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COLUMN

Is de architect het 
 volgende ‘slachtoffer’?

en creativiteit (met de daarbij 
behorende beperkingen wat 
betreft verduurzaming) 
met de architect in de 
hoofdrol? Of worden 
het door grote bouw
bedrijven volledig uit
ontwikkelde, uitgeteste 
en milieutechnisch 
geoptimaliseerde con
cepten, waarbij de rol 
van architect gemargi
naliseerd zal worden? 
De Wet kwaliteitsborging 
voor het bouwen vormt een 
impuls in de laatste richting. 

Wie durft er een wedje op te doen?  
Ik niet…

Otto Kettlitz

De milieuwetgeving kent op dit moment de eerste  
‘slachtoffers’ in de vorm van de boeren, aannemings
bedrijven en grondverzetbedrijven. De vraag is: wat is de 
volgende bedrijfstak of beroepsgroep die door nieuwe 
 milieuwetgeving, al of niet onverwacht, in de verdrukking  
zal worden gebracht? 

Wij geven bij NiemanKettlitz cursussen of het gebied van 
het verduurzamen van de gebouwschil. Zaken als duurzaam 
materiaalgebruik, multifunctioneel gebruik en demontabel 
bouwen worden daarin behandeld, benoemd en gewogen. 
Kernwoorden hierin zijn o.a.: optimaal ruimtegebruik,  
minimaal materiaalgebruik, prefabricage en standaardisatie.  
Dit roept enige associatie op met het bouwen in het  
voormalige Oostblok, de ‘Stalin Barok’. De destijds in de  
SovjetUnie gebezigde bouwwijze komt in de buurt van  
deze uitgangspunten: óók duurzaam materiaalgebruik is  
in deze concepten in te passen.

Daartegenover (of beter gezegd: haaks daarop!) staat de 
huidige architectuur, Want bijna ieder ontwerp is uniek:  
gevels en daken kennen bij voorkeur rondlopende en veel
vuldig in horizontale en verticale richting verspringende  
vlakken. Het aantal mogelijke gevel en dakproducten, 
waaruit kan worden gekozen en ook daadwerkelijk wordt 
gekozen, is schier oneindig. Bijna niets is standaard, glazen 
vlakken doorbreken meer gesloten delen etc. etc. En let wel: 
een groene gevel hier, een retentieoppervlak daar en  
zonnepanelen op zich leiden niet tot een gebouwschil die 
als ‘verduurzaamd’ kan worden gekwalificeerd. Daar komt 
méér bij kijken.

Kortom: de huidige trends in de architectuur botsen  
frontaal met de nieuwste inzichten betreffende duurzaam 
bouwen en het verduurzamen van de gebouwde omgeving. 
Wat overblijft is verwarring. 

Deze confrontatie tussen individualisering enerzijds  
(mede op basis van een almaar toenemende mondigheid 
van de burger), en anderzijds de door wetgeving onder
steunde, strak omkaderde spelregels voor het behoud van 
het milieu en reductie van belastende stoffen, lijkt symbolisch 
voor de toekomst. De krachten die bij deze confrontatie los 
zullen komen, zijn niet te onderschatten. 

De toekomstige architectuur kan daar een spiegelbeeld 
van zijn. Worden het gebouwen op basis van individualisme 

IKO SECURA
De nieuwe IKO secura is dé éénlaagse oplossing voor een perfect waterdicht plat dak. 

Een volledig zelfklevend systeem met de bewezen IKO carrara technology en volgens de 

NEN6050 richtlijn. Ideaal voor een veilige, snelle en eenvoudige verwerking. Hoge plaatsings- 

kwaliteit, lage kans op fouten. Kan indien gewenst volledig vlamvrij worden  toegepast.  

De IKO secura is afgewerkt met wit granulaat, behandeld met Titanium dioxide. Hierdoor 

biedt het membraan, naast een uitstekende waterdichting o.a. luchtzuivering, temperatuur-

beheersing en optimalisatie ten behoeve van de levensduur van technische installaties.

Met IKO kiest u voor duurzame oplossingen

DAKBEDEKKING  I  VLOEIBARE WATERDICHTING  I  ISOLATIE

Vlamvrij zelfklevend daksysteem

IKO B.V.  -  T: +31 (0)168 409 309  -  E: verkoop.klundert@iko.com  -  www.iko-insulations.com  -  nl.iko.com
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Bij het door Hurks en Van Wijnen ontwikkelde nieuwbouwproject Lorentz  

wordt een innovatief waterbergingssysteem geïmplementeerd. Een slimme 

drossel signaleert wanneer er een bui komt en regelt automatisch vroegtijdig 

de waterdoorlating. Water van het bufferdak wordt deels gebruikt voor de  

bewatering van de planten op het lager gelegen groendak. Zo wordt het  

riool in het centrum van Leiden ontzien en kostbaar drinkwater bespaard.

