 
wordt opgeknapt. 

ROUTES
In dit nieuwe daklandschap zijn restaurants en cafés te 
vinden en groenpartijen met planten en kleine bomen,  
zitplekken en speelplaatsen voor kinderen ingericht.  

LYON PART-DIEU

Het dak legt nieuwe verbindingen in de stad. (Rendering: MVRDV)

Daklandschap in de wijk Lyon Part-Dieu. Rechts nog net in 

beeld de ‘Crayon’-toren. (Fotografie: Ossip van Duivenbode) 

Bovenaanzicht toont tuinen, zitplekken, horeca en de verschillende 

niveaus van het dak. (Fotografie: Ossip van Duivenbode) 
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“Mensen kunnen nu meerdere routes door of over het 
gebouw nemen om het uitgestrekte terrein te doorkruisen; 
het winkelcentrum wordt een soort openbaar plateau, 
een uitkijkpunt waarmee mensen zich in de stad kunnen 
oriënteren. winkelen wordt aangevuld met een verschei-
denheid aan vrijetijdsactiviteiten”, zegt Winy Maas, partner 
bij MVRDV. “Vanaf zijn groene openbare daktuin kun je 
ontspannen, mensen ontmoeten, genieten van het uitzicht 
en rust vinden, weg van de drukke straten beneden.” 
Interessant genoeg is op dat straatniveau een belangrijke 
inspiratiebron te vinden voor de daktuin, namelijk de rivier-
oevers van Lyon. 

DAKBELASTING
Constructief bleek het bestaande dak van het winkel-
centrum sterk genoeg voor de nieuwe multifunctionele 
bestemming. Pierre de Courtis, Senior Projectleider voor 
MVRDV in Parijs: “De bestaande daken zijn van beton en 
kunnen een verblijfsfunctie goed dragen. De zwaarste  
belasting komt van de hogere beplanting en die is strate-
gisch boven de onderliggende kolommen geplaatst.  
De nieuwe bouwdelen hebben een dakconstructie van 
staal gekregen. Deze daken zijn niet toegankelijk voor  
publiek. De glazen atriumkap hebben we gehandhaafd  
en is gerenoveerd.” In de betonnen dakterrassen keert het 
motief dat ook in de gevels is te zien terug. Nu ‘verdampt’ 
het gesloten gedeelte niet bij ramen maar ter plekke van 
de groene zones. Het vernieuwde Lyon Part-Dieu is een 
enorme aanwinst voor de stad waarbij over de kleinste 
details is nagedacht. ■

LYON PART-DIEU

• OPDRACHTGEVER: URW UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD
• ARCHITECT: MVRDV  
• CO-ARCHITECT: SUD ARCHITECTES
• LANDSCHAPSARCHITECT: BASE
• CONSTRUCTEUR: IGREC INGÉNIERIE WSP
• HOOFDAANNEMER: GROUPEMENT LEON GROSSEGCC

Inspiratiebron: de oevers van de Rhone. (Foto: Shutterstock)

Avondopname. (Fotografie: Ossip van Duivenbode)

Het winkelcomplex kreeg een frisse uitstraling en grote 

openingen waar de gevel langs de randen als het 

ware verdampt. (Fotografie: Ossip van Duivenbode) 

“Een plek om te ontspannen, mensen te ontmoeten, te genieten 

van het uitzicht en rust te vinden, weg van de drukke straten 

beneden.” (Fotografie: Ossip van Duivenbode)  

INTERNATIONALE DAKEN



Als marktleider in aluminium dakranden levert Roval een 
compleet programma aluminium dakranden. Het assortiment 
bestaat uit wel duizenden modellen, variërend van standaard-
daktrimmen tot fraaie architectonische dakranden én maat-
werkoplossingen. De vele modellen zijn geschikt voor zowel 
nieuwbouw- als renovatieprojecten voor de woningbouw en 
utiliteitsbouw. Voor elk dak heeft Roval een aluminium dakrand. 
Roval zorgt desgewenst ook voor de bevestigingsgaten, 
binnen- en buitenhoeken en verbindingsplaatjes. Roval 
Aluminium is niet voor niets totaalleverancier!

Laat je inspireren op www.roval.nl

COMPLEET PROGRAMMA 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.

Zonnepanelen en 
groendak, een 
“coole“ combinatie

toekomstgerichte oplossingen 
van optigrün!
Het Solargroendak montagesysteem wordt door het groendak 
geballast. Met het juiste groendaksysteem is het weer- en 
 windbestendig zonder bevestiging aan de dakconstructie. 

Door de vormgeving en de hellingshoek kunnen de modulen kort 
op elkaar geplaatst worden voor een nog hogere opbrengst per 
vierkante meter dakoppervlak. 

Het groendak dat onder en om de zonnepanelen geplaatst zal 
worden,zorgtvooreenkoelendeffectwatzelfstot5%meerren-
dementkanopleverenbijhetduurzaamopwekkenvanstroom.

Solar montagesysteem 
voor groene daken

 
•Losliggendgeballast
 systeem
•Ballastmiddels
 groendak opbouw
•Hellingshoekvan
 10°,15°en20°
•Zuid-en/of
 oost-west-opstelling

optigrün benelux | koperslager 33 | 3861 SJ | nijkerk 
tel.: 033 - 463 561 81 | info@optigruen.nl | www.optigruen.nl

D É  D A K B E G R O E N E R
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Aabo Trading heeft zich in 35 jaar tijd ontwikkeld van een groothandel 

in dakmaterialen tot een leverancier die alles voor het dak biedt en 

daarnaast zetwerk op maat kan leveren én deskundig productadvies. 

Dat doet het bedrijf van Hans Cobussen sinds december vanuit  

24 vestigingen door het hele land. “Het 25e filiaal komt in Almelo en  

zal rond juli 2023 zijn deuren openen.” 

Decentrale aanpak 
met een compleet 
assortiment

Aabo Trading groeit onstuimig. “In twee jaar tijd zijn we dan 
in aantal vestigingen 25% opgeschaald”, vertelt eigenaar 
Hans Cobussen. “De laatste drie nieuwe filialen hebben we 
afgelopen half jaar geopend in Groningen, Hoogeveen  
en Rotterdam. Als Almelo deze zomer operationeel is,  
heb ik nog tien blinde vlekken op de Nederlandse kaart. 
Dat zijn de plekken waar we nog niet dicht genoeg op de 
klant zitten.”

HALF UUR
De expansie van Aabo Trading wordt volgens Cobussen 
ingegeven door een hele simpele filosofie: “Altijd in de buurt 
van onze klanten zitten. Die moeten binnen ongeveer een 
half uur één van onze locaties kunnen bereiken. Want hoe 
dichterbij wij zitten, hoe minder kilometers de klant hoeft te 
maken en des te minder kostbare tijd die kwijt is aan reizen. 
Als een dakdekker ergens op een klus bezig is en extra dak-
rollen nodig heeft, zit die niet te wachten op een uur rijden 
of in de file staan. Hij wil door met zijn werk en daarbij telt  
bij wijze van spreken elke minuut. En met de hoge brand-
stofkosten en de toegenomen filedruk is afstand relevanter 
dan ooit. Door zoveel mogelijk Aabo-filialen op strategische 
plekken kan de klant kiezen. Meer files, meer Aabo’s.  
Daarom hebben we in de Randstad bijvoorbeeld een  
concentratie van vestigingen.”

PERSONEEL
Alle vestigingen opereren autonoom en beschikken over 
eigen buitendienst- en binnendienstmedewerkers. “Mensen  
zijn de belangrijkste factor in ons verhaal”, benadrukt  
Cobussen. “Onze klanten worden in alle vestigingen op  
dezelfde professionele manier benaderd met dezelfde 
hoge servicegraad. Daarvoor hebben we BDA-geschoold 
personeel dat verstand heeft van de materie en de klant 
goed kan adviseren. Ze kennen hun clientèle doorgaans 
goed. Voor de wat meer gespecialiseerde verduurzamings-
producten van Aabo GreenTech – denk aan infrarood-
panelen, warmtepompboilers en zonnestroomsystemen –  
zijn een beperkt aantal salesmensen actief die rondreizen  
en de klanten gebundeld adviseren in de GreenTech 
showrooms in elk filiaal.”

ASSORTIMENT
Naast uitstekende bereikbaarheid en de goede service is 
het assortiment een factor waar Aabo Trading het grootste 
belang aan hecht. Dat assortiment omvat vrijwel alles dat 
met daken te maken heeft: bitumen, kunststof of EPDM 
dakbanen, isolatiematerialen, bevestigers, afvoersystemen, 
hoogwaardige stalen dakpanelementen, groendaken, 
shingles, kunststof leien, primers, lijmen, kitten, dampremmers,  
dakgereedschappen, werkkleding en klein materieel.  
Cobussen: “We werken niet met een centraal magazijn  
met lange aanvoerroutes en veel onnodige extra kilometers, 
in elke vestiging is alles op voorraad. Bij elkaar is dat  
een enorme voorraad met een waarde van ik denk zo’n 
achttien miljoen euro. Daarmee kunnen we vanuit elke 
vestiging zeer snel leveren. En als iets niet leverbaar is, 
zorgen we dat dat snel geregeld wordt. Van problemen in 
de toelevering, waar recentelijk sprake van was, merkt de 
klant door de grote voorraad niks van. Het mooie voor onze 
klanten is dat zij zelf geen voorraden meer hoeven aan te 
houden. Dat is onderdeel van onze service.”

“ We werken niet met  
een centraal magazijn  
met lange aanvoerroutes  
en veel onnodige extra  
kilometers.”

Rotterdamse vestiging  

aan de Abram van Stolkweg. Maatwerk uit de zetterij.

De dakdekkersshop is in samenwerking met  

de leveranciers ingericht.
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krijgen over infraroodpanelen, warmtepompboilers, zonne-
stroomsystemen en de verschillende manieren waarop 
zonnepanelen op een dak verwerkt kunnen worden.” 
Elke vestiging is bovendien uitgerust met een volwaardige 
industriële zetterij. “Dat scheelt weer werkplaatsruimte voor 
onze klanten, die maatwerkstukken van zink, plastisol, koper 
of kleurgecoat staalplaat kunnen bestellen”, verklaart 
Cobussen. “Ook dat maakt dat wij het meest complete 
 assortiment van Nederland hebben als het gaat om dak-
gerelateerde producten.” ■

SHOWROOMS
In elke vestiging vindt de klant dezelfde herkenbare  
inrichting en indeling. Vast onderdeel, naast een enorme 
magazijnvoorraad, is de dakdekkersshop die in samen-
werking met de leveranciers is ingericht met onder meer 
gereedschap, bevestigers, zink- en PVC-hulpstukken  
ontluchtingen, valveiligheidsartikelen, beschermende  
dak dekkerskleding enzovoorts. 
Voorts bezit elk filiaal een Aabo GreenTech showroom. 
Cobussen: “Daarin ligt het accent op klimaatneutrale en 
milieuvriendelijke oplossingen. Iedereen kan daar advies 

“ Klanten moeten binnen  
ongeveer een half uur  
één van onze locaties  
kunnen bereiken.”