Riool ontzien en  
drinkwater besparen  
dankzij retentiedak

Martijn van den Bouwhuijsen

Het Leidse stationsgebied is een druk
bezocht gebied met dagelijks zo’n 
70.000 bezoekers. De huidige inrichting 
van het gebied oogt wat kil.  
De gemeente Leiden wil het gebied aan
trekkelijker maken door er onder andere 
woningen en winkels te realiseren en  
het openbaar gebied te herinrichten, 
samen met Syntrus Achmea.  
Nieuwbouwproject Lorentz is de eerste 

stap van een totale transformatie van het stationsgebied.  
Het complex van circa 36.000 m² BVO bestaat uit een  
donkerkleurig plintgebouw van vier, respectievelijk vijf bouw
lagen hoog met winkels, horeca, woningen, kantoren en  
een parkeergarage. Dat gebouwdeel is een belegging  
van Syntrus Achmea Real Estate & Finance.  
Daaronder komt in een kelder een openbare fietsenstalling 
van circa 4.800 plaatsen, die wordt afgenomen door de  
gemeente Leiden. Op het plintgebouw staan twee woon
torens met 167 huurappartementen. 

ESTHETIEK
Lorentz is een beeldbepalend gebouw op één van de  
meest prominente plekken van Leiden, direct aan het  
centraal station en op de route naar de historische binnen
stad. Het ontwerp verbindt de Leidse binnenstad met het  
Leiden Bio Science Park. Doordat de torens teruggelegen 
op een plint zijn geplaatst, sluit het geheel zich aan bij de 
schaal van de straat én de stad. Op het plintgebouw zijn 
dakterrassen aangebracht en vier groendaken met onder 
andere mossedum, meerstammige bomen en struiken. 
Rondom de twee torens bevinden zich hagen als afscheiding 
tussen de terrassen. Aan de rand van het plintgebouw zijn 
plantenbakken gesitueerd. De biodiversiteit wordt verder  
vergroot door de aanwezigheid van allerlei voorzieningen 
die de Flora en Faunawet voorschrijft of vanuit BREEAM  
gewenst zijn, waaronder insectenhotels en bijenkasten.  
Door de gevel/dakrand gedeeltelijk open te laten zijn de 
daktuinen goed zichtbaar. Een deel van het dak van het  
plintgebouw heeft een groot dakraam met een stalen con 
 structie en zonwerend glas. Daaronder bevindt zich een atrium. 

JHet Dak van het  aar 2020
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DUURZAAMHEID
Het stationsgebied verandert vóór 2025 in de  
Duurzaamste Kilometer van Nederland. 29 partijen  
ondertekenden de Green Deal en begonnen met  
zeven duurzame cases waaronder: schone mobiliteit delen, 
divers groen, zonneenergie, slimme verwarming en koeling, 
waterretentie en het recyclen van bouwmaterialen. 
Door de klimaatveranderingen worden regenbuien  
steeds heftiger. Het verdichten van het gebied rondom 
Leiden Centraal Station vereiste een zorgvuldig plan voor 
wateropvang. Om het maaiveld en de riolering te ontzien  
is waterbergingscapaciteit toegevoegd op het dak van  
het plintgebouw. Op het dak van de laagste woontoren is 
een retentiedak gerealiseerd. 
Op de daken van beide torens liggen PVpanelen, die op 
betonbalken zijn bevestigd om opwaaien te voorkomen.  
De zonnecellen genereren energie, o.a. bruikbaar voor  
de elektromotor van de Warmte Koude Opslag (WKO) die 
gekoppeld is met de stadsverwarming. De terugverdientijd 
van deze investering bedraagt maximaal tien jaar.  
Het kantoor wordt gerealiseerd volgens de BREEAMNL  
‘Very Good’ certificering en de woningen hebben een  
GPR van minstens 7,0. “De waterretentie heeft in dit  
specifieke geval, en omdat tijdens de uitvoering nog  
besloten is om deze voorziening toe te voegen,  

• ONTWIKKELING: HURKS EN VAN WIJNEN
• BOUW: HURKS EN VAN WIJNEN
• AFNEMERS:  SYNTRUS ACHMEA REAL ESTATE & FINANCE  

EN GEMEENTE LEIDEN
• ARCHITECT: NEUTELINGS RIEDIJK ARCHITECTS, ROTTERDAM
•  PLANUITWERKING  

& BIMCOÖRDINATIE: ABT, VELP
• ADVISEURS: BDA, GORINCHEM
• CONSTRUCTEUR:  VAN ROSSUM RAADGEVENDE INGENIEURS, 

AMSTERDAM
• DAKBOUW:  HOVENIERSBEDRIJF KONINKLIJKE GINKEL 

GROEP, VEENENDAAL
• LEVERANCIER RETENTIESYSTEEM: OPTIGROEN, NIJKERK
• DAKBEKEKKING: ZAANSTAD DAKWERKEN B.V., WORMERVEER
• ADVISEUR GEMEENTE:  POLDERDAK, AMSTERDAM
• RETENTIEDAK: POLDERDAK, AMSTERDAM