Aabo Trading vestiging Groningen.

Aabo GreenTech showroom.

STEEDS DICHTER BIJ DE KLANT

Aabo Unifol POCB SK is een ongekend sterke en veelzijdige éénlaags 
toepasbare dakbedekking die de beste eigenschappen van zowel kunststof, 
EPDM als bitumen dakbedekking verenigd in de ultieme zelfklevende 
dakbaan.  Niet alleen de onderzijde maar ook de langsoverlappen zijn 
zelfklevend. Daardoor hoeven alleen de eindoverlappen met brander of föhn 
gerealiseerd te worden!

Aabo BrightWhite PVC is een duurzame dakfolie die opvalt door zijn snelle 
verwerkbaarheid en hoge zonlichtreflectie. De rol is daardoor bij uitstek geschikt 
om te combineren met zonnestroomsystemen. Door temperatuurreductie zorgt 
de rol voor stroomproductieverhoging van zonnestroomsystemen en een 
besparing op aircokosten tbv de koeling in de zomer.

AaboVlamBase is een gemodificeerde bitumen onderlaagdakrol met unieke
hittekerende eigenschappen die naakte EPS beschermen tegen wegsmelten.
Hierdoor is het mogelijk om bitumen toplagen volledig volvlaks te branden
zonder de naakte EPS onder de Aabovlambase aan te tasten.
 

AaboTop Black APP toplaag dakbanen zijn samengesteld uit een topkwaliteit 
compound en een sterke en stabiele gecombineerde polyester/glasvlies inlage, 
afgewerkt met zwarte leislag. Dit maakt deze dakbaan uitermate geschikt voor 
indirect mechanisch bevestigde volledig gebrande meerlaagse systemen of 
volledig gebrande overlaging van bestaande niet gemineraliseerde daksystemen.

Wanneer kwaliteit 
de hoofdrol speelt.

De ultieme 
zelfklevende dakbaan

Verhoog het rendement van 
uw zonnestroomsysteem.

Highlights van Aabo Trading

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 Rotterdam B.V.
T:088-9965650, rott@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 
Hoogeveen!
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Van maandag 6 tot en met vrijdag 10 februari vindt eindelijk weer de 

BouwBeurs plaats. In de Koninklijke Jaarbeurs zet dit evenement met 

de thema’s circulariteit, industrialisering en digitalisering sterk in op  

de transitie in de bouw. Joyce van Hoef, beursmanager BouwBeurs: 

“Na vier jaar afwezigheid door corona merken we een grote behoefte 

bij bezoekers en exposanten om elkaar te ontmoeten en te inspireren. 

Met BouwBeurs 2023 brengen we weer de hele bouwsector bij elkaar.” 

De dakenbranche is ook weer goed vertegenwoordigd, onder meer 

met een Dakontmoetingscentrum.

Dakenbranche op   BouwBeurs 2023

is het meest geschikt? En welke isolatie? De specialisten 
van het Dakontmoetingscentrum weten er alles van.  
Zij zijn er elke dag om je te informeren over de nieuwste 
ontwikkelingen op het platte dak. 
De deelnemende bedrijven hebben elk een eigen plek op 
het Dakontmoetingscentrum. Tevens is er een centrale bar, 
waar je vak- en branchegenoten kunt ontmoeten. 
Hal 11 stand E.010

Circulariteit in het bouwproces met IKO
De kwaliteit en levensduur van een dak hangt af van veel 
meer dan alleen een kwalitatief hoogwaardige toplaag. 
Om ook op lange termijn te kunnen rekenen op optima-
le prestaties, is het essentieel om te kiezen voor de juiste 
combinatie van zorgvuldig op elkaar afgestemde premium 
materialen. Met energiezuinige en verantwoorde dakpro-
ducten en daksystemen helpen we onze klanten invulling 
te geven aan de steeds strengere eisen op het gebied van 
energiezuinigheid en duurzaam bouwen. Als fabrikant van 
hoogwaardige dakbedekkingsmaterialen en Enertherm 
PIR isolatie, zorgt IKO er voor dat elke bouwprofessional nu 
meer dan ooit toekomstbestendig kan gaan bouwen. 
HAL 11 Stand A048

Het Dakontmoetingscentrum:  
alle specialismen van het platte dak bij elkaar
Het platte dak is hot. Er gebeurt van alles op dat dak.  
Omdat het moet. En kan. We leven op het dak, we tuinieren  
er. We parkeren en recreëren er. Het dak is een bufferplaats  
voor water. Of het geeft water gedoseerd af om het binnen-
stedelijke rioolnetwerk te ontlasten. Het dak is nodig in 
de energietransitie. Het dak fungeert als landingsplaats 
voor helikopters en drones. En primair: het dak beschermt 
alles wat daaronder zit. Kortom, op het dak komen allerlei 
specialismen samen. Disciplines die specifieke kennis ver-
gen. Maak daarom kennis met de dakspecialisten op de 
BouwBeurs 2023 van 6 tot en met 10 februari in Jaarbeurs 
Utrecht: Zoontjens, SealEco, Roval Aluminium, Nophadrain, 
AGS Products, Van Wylick Isolerende Daken en kennis- en 
adviescentrum TotaalDakConcept. Zij hebben zich op de 
BouwBeurs verenigd in het Dakontmoetingscentrum. 
Het Dakontmoetingscentrum is een netwerk- en ontmoe-
tingsplek, waar iedereen terecht kan die meer wil weten 
over de mogelijkheden op en van het platte dak. Waaraan 
moet een goed parkeerdak voldoen? Wat zijn de beste 
groendaken? Hoe zorg je voor optimale afwatering? Welke 
dakrandafwerkingen zijn er allemaal? Welke dakbedekking 

Recticel Insulation
Met de stijgende ener-
gieprijzen is de nood-
zaak om woningen en 
gebouwen funda-
menteel goed te isoleren tot iedereen doorgedrongen.  
Een toekomst met goed geïsoleerde gebouwen en energie-
verlies zoveel mogelijk beperken. Dat is ons doel. Effectief 
en duurzaam isoleren, zorgt ervoor dat energie niet verloren 
gaat en CO2-uitstoot wordt verminderd. Het kiezen van het 
juiste isolatiemateriaal is daarbij essentieel. Met de isolatie- 
oplossingen van Recticel Insulation ben je verzekerd van 
een optimaal resultaat voor de gehele gebouwschil. Kom 
onze producten bekijken en ontdekken op de Recticel 
Insulation stand. Hierin geven wij isolatie workshops in gevel- 
isolatie, kan je onze Silentwall testen en zelfs over een dak- 
constructie lopen. Of maak kennis met de vernieuwde RC- 
waarde calculator. Daarnaast is er, onder het genot van een 
lekker drankje, volop ruimte voor gesprekken met onze experts.
Hal 11 stand B010 

Carlisle Construction Materials  
introduceert SureWeld® TPO
Carlisle Construction Materials BV zal op de BouwBeurs 
op haar vertrouwde plek te vinden zijn. Onder het motto: 
‘Samen bouwen we door’ nodigen wij u graag uit om  
met ons de meerwaarde van EPDM voor de nieuwbouw-  
en renovatiemarkt te bekijken. Waar liggen voor u de  
mogelijkheden en uitdagingen, bijvoorbeeld met ons  
Circulaire EPDM inductie systeem? Naast alle initiatieven  
voor fiscale subsidies (voor uw opdrachtgever); zijn ver-

werkingssnelheid, verwerkingsgemak en ergonomisch 
werken een reden om juist voor dat systeem te kiezen.  
Een betere werkhouding zorgt namelijk uiteindelijk voor  
minder fysieke klachten. Naast onze bekende merken  
RESITRIX® en HERTALAN® zullen we tevens onze SureWeld® TPO 
voor de Nederlandse markt introduceren. Verder besteden 
we ruim aandacht naar de groeiende markt van lucht-
dichting, met onze premium merk HARDCAST®, de EPDM 3D 
technieken en de verbinding tussen het platte dak en de 
façade. Genoeg te ontdekken dus.
Hal 11 stand D036

Bauder, zeker voor daken
Door de economische ontwikkelingen in combinatie met 
de klimaatverandering wordt het duidelijk dat we ons 
gebouwenbestand versneld moeten gaan verduurzamen. 
Samen met onze klanten uit de dakenmarkt zien we kansen 

voor een snelle en gezonde groei. De individuele behoeften 
van de markten in een vroeg stadium herkennen en op 
maat gemaakte innovatieve oplossingen ontwikkelen - dat 
is de kracht van Bauder. De Bauder daksystemen voor het 
waterdicht maken en houden van gebouwen met onze 
hoogwaardige thermische isolatiesystemen (BauderECO) 
leveren een belangrijke bijdrage aan het oplossen van het 
klimaatprobleem. De Bauder groendaken zijn milieuvrien-
delijk en dragen bij aan een gezonde woonomgeving.  
De fotovoltaïsche systemen kunnen worden gebruikt om  
extra duurzame energie op daken te genereren. Door 
middel van een duurzame ondernemingscultuur brengt 
Bauder de economische, ecologische en sociale belan-
gen in harmonie waardoor een succesvolle en duurzame 
toekomst voor ons ligt.
Hal 11 stand E054

Delta Plus 
Als internationale ontwikkelaar en pro-
ducent van Persoon lijke Beschermings 
Middelen is het de missie van Delta Plus 
om elke professional veilig te kunnen la-
ten werken. Dat doen wij met een breed 
assortiment hoofd,- hand,- lichaams,- 
voet,- en valbescherming. Door onze 
expertise en investeringen in onze eigen 
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R&D- afdeling blijven we continu  
innoveren en ontwikkelen wij onze pro-
ducten door naar wens en behoefte 
van gebruikers. Denk aan snijbesten-
dige handschoenen, waarmee ook 
de telefoon of tablet bediend kunnen worden.
Hal 12 stand A074

All-up komt met wereldprimeur 
Tijdens de BouwBeurs komt het Almelose All-up met een 
wereldprimeur: de K280E compleet elektrische aanhanger-
kraan van het Duitse merk Klaas. Deze compacte aan-
hangerkraan is uitgerust met een zeer stil en milieuvrien-
delijk accupakket. Ook toont All-up een groot aantal 
noviteiten uit het productengamma van Geda en Paus. 