JHet Dak van het  aar 2020

Belangrijke Bewuste Bouwer–pijlers zijn veiligheid, omgevings
management, maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
duurzaamheid en technische innovaties. Verkleij licht toe: 
“Bijzonder zijn onder meer de slimme maatregelen om de 
omgeving te ontzien, zoals bebording, verkeersregelaars en 
het aanpassen van trottoirs en taluds. Het verkeerslicht op 
het nabijgelegen kruispunt is aangesloten op de bedie
ningsknop van de poort. Het bouwverkeer kan door deze 
maatregelen soepel het terrein verlaten.”
“We geven de hoogste prioriteit aan veiligheid op en rond 
de bouwplaats”, vervolgt Verkleij. “Goed communiceren met 
de omgeving is belangrijk. We gebruiken daarvoor onder 
meer nieuwsbrieven, de website en informatiebijeenkomsten. 
Tijdens de ‘Dag van de Bouw’ stelden we de bouwplaats 
open voor omwonenden en andere geïnteresseerden.”

Meer informatie over de Duurzaamste Kilometer:  
www.duurzaamstekilometer.nl ■

economisch gezien een te lange terugverdientijd”,  
zegt projectdirecteur Stefan de Ruijter namens Hurks en  
Van Wijnen. “Zowel de gemeente als Syntrus Achmea wilden 
toch graag in retentie investeren, ervaring opdoen met water
retentie en waterbesparing en andere partijen inspireren.  
Vandaar dat er is gekozen voor een retentiedak.”

TECHNIEK
Het dak van de laagste woontoren, het bufferdak, heeft een 
opbouw met een bitumineuze beschermlaag, retentieboxen, 
capillaire filter en grind. Ter plaatse van de constructie voor 
het gevelonderhoud bevinden zich geen retentieboxen.  
“De waterafvoer is voorzien een slimme stop/drossel,  
die is aangesloten op het internet voor actuele weerdata: 
Smart Flow Control,” zegt senior werkvoorbereider Rick Verkleij 
namens Hurks en Van Wijnen. “Voordat het gaat regenen 
opent de drossel automatisch en loopt de buffer gedeeltelijk 
leeg naar gelang de omvang van de bui. Het gebufferde 
water kan gebruikt worden voor bewatering van de planten
bakken op het groendak, als de planten water nodig heb
ben, er water is opgeslagen en er geen bui aankomt.  
Zo kan worden bespaard op drinkwater en arbeid.”
Het groendak op het plintgebouw heeft een pakket  
met bitu men bedekking, Betopor isolatie, bescherm 
absorptielaag, drainagelaag (met watervertraging en  
beperkte waterberging), filterlaag, substraat en groen.  
Complexe details waren vooral de dakdoorvoeren.  
Condensvorming dient hier voorkomen te worden.”

SAMENWERKING
“Lorentz was al duurzaam ontworpen, onder andere door  
de WKO, stadsverwarming, het ecologische groendak en  
de PVpanelen. Vanuit het initiatief voor de ‘Duurzaamste 
Kilometer van Nederland’ werd ik geïnspireerd om nog  
een stapje extra te zetten,” zegt De Ruijter. “Het was geen  
eenvoudige opgave, want de bouw was al in volle gang.  
Zo moest onder andere worden bekeken of het extra gewicht 
constructief mogelijk was en of de wijzigingen nog bouw
kundig inpasbaar waren. Alleen door de constructieve en 
intensieve samenwerking met de opdrachtgevers bleek  
het retentiedak technisch en financieel mogelijk. 
Het duurzame bouwproject is in de afrondende fase.  
Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van gerecycled 
bouwmateriaal. Bij de ruwbouw werd bijvoorbeeld  
gebruik gemaakt van gerecycled betongranulaat.  
Afvalstromen worden gescheiden. De oplevering staat  
gepland voor het eerste kwartaal van 2020. De Ruijter:  
“Lorentz is een groot en beeldbepalend gebouw op een  
prominente locatie. Het project is complex, zowel bouw
kundig, financieel als contractueel. De bouwcontracten 
zijn afgesloten in de nasleep van de crisis. Dat veroorzaakt 
tijdsdruk en financiële druk. Dat maakt het een uitdagend 
bouwproject. De contacten met de bouwcombinatie en  
met beide afnemers zijn gelukkig constructief.”