Volgens All-up gaat de nieuwe Klaas K280E het helemaal 
maken. “Als je bedenkt dat de markt voor deze noviteit de 
bouw in het algemeen is en bijvoorbeeld dakdekker en  
installateurs van zonnepanelen in het bijzonder, dan breekt 
er binnenkort een nieuwe tijd aan. Want in een hand-
omdraai is deze kraan op te stellen, zijn de accu’s vol en 
kun je – milieuvriendelijk – aan het werk. Tevens te zien:  
de Geda acculift, een grote laadkraan (Klaas K950RHX)  
en de Paus Easy 18 meter ladderlift.
Hal 11 stand B030

Innovaties van Altrex 
Natuurlijk is Altrex ook 
aanwezig met de laatste 
innovaties op de grootste 
vakbeurs voor de uitvoeren-
de bouw in Nederland.  Op 
de Bouwbeurs introduceert Altrex onder meer de Shuttle 
2.0. Daarnaast is dit de perfecte gelegenheid om hands-on 
kennis te maken met tal van Altrex producten. Bovendien 
kan worden geprofiteerd van exclusieve beursaanbiedin-
gen. Genoeg redenen om de stand te bezoeken, die dit 
keer nóg uitgebreider is.
Hal 12 stand B.046
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Eurofast: partner in mechanische  
bevestigingsoplossingen 
Bevestigingsmiddelen zijn van groot belang voor de alge-
hele kwaliteit en veiligheid van een dak- wandsystemen, 
ondanks dat deze een relatief klein deel uitmaken van de 
totale constructie. Eurofast is fabrikant van bevestigingsmid-
delen van het toonaangevende merk Eurofast® en een 
full-service technisch adviesbureau voor het mechanisch 
bevestigen van de gebouwschil. Bij Eurofast bieden wij 
een breed assortiment bevestigingsmiddelen aan voor 
het mechanisch bevestigen van plat dak, dak & wand en 
geventileerde gevelconstructies, voor zowel industriële als 
commerciële gebouwen. Aangevuld met een full-service 
pakket bestaande uit onder andere verschillende bereke-
ningen, om u bij elke stap van het bevestigingsproces te 
ondersteunen. Wil je weten hoe wij jou kunnen helpen met 
jouw bevestigingsproject?  Bezoek dan onze Eurofast-stand 
op de BouwBeurs. Onze Eurofasters vertellen jou graag 
meer over ons productgamma en bijbehorende diensten. 
Hal 11 stand E052

Een wereld te winnen met IsoBouw
Voor IsoBouw is de BouwBeurs een fantastisch platform om  
haar innovatieve kracht te tonen. En dat is precies wat 
bezoekers op de stand kunnen verwachten: nieuwe innova-
tieve isolatiesystemen met oog voor het milieu, met als pas-
send thema ‘Een wereld te winnen met IsoBouw’. Met haar 
innovatieve kracht blijft IsoBouw haar afnemers ondersteu-
nen om projecten sneller, beter en voordeliger te maken. 
Tijdens de BouwBeurs toont IsoBouw onder andere:   
• Nieuwe prefab dakelementen
• Nieuwe renovatieplaten hellend dak
• Plat dak isolatie voor PV-systemen
• Brandveilige gevelisolatiesystemen
Ook op het gebied duurzame en circulaire isolatie blijft 
IsoBouw stappen maken om de voorsprong met betrekking 
tot hun milieuprestaties te vergroten. Dat gebeurt onder 
meer met het Use4ReU-
se retournamesysteem 
voor reststukken en met 
nieuwe producten van 
gerecyclede EPS. 
Hal 11 stand D010

Meer informatie is te vinden op www.bouwbeurslive.nl. 
Toegang tot het evenement is gratis op uitnodiging van 
exposanten, partners of de organisatie.

UW WEBSITE 
OOK HIER?

Bel: 06 1963 9875

www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

zinktools.nl

www.euroaluminium.nl

UW WEBSITE 
OOK HIER?

Bel: 06 1963 9875

Experts in 
dak- en gevelgroen

www.idverde.nl

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabo�x.nl

www.aabo.nl

www.vebidak.nl

www.eurofast.nl

www.flowlight.nl

Vakgroothandel in dakmaterialen

WWW.DAKNED.NL

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.

AABOZINK

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.sealeco.nl
www.bitasco.nl

www.reflexy.org

D É  D A K B E G R O E N E R

www.optigrün.nl

DAKSPECIALISTEN OP INTERNET

www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

www.cpe.nl



www.brouwerszink.nl

Sinds 1986 is Brouwers Zink groothandel 

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

ons assortiment doorgevoerd waardoor de 

naam Brouwers Zink & Dak is ont-

staan. Hiermee zijn wij uw zinkpartner én 

uw dakpartner geworden. Bij ons staan 

service, deskundigheid en kwaliteit centraal. 

Wij leveren in heel Nederland en indien 

nodig binnen 24 uur. Maar uiteraard bent u 

ook van harte welkom in één van onze filialen 

in het land. 

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

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!

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

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!
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BEDRIJFSNIEUWS

Niels Bijlhout is per 1 november in dienst 
getreden als Salesmanager bij BMI Icopal. 
Hij is verantwoordelijk voor het aansturen 
van het verkoopteam van BMI Icopal  
in Nederland. Bijlhout heeft jarenlange 
ervaring in diverse commerciële functies 
in de bouwsector, als laatste in de functie 
van Salesmanager bij Kingspan Insulation. 

Daarnaast heeft BMI Icopal twee nieuwe  
Accountmanagers aangesteld.  
Roy Modderkolk is per 20 september in 
dienst getreden als Accountmanager  
Icopal voor de regio Noordoost-Nederland.  
Sander Kroon is met ingang van  
1 november 2022 in dienst getreden als 
Accountmanager Icopal voor het rayon 
West-Nederland. Beiden brengen jarenlan-
ge ervaring mee in diverse commerciële 
functies in de dakenbranche. 

Samen met Gijs Heinrichs (Account- 
manager regio Zuid) zijn zij verant- 
woordelijk voor de verkoop van bitumen  
en synthetische dakbedekking in Nederland.

Danny Coenradi, Sales Director Nederland zowel platte  
als hellende daken, is verheugd over het nieuwe plat  
dak verkoopteam: “Niels, Roy en Sander vormen een zeer 
waardevolle aanvulling op het verkoopteam van BMI Icopal. 
Zij brengen een schat aan kennis van daken en de  
markt mee. Met het team op volle sterkte kunnen we onze 

afnemers nog slagvaardiger bedienen, met producten, 
maar zeker ook met ondersteuning en adviezen. In onze 
BMI Academy in Montfoort kunnen relaties gebruik maken 
van onze kennis en ervaring.” ■

Het verkoopteam van BMI Icopal heeft drie nieuwe gezichten.  

Roy Modderkolk en Sander Kroon zijn aangesteld als Accountmanager 

voor de verkoop van bitumen en kunststof dakbedekkingen van  

BMI Icopal. Niels Bijlhout is in dienst getreden als Salesmanager.  

De focus van het team zal liggen op het versterken en uitbreiden van 

klantrelaties en het promoten van systeemoplossingen. 

Nieuw verkoopteam 
BMI Icopal

Van links naar rechts: Niels Bijlhout, Gijs Heinrichs, Danny Coenradi, Roy Modderkolk en 

Sander Kroon.

MET JE LEUKE IDEEËN

PARKEERDAK

Van Wylick

UIT JE 
DAK OP HET

DAK!

NU

MET JE LEUKE IDEEËN

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

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

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

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

nu-uitjedak.nl

Niets meer missen 
uit de dakenbranche? 

Neem een abonnement op 
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ONDER DAK IN EEN EDUCATIEF LANDSCHAP

DAKEN & ZAKEN 2022 PREVIEW

SHOPPEN IN EEN VULKAAN
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Roofs
HÉT VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE
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MANNOURY: TESTLAB OP EEN BLAUW/GROEN/GEEL DAK

HET GROOTSTE GROENE ZONNEDAK VAN DE BENELUX

SPECIAL ONDERHOUD & RENOVATIE
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NR.12 - DECEMBER 2022

HET DAK ALS LICHTFILTER EN ALS KUNSTWERK

HANDHAVING CE MARKERING IN DE PRAKTIJK

DAKENMONITOR 2022 – 2023

SPECIAL ISOLATIE EN BRANDVEILIGHEID
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Jaarabonnement  
€ 50,- excl. 9% btw per jaar 

Extra jaarabonnement  
€ 25,- excl. 9% btw per jaar

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

Voor meer informatie zie  
www.roofs.nl

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

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

Niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld  hebben 
sportbonden doelen gesteld waar ze zich op willen richten.  
Dit kan variëren van een x-aantal medailles op de 
Olympische Spelen tot het winnen van het Wereld-
kampioenschap voetbal. Door deze doelen kenbaar te 
maken, weet iedereen waarvoor getraind moet worden, 
en waar mensen en financiële middelen ingezet  
moeten worden.

Doelen stellen werkt zo ook op het gebied van veiligheid,  
gezondheid en welzijn (VGM). Het is belangrijk dat bedrij-
ven hun missie en visie vertalen in strategie. Door strate-
gische doelen op schrift te zetten kan beleid gevoerd 
worden, zodat voor een ieder duidelijk is wat de intenties 
zijn. Dit op schrift gezet beleid ten aanzien van veiligheid, 
gezondheid en welzijn wordt de VGM-beleidsverklaring 
genoemd. 
Voor de VCA-certificering is de VGM-beleidsverklaring een 
must. Denk nu niet dat deze beleidsverklaring alleen maar 
een papieren tijger is, en dat de auditor het leuk vindt om 
deze te lezen. Een bedrijf kan echt veel voordelen hieruit 

halen. Deze beleidsverklaring moet dan ook niet alleen 
gezien worden als een kompas om op koers te blijven, 
maar ook als een soort interne scheidsrechter om de 
juiste dingen goed te blijven doen. 

En let wel: ook voor niet-VCA-gecertificeerde bedrijven is 
een VGM-beleidsverklaring een zegen.
Ook bij Gebr. Janssen is de VGM-beleidsverklaring omarmd.  
Middels deze kunnen we aan nieuwe medewerkers duide- 
lijk uitleggen waarmee we bezig zijn op VGM-gebied. 
Maar ook weten deze medewerkers, evenals de ‘bestaande’  
medewerkers, waar ze zich aan moeten houden. Op VGM- 
gebied zijn er op deze wijze continu resultaten te behalen, 
ook al is dat niet voor eenieder even zichtbaar. Maar uit 
eigen ervaring kan gezegd worden: de veiligheids- en 
gezondheidsresultaten zijn er absoluut!