VEILIGHEID
Het project is uitgevoerd op basis van de principes van  
Bewuste Bouwer. De locatie en complexe uitdagingen  
noopten daartoe.  
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De oplossing 
voor platte daken

VEGETATIEDAK MET HET 
UNILIN PDH-SYSTEEM

Een vegetatiedak bestaat uit een systeem van 

baanvormige dakbedekking voor plat- of fl auw 

hellend dak. Bij deze daken is altijd een waterdichte 

en dampdichte onderlaag aanwezig. UNILIN adviseert 

hiervoor het PDH-systeem. Dit zorgt voor een isolerende 

oplossing en biedt een veilige en betrouwbare 

constructie. Deze zelfdragende constructie is bouwfysisch 

verantwoord, eenvoudig en veilig uitvoerbaar en 

daarmee de perfecte oplossing!

Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl

Dak van het Jaar 2019
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Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

• Aanvang feestavond 18.30 uur, inloop vanaf 17.00 uur
• Inclusief diner, hapjes en drankjes (tapbier, huiswijn en frisdrank)
• Uitreiking Dak van het Jaar steilDAK
•  Bekendmaking Dakenman- of vrouw 2019 Roofs
•  Bekendmaking Dakenman- of vrouw 2019 steilDAK
• Uitreiking Dak van het Jaar Roofs
• Einde avond ca. 00.30 uur

Hotel Zuiderduin - Zeeweg 52 - Egmond aan Zee - info@zuiderduin.nl - www.zuiderduin.nl/dakvanhetjaar

Gezien het grote aantal aanwezigen  
bij de meest recente editie van Dak van het Jaar  

en de maximale capaciteit van 400 gasten, raden wij u aan  
om u tijdig aan te melden via www.dakvanhetjaar.nl/aanmelden

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 maart 2020

Tevens kunt u een hotelkamer boeken op www.zuiderduin.nl/dakvanhetjaar

Uitreiking 

DakAward 2019

Voor Roofs en steilDAK 

Dak van het Jaar

&

Uitreiking Award 

Dakenman/vrouw 

2019Wolter Kroes  

bekend van “Ik heb de  

hele nacht liggen dromen” 

 en de nummer 1-hit 

 “Viva Hollandia”,

zal een daverend  

optreden verzorgen
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In het artikel ‘Hoe voldoet een organisatie aan MVO?’ in Roofs november 2019 

ging Arjen van der Drift van Kiwa BDA nader in op de maatregelen die de  

organisatie neemt op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord 

 Ondernemen (MVO). In dit artikel wordt in een gesprek met zijn collega  

Sietske van der Beek, productmanager bij Kiwa, uiteengezet hoe deze  

activiteiten vervolgens kunnen worden gecertificeerd.

Het certificatietraject 
van MVO

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

dus je moet keuzes maken. Hoe je dat doet, hoef je niet zelf 
uit te zoeken, er zijn verschillende normen waarin de te  
nemen stappen in staan beschreven. Denk daarbij aan de  
MVOprestatieladder. Deze is gebaseerd op de ISO 26000, 
een internationale ISOnorm, die zich richt op het  

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Deze norm is 
bedoeld om organisaties en bedrijven wereldwijd te helpen 
door handvatten te geven bij de uitvoering ervan. Er zijn ook 
normen, zoals de ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement en  
de ISO 14001 voor milieumanagement.”

THEMA’S
Na de contextbepaling is het zaak om de ‘materialiteit’ te 
bepalen. Er zijn 33 MVOthema’s geformuleerd, aan de hand 
van de focus worden hieruit de thema’s bepaald waarmee 
de organisatie aan de slag gaat. Het is niet zo dat de andere 
thema’s buiten beeld blijven, het zogeheten ‘laaghangende 
fruit’ moet je altijd plukken: zaken die je al doende tegen
komt, kun je dus gewoon oppakken. Maar de focus betekent 
dat je een aantal thema’s uitkiest en daar concreet beleid 
op ontwikkelt. Op overige thema’s houdt men de vinger aan 
de pols. Als de organisatie bijvoorbeeld beschikt over VCA, 
hoeft hier in het kader van MVO misschien niet zoveel extra 
aandacht meer aan te worden besteed, maar vanzelfspre
kend blijft men wel alert op eventuele verbeterpunten.

De thema’s waar men wél actief mee aan de slag gaat, 
voert men uit volgens de zogeheten plandocheckact 
cyclus. Dit houdt kort gezegd in dat men plannen maakt, 
de acties uitvoert en vervolgens het resultaat en voortgang 
checkt. Aan de hand van de check wordt vervolgens  
nieuwe actie ondernomen, die weer wordt gecheckt, etc. 
Afhankelijk van de grootte van de organisatie zal op deze 
manier sneller of langzamer het bewustzijn en de betrokken
heid van de medewerkers verder groeien.”