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

De beleidsverklaring 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

VITALITEITSMANAGEMENT

WECAL: Compleet en objectief in isolatie- & dakbedekkingsmaterialen

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

0343 - 59 50 10

KNAUF STEENWOL + SITEK PERLIET DAKISOLATIE:
DE IDEALE COMBINATIE VOOR B/B/B DAKEN
(BRANDVEILIG / BRANDWEREND / BELOOPBAAR)

SMARTROOF C + FESCO FM of BATIBOARD:
•  Drukvaste steenwol isolatie (klasse C) gecombineerd met toplaag in perliet (klasse D)
• Door Verzekeraars gevraagde Brandklasse A in combi Smartroof C + Batiboard 200
•  Nu met 40% recycle-aandeel in steenwol; steenwol en perliet 100% recyclebaar (circulair)
•  Weerstand tegen branddoorslag en -overslag (EI) mogelijk van 30 tot >90 minuten in 

combinatie met WECAL brandschotten en cannelurevulling
• Perliet toplaag leverbaar in afschot (Drain) en/of met bitumencoating (S)
•  FM Klasse 1 en A met FESCO FM en Mapeplan® M PVC en Mapeplan® TM TPO dakbanen

TOTAALPAKKET VOOR DE DAKDEKKER

WecalSitekInsulationSmartRoofCgebruiksdaken210x297+3mmJAN2023.indd   1WecalSitekInsulationSmartRoofCgebruiksdaken210x297+3mmJAN2023.indd   1 20-12-2022   09:3520-12-2022   09:35



Hét filiaal voor al uw dakmateriaal

BROUWERS
ZINK & DAK

De feestavond wordt 
u aangeboden door:

Vrijdag 24 maart 2023
Evenementencentrum                                         in Nijkerk

Dak van het Jaar 2022

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

De presentatie zal in handen zijn van dagvoorzitter 
Rens Merckelbach

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

Rond 20.15 uur Optreden van Tonprater 
Rob Scheepers

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

22.30 – 00.45 uur Optreden van de meestermixer 
DJ Ben Liebrand

01.00 uur Einde feestavond

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

D É  D A K B E G R O E N E R

A M P T  VA N  N I J K E R K
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A G E N D A
10 – 12 januari
DE GROENE SECTOR VAKBEURS
Kennis- en netwerkmoment voor de groene branche.  
Evenementenhal Hardenberg.
13.00 – 21.00 uur. 
www.groenesector.nl

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

14 - 16 maart 2023
SOLAR SOLUTIONS INTERNATIONAL
De grootste vakbeurs voor zonne-energie in  
Noordwest-Europa met meer dan 500 innovaties  
en 100 praktische seminars. 
Expo Greater Amsterdam, Vijfhuizen.
10.00 – 17.00 uur.  
www.solarsolutions.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.
Aanvang vanaf 17.30 uur. De toegang is gratis  
en aanmelden kan via www.dakvanhetjaar.nl.

5E DAKCURSUS PLATTE DAKEN 2022 
Op 30 november 2022 hebben 21 deelnemers de Dakcursus 
Platte Daken succesvol afgerond en het diploma hiervoor 
in ontvangst genomen. Na zes intensieve cursusdagen - 
met verschillende praktijk onderdelen - waarin alle facetten 
van platte daken aan de orde zijn gekomen, kunnen de 
deelnemers hier met recht trots op zijn. De totale cursus  
is door de deelnemers met een mooie 8 gewaardeerd.  
De exclusieve sculptuur De Dakconnaisseur - voor de deel- 
nemer met de hoogste score - hebben we aan Jesse Tas 
van Consolidated Nederland mogen overhandigen.  
Eervolle vermeldingen zijn er voor Nico Feima van Triflex BV 
en Alain van Die van Klomp daktechniek. 

De Dakcursus Platte Daken 
is vooral bedoeld voor 
instromers en doorstromers 
in de dakbedekkings-
branche en voor mede-
werkers van corporaties, 
gemeenten en aannemers 
die in relatief korte tijd veel 
kennis willen vergaren over 
alle facetten van het platte 
dak. Meer informatie over 
deze en andere cursussen  
kunt u terugvinden op 

onze site www.bdaopleidingen.eu of door telefonisch  
contact: 085 487 1910

SAMENWERKING ZOONTENS EN OPTIGRÜN
Zoontjens, de gebruiksdakspecialist, en Optigrün, specialist in reten-
tiesystemen, zijn een partnership aangegaan om samen beloop-
bare retentiedaken te maken. Met deze samenwerking willen de 
bedrijven samen multifunctionele daken creëren die een waarde-
volle bijdrage leveren aan het toekomstige dakenlandschap. 
Waterretentiesystemen worden vaak toegepast in combinatie met 
groendaken of daktuinen. Maar ook onder dakterrassen, betegelde 
looppaden of andere verharding met tegels op een dak kan een 
waterretentielaag worden aangebracht. Gezien de beperkte ruimte 
in stedelijk gebied, is het noodzakelijk om zo creatief en efficiënt mogelijk om te gaan met de beschikbare  
ruimte. Door op een beloopbaar dak water te bergen, krijgt het dak een dubbele functie, multifunctioneel.  
In het jaar 2023 willen ze de eerste projecten samen gaan uitvoeren. In de februari-editie van Roof zal deze  
samenwerking verder worden toegelicht in een uitgebreid interview met directeuren Henk Vlijm (Optigrün)  
en Paul Heerkens (Zoontjens).

SOPREMA NL
Na een zorgvuldige voorbereiding gaan Soprema BV,  
Royal Roofing Materials BV en Fons Meeder BV  

per 1 januari 2023 officieel samen verder als Soprema NL BV. Daarmee wordt een zorgvuldig proces afgerond  
waarin op 7 april 2021 Fons Meeder BV werd overgenomen en op 1 juni van dat jaar Royal Roofing Materials. 

CUSTOMER OF THE YEAR AWARD
Onlangs heeft Henk van Schaik, DGA van WECAL Dak- & Isolatietechniek,  

uit handen van Pierluigi Ciferni, CEO van Polyglass SpA, voor het tweede jaar  
op rij de award ‘Customer of the year’ ontvangen. WECAL is wederom  

supertrots op deze erkenning, met name omdat dit het resultaat is van de 
 groei die in 2022 met zowel bitumineuze dakbedekking van POLYBOND (APP), 

ELASTOFLEX (SP+BS) en FUTURA (APAO) als kunststof dakbanen van  
MAPEPLAN® is gehaald. De uitbreiding met MAPEPLAN® in België zal  

bijdragen aan het voortzetten van de groei in 2023. 

ZONNEPARK OP DAK PARKEERGARAGE TRINITY
Om bij te dragen aan de oplossing van het wereldwijde energietekort 
en de belasting op het klimaat te verminderen, heeft hoofdhuurder PwC, 
samen met vastgoedeigenaren 1 Zone Capital en Flemyn LPP, besloten 
1.600 zonnepanelen te installeren op het dak van de parkeergarage 
van Trinity. Deze toren staat op Brainpark II in Rotterdam, pal aan de A16. 
De panelen zorgen voor een energierendement dat kan oplopen tot 
465.000 kWh per jaar, ruim genoeg om alle kantoorruimten te voorzien 
van groene energie. Om de kwaliteit van de omgeving te garanderen, 
worden over de lengte van de installatie groenstroken aangeplant.  
Deze dienen als groenscherm voor passanten en vergroten de bio-
diversiteit van de omgeving.

BALKONGEVOEL UITZETTUIMELVENSTERS 
VELUX® lanceert een nieuwe variant van haar populaire 
2in1 en 3in1 dakraamoplossingen: uitzettuimelvensters die 
met een onderhandgreep te bedienen zijn. Omdat het 
raam aan de bovenzijde scharniert, kan deze in een hoek 
van maar liefst 45° geopend worden. De dakramen zijn aan- 
trekkelijker geprijsd, gemakkelijker te monteren dan gekop-
pelde dakramen en zijn vanaf oktober dit jaar beschik- 
baar. De uitzettuimelvensters zijn verkrijgbaar met twee of 
drie ramen waarbij er een of twee als uitzetvenster, met een 
handgreep aan de onderzijde, geopend wordt. Deze wijde 
opening in een hoek van 45° geeft huiseigenaren een 
panoramisch uitzicht en zo ontstaat een weids en balkon-
achtig gevoel. Het slanke 
ontwerp en de profielen 
zorgen daarnaast voor 
maximale toetreding van 
daglicht in de woning.  
De 2in1 en 3in1 dakramen 
worden ondersteund door 
een groot aantal VELUX 
dakraamaccessoires, 
onder andere de VELUX 
buitenzonwering en  
verduisterende rolluiken. 

HANDBOEK ZONNE-ENERGIE
Bij ISSO verscheen onlangs de volledig vernieuwde editie van  
het Handboek Zonne-energie, een onmisbaar kennisproduct  
voor professionals. De aangepaste inhoud van het hand-
boek behandelt drie onderliggende disciplines: zonnestroom 
(PV), zonnewarmte (zonthermische) en bouwkundige inte- 
gratie. Daarmee is het handboek interessant voor vele pro-
fessionals; van ontwerpers tot inspecteurs en van installa- 
teurs tot energieadviseurs. De actualisatie van het handboek 
uit 2019 was mede noodzakelijk vanwege de ontwikkelingen 
in de markt rondom certificeringen en nieuwe eindtermen, 

maar ook door de aanpas-
singen in NEN 1010 en  
NEN 7250. De drie hoofdon-
derwerpen in het handboek 
sluiten nu naadloos aan 
bij dezelfde disciplines die 
ook in de nieuwe NEN 1010 
(Elektrotechnische installa-
ties voor laagspanning) en  
NEN 7250 (Zonne-energie-
systemen, Integratie in 
daken en gevels – bouw-
kundige aspecten) worden 
behandeld. www.isso.nl

JHet Dak van het  aar 2022

NIEUWSLIJN



... 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! 

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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Vakgroothandel in dakmaterialen
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EEN GEZOND EN EEN GEZOND EN 
GELUKKIG 2023GELUKKIG 2023

AAN TAFEL MET…
Joris Voeten, onderzoeker  
Nature-based Solutions WUR

DUO-INTERVIEW  
HEERKENS EN VLIJM
Zoontjens en Optigrün  
bundelen de krachten

SPECIAL
Blauwe daken

VOLGENDE KEER IN ROOFS

www.isobouw.nl/IsoBouwBeurs

Welkom op de (Iso)BouwBeurs

HAL 11.D010
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BOUWBEURS

Een wereld te winnen met IsoBouw
Tijdens de komende BouwBeurs is ons beursthema: 
Een wereld te winnen met IsoBouw. Want ondanks dat 
we in onzekere tijden leven, zien wij de toekomst met 
vertrouwen tegemoet. 

Innovatieve isolatiesystemen
Met onze innovatieve kracht blijven wij u ondersteunen om 
projecten sneller, beter en voordeliger te maken. Op deze 
wijze valt er ook voor u nog een wereld te winnen. 

Circulaire producten
Wij hebben letterlijk een wereld te winnen met duurzame en 
circulaire isolatie. IsoBouw blijft daarom stappen maken om 
de voorsprong m.b.t. onze milieuprestaties te vergroten. 

Nieuwe
prefab dakelementen

Nieuwe
renovatieplaten hellend dak

Nieuwe
plat dak isolatie voor PV-systemen

Nieuw
Use4ReUse retournamesysteem 

reststukken

Nieuwe
producten van gerecyclede EPS
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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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