CERTIFICATIE 
Wanneer men aan de hand hiervan de nodige acties heeft 
ondernomen, kan men vervolgens contact opnemen met 
een certificatie instelling (CI) om het proces van certificatie  
in gang te zetten. Certificatie vindt plaats aan de hand van 
de MVO prestatieladder. Dit is een certificatienorm voor MVO  
en maakt duurzame ontwikkeling concreet, objectief en 
aantoonbaar. De CI zal aan de hand van gesprekken met 
betrokkenen bepalen of aan de eisen wordt voldaan en  
of tot certificatie kan worden overgegaan.  
Daarbij wordt rekening gehouden met elders behaalde  
certificaten, zoals bijvoorbeeld VCA, ISO 9001, ISO 14001 etc.
Bij de audits wordt uitgegaan van alle thema’s van MVO  
binnen de organisatie, maar er geldt ook een ketenverant
woordelijkheid. Dat laatste kan vrij ver gaan. Van der Beek:  
“Ik maak wel mee dat klanten bijvoorbeeld de activiteiten 
van hun leverancier buiten beschouwing willen laten, maar 
het certificaat houdt ook in dat men zich bewust is van wat 
er in de keten gebeurt. Als de leverancier bijvoorbeeld in
koopt in India, is er een kans dat er kinderarbeid is gemoeid 
met het product. Let wel: dit is per definitie verkeerd, maar 
vaak ondersteunen de kinderen die in de fabrieken werken 
een hele familie. Als je abrupt geen zaken meer doet, creëer 
je weer heel andere problemen. Belangrijk is dat men zich 
bewust is van de eigen positie en actief werkt aan een ver
betering van de situatie, bijvoorbeeld door stimulering van 
educatie en gezondheidszorg ter plaatse.  

Op die manier een bijdrage leveren aan de uiteindelijke 
oplossing van het probleem. Je leverancier verricht zijn 
werkzaamheden in jouw opdracht, in die zin heb je ook een 
verantwoordelijkheid je ervan te vergewissen dat hij dat op 
een goede manier doet.”

“Een beoordeling op basis van gesprekken heeft zijn uitda
gingen, omdat mensen vaak ‘gewenste’ antwoorden geven, 
of een heel andere motivatie hebben om bijvoorbeeld kritiek 
te uiten op de organisatie tijdens de audit. Er wordt daarom 
dan ook gekeken naar ondersteunende documentatie. 
Daarnaast hanteren we het 4ogenprincipe, wat inhoudt dat 
de rapportage altijd ook nog wordt nagekeken door een col
lega die wellicht inconsequenties of lege plekken opmerkt.”

Het MVOcertificaat is drie jaar lang geldig, waarbij een 
jaarlijkse audit plaatsvindt. Die zijn minder uitgebreid dan de 
audit die tot certificatie leidt, de opvolgingsaudits hebben 
meer het karakter van een steekproef. Pas de audit voor de 
verlenging van het certificaat zal weer een ‘volledige’ audit 
zijn op alle elementen. Er worden in totaal vijf certificatie
niveaus onderscheiden. Niveau 1 en 2 zijn‘instapniveaus’, 
waarbij wordt verwacht dat men doorgroeit tot minimaal 
niveau 3. Niveau 4 is de uitgebreidere versie, waarbij nog 
veel actiever naar de keten zal worden gekeken. Niveau 5 is 
momenteel alleen nog een theoretisch niveau, maar wordt 
met de actualisatie van de MVO Prestatieladder nadruk
kelijker op de kaart gezet: de verwachting is dat de eerste 
certificaten op redelijke termijn zullen worden behaald.  
Dit niveau stelt o.a. bijvoorbeeld strengere eisen op het  
gebied van de circulaire economie.

De geactualiseerde MVO Prestatieladder zal ook verplicht 
stellen dat het gecertificeerde bedrijf elk jaar een MVO jaar
verslag publiceert c.q. communiceert met haar stakeholders. 
Dat hoeft geen uitgebreid boekwerk te worden, maar het is 
wel de bedoeling dat in dit jaarverslag de ambities worden 
geformuleerd, de wijze waarop hieraan is gewerkt en of men 
erin is geslaagd de ambities te verwezenlijken.  
Het vereist dus ook een zekere mate van transparantie,  
want als men er bijvoorbeeld niet in is geslaagd de doelen 
te halen, zal dit moeten worden aangegeven, met een  
beschrijving van de plannen om de doelen alsnog te halen. ■

Waarom zou een organisatie zich met MVO gaan bezig
houden? “De motivatie verschilt per organisatie,”  
aldus Van der Beek. “Veel organisaties hebben een intrinsieke 
motivatie om een bijdrage te leveren aan het bereiken  
van de 17 SDG’s (Sustainanble Development Goals),  
anderen gaan aan de slag aan de hand van een vraag uit 
de markt. Het resultaat is uiteindelijk hetzelfde: de activiteiten 
van de organisatie minimaliseren negatieve impact op mens 
en milieu en dragen bij aan een beter milieu en welzijn.  
Denk hierbij aan het bekende PPP: People, Planet en Profit 
(Prosperity).”

CONTEXTBEPALING
“De eerste stap voor een organisatie die zich met  
MVO bezig wil gaan houden, is het bepalen van de  
context van de organisatie,” vervolgt Van der Beek.  
“De Sustainable Development Goals (SDG) van de  
Verenigde Naties kunnen hierbij dienen als leidraad.  
Dit zijn 17 geformuleerde doelen, die ervoor moeten zorgen 
dat de wereld in het jaar 2030 er op deze gebieden beter 
voorstaat. Het betreft bijvoorbeeld doelen op het gebied van 
armoede en hongerbestrijding, gendergelijkheid, klimaat
doelen, doelen op het gebied van gezondheid en welzijn, 
onderwijs, etc. De context van je organisatie bepaal je  
o.a. d.m.v. gesprekken met je stakeholders. Dus: je klanten,  
opdrachtgevers, medewerkers, leveranciers, maar ook  
bijvoorbeeld omwonenden en andere belanghebbenden.” 

“Aan de hand van deze gesprekken bepaalt de organisatie 
de focus. Je kunt nooit aan alle doelen tegelijk werken,  

DIT VOORJAAR ZAL EEN GEACTUALISEERDE VERSIE VAN DE MVO PRESTATIELADDER 
WORDEN GEPUBLICEERD. IN DEZE VERSIE ZAL DE LEESBAARHEID ZIJN VERBETERD, 
ZULLEN DE SDG’S ZIJN GEÏNTEGREERD, WORDT NIVEAU 5 EXPLICIET BESCHREVEN 
EN OOK ZAL HET MVO JAARVERSLAG VERPLICHT WORDEN GESTELD.

Sietske van der Beek, productmanager bij Kiwa.
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ERIK EN DE ANDEREN

Het oude jaar is voorbij, het nieuwe jaar is begonnen.  

Erik Steegman maakt de balans op.

En voor je het weet  
zit je in twintig twintig!

van uitvoerende bedrijven in 2019: productie maken met 
goede en vooral bekende materialen, die ook nog eens 
normaal geprijsd zijn. Er is zeker geen tijd te besteden aan 
langdurige klachtenafwikkeling.

Het jaar ook van de verdere samensmelting van uitvoerende 
bedrijven, de overkoepelende investeerder die hun dak
dekkerstak aan het vergroten is. Een nieuw fenomeen,  
waar bedrijven die in de directe directielijn geen familiaire 
opvolging hebben door een investeerder vanuit het buiten
land worden ingelijfd. Ook de groothandel roert zich vanuit 
het buitenland, om in 2019 aan schaalvergroting te doen 
en dan met name in Nederland. Een bedrijfstak waar jaren 
geleden nog van werd gezegd dat die in de toekomst ver
dwenen zou zijn, groeit nu, als ‘het logistiek centrum voor de 
dakdekkersbranche’, sterk. Sommigen slaagden niet, anderen 
doen het met rust en beleid: de overstap vanuit  Europa, 
specifiek gefocust op onze Nederlandse markt.  
Nieuwe handelskanalen groeien tegen de klippen op met 
verkoopargumenten ‘sterke servicegerichtheid’ en ‘ruime 
voorraad‘. En dat is waar: voor een dakdekkersbedrijf is voor
raad in zijn eigen magazijn veelal de grootste kostenpost. 

En dat alles ook wel tegen het negatieve licht bezien dat 
2019 ons niet de drive gaf om alle specialismen verder  
te ontwikkelen. Hoe is het met de circulaire economie?  
Zijn wij allen al ambassadeur? Vanwege de drukte in onze 
vaste, bekende werkzaamheden nog steeds een onderge
schoven kindje: de toekomstige, volledig circulaire aanpak 
binnen ons dakdekkersbedrijf. ‘Doe maar normaal,  
dan doe je gek genoeg,’ lijkt de tendens te zijn. Een enkel 
aandachtspunt, zoals de opzet van bitumenrecycling,  
werd weer op de tekentafel verder ontwikkeld, maar zal alleen 
succesvol worden met ondersteuning van ons allemaal.  
Het mondjesmaat inzetten en kijken naar anderen geeft 
helaas op korte en langere termijn geen besparing en  
verbetering op ons broze milieu. 

En dan dreigden wij in 2019 nog helemaal buitenspel te 
worden gezet, in met name de nieuwbouw, via PFAS en een 
stikstofcrisis. Een verschuiving van bouwactiviteiten, in zeker 
de woningbouw, die gelukkig net op tijd werd afgewimpeld 
met maatregelen, zoals de maximale snelheid terug naar 
100 km overdag en het percentage van de PFAS weer iets 
verhogen. Boeren en buitenlui waren in één keer onderweg 
om hun idealen duidelijk te maken via ouderwets stakings
gedrag. En wat deden wij? We keken ernaar...

EN HOE GAAT HET NU DAN IN 2020?
De uiteindelijke schade van de PFAS en stikstofcrisis is in  
de bouw nog niet geheel te overzien. Vallen er nog gaten  
in het bouwvolume, dan zal het zeker beperkt blijven tot  
een duidelijk kortere periode, doordat de Eerste Kamer de  
maatregelen van de regering eindelijk eind 2019, nog voor 
de kerst, heeft aangenomen. Waren de maatregelen een 
keer op tijd geweest, dan hadden wij er ook geen discussie 
meer over gehad. Zijn de tijdelijke maatregelen voldoende? 
Dat verwacht ik zeker niet! 

Zal 2020 dan het omslagjaar worden, waarin de daken
branche zich gaat realiseren dat klimaatadaptatie op het 
hoogste peil zal moeten worden doorgevoerd? Met een 
nieuwe Omgevingswet, waarin alle vergroening, ook die op 
de daken, wordt verplicht gesteld? Of blijven wij aansturen 
vanuit gemeentelijke subsidies? Zoals nu ook de gemeente 
Rotterdam fors inzet op retentiedaken per 1 januari 2020: 
een subsidie van ruim 500 euro per kubieke meter waterber
ging! Met de vergoeding voor begroeide daken erbij wordt 
het een teruggave van ruim 52,50 euro per vierkante meter 
retentie op een dakvlak!

Erik Steegman

2019: het jaar waarvan wij in 2018 nog de verwachting  
hadden van een heel normale continuering van de omzet, 
met in de nieuwbouw en renovatie nog een klein beetje  
stijging. Terugkijkend heeft het merendeel van de dakdekkers
bedrijven een meer dan goed jaar gehad. Als de balans 
goed lag tussen omzet en kosten, zal er zeker niet geklaagd 
zijn. Voldoende werk kenmerkte 2019, records sneuvelden:  
zowel negatief, in personeelstekorten, als positief, in de 
gehele omzet. De voortekenen waren goed, doordat de 
orderportefeuille voor 2019 al snel vol begon te lopen.  
De verwachte stagnering in omzet is zeker in 2019 niet meer 
gekomen. Daardoor steeg de verkoopomzet van materialen 
 via procent en leverancier ook sterk. Met meer dan 30% 
steeg de omzet van onze inkooporganisatie, deels door de 
groei van de leden en uiteraard ook door de groei in inkoop
prijzen. Al met al een verhoging van ruim 10 miljoen euro in 
verkoop van materiaal ten opzichte van het jaar ervoor!

Dakdekkers in Nederland over 2019: “Als het dit jaar niet 
is gelukt, dan lukt het nooit meer, stop dan maar met de 
handel!” 

Meer dakdekkersbedrijven hebben in 2019 hun belangrijkste 
inkoopwerkzaamheden neergelegd bij inkooporganisaties, 
met als resultaat ook bij ons een stijgende tendens aan 
leden. Geen producent die vanwege de stabiele inkoop
factor via de inkooporganisatie hier problemen mee heeft 
gehad. Meer leden, meer centrale inkoop en bovendien het 
uitbetalen van een recordaandeel van omzetstimulerende 
jaarbonus! Aan het begin van het jaar nog ingezet via 
verschillende bonusstaffels, hoor je de producent niet klagen, 
met een omzet die over de gehele linie sterk is blijven stijgen. 
Alleen producenten met steeds terugkomende klachten op 
hun product zullen moeten vrezen. De algemene tendens 

Wordt het ook eindelijk het jaar van de circulariteit in  
de bitumenmaterialen, met de komst van meer recycle
machines binnen de overkoepelende vereniging van  
bitumenproducenten (ProBitumen Benelux)? En hoe gaat 
het straks met isolatiematerialen, zoals PIR en EPS, binnen 
de weg naar meer circulariteit? En ook alle kunststoffen PIB, 
EPDM, PVC en TPO’s?

Allemaal specialismen die zich in 2020 volledig zullen 
moeten ontwikkelen. Ook vanuit Europa realiseert men zich 
dit, met milieucommissaris Timmermans en zijn Green Deal 
voorop. Blijven we toekijken in 2020, of hebben we het nog te 
druk met onze specifieke handel, dan zullen de maatregelen 
weer verschuiven naar de wetgever, die ervoor mag zorg
dragen dat sommige trajecten niet meer kunnen, of hoger 
moeten worden afgeprijsd, zoals onze afvalterugname. 
Waardoor ons geklaag over de stijgende prijzen van afval
containers wellicht wordt omgezet naar andere, duurzamere 
wegen die dan wel automatisch bewandeld gaan worden. 

Vooralsnog wens ik u allen vanuit het NDA en Coninko alle 
goeds en uiteraard het belangrijkste een goede gezondheid 
toe, met de wens er toch vooral samen alvast een verrassend  
circulair jaar 2020 van te maken. Met uiteraard weer een 
hele goede omzet in kwalitatief hoogwaardige en vooral 
waterdichte daken. ■

Erik Steegman NDA Duurzaam Dak Concept.
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Beelen is dé leverancier voor al uw dakmaterialen
voor het maken van een perfect kwaliteitsdak tegen sterk concurrerende prijzen.

Wij zijn dealer van o.a.

IKO  I  Copernit  I  Bauder  I  TN  I  Firestone EPDM  I  Skylux lichtkoepels

www.beelenbv.nl

TWEE
NIEUWE
LOCATIES
NOG MEER

SERVICE

Bezoek vanaf 1 februari onze nieuwe overzichtelijke webshop
met uitsluitend A-kwaliteit dak- en isolatiematerialen.

MAAK VAKWERK
 VAN JOUW

DAKWERK
VALBEVEILING  
met Duitse „Gründlichkeit und Pünktlichkeit“ 

 � Snelle levering binnen 48 uur
 � Nederlandse, technische ondersteuning 
 � Verpakking per dakvlak mogelijk
 � Eenvoudig hulpmaterialen meebestellen
 � Gunstige prijzen

www.abs-safety.nl
Tel. +31 85 208 5742 • info@abs-safety.nl

Unidek Platinum Kameleon is een 
universele dakisolatieplaat met de 
volgende eigenschappen:

  Goed beloopbaar
  Zowel voor renovaties als nieuwbouw
  Toe te passen bij diverse 

dakbedekkingssystemen
  Gemakkelijk en snel te verwerken 

Kijk voor prijzen en levertijden op  
www.unidekflatroofs.nl

 Platinum Kameleon
Universeel toepasbare dakisolatie



Roofs     1918     Roofs

In deze rubriek laat Roofs markante personen van binnen en buiten de  

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

achter die visie voor het voetlicht te brengen.

‘ Als je geen fouten maakt,  
dan hoef je ook  
niets vast te leggen’

AAN TAFEL MET… HAJÉ VAN EGMOND

“De wet is onder verschillende bewindslieden tot stand  
gekomen, waardoor er in de loop der jaren verschillende  
dynamieken waren, al naar gelang de waarde die de  
bewindspersoon aan de wet heeft gehecht.  
Onder minister Blok is de Wkb uiteindelijk in de beslissende 
fase terecht gekomen. Zijn opvolger Plasterk kreeg de wet  
niet door de Eerste Kamer en onder de huidige minister  
Ollongren wordt de wet uiteindelijk doorgevoerd.”

De reden dat het zo lang heeft geduurd, was mede de  
discussie over de ‘aansprakelijkheid’. Zoals bekend wordt  
met de invoering van de Wkb het begrip ‘verborgen gebreken’ 
verleden tijd. Waar momenteel de aannemer niet meer aan 
te spreken is op gebreken die na de oplevering aan het licht 
komen, blijft onder het regime van de Wkb de aannemer  
ook na de oplevering verantwoordelijk voor zijn werk,  
tenzij hij aantoonbaar kan maken dat het gebrek niet is te 
wijten aan zijn handelen. Waar dit enerzijds een kans is voor 
het aannemersbedrijf om te staan voor de kwaliteit die het 
bedrijf levert, wordt anderzijds ook gevreesd dat dit tot een 
enorme stijging zal leiden van het aantal kleine reparaties 
waar de aannemer voor terug moet komen. 

Van Egmond is niet zo bang voor dat laatste. “Het enige dat 
de Wkb feitelijk doet, is het naar voren verleggen van de  
discussie over de kwaliteit. Jurisprudentie zal moeten uitwijzen 
wie op welk moment voor wat voor fouten aansprakelijk is, 
maar duidelijk is al wel dat de wet doet wat het beoogt:  
de consument beschermen. De verschillende bouwpartijen 
zullen zich meer bewust worden dat ze in een geheel functio
neren: je alleen concentreren op je eigen werkzaamheden 
kan niet meer, omdat je een waarschuwingsplicht  
hebt. Als de dakdekker bijvoorbeeld constateert dat de 

ondergrond niet geschikt is om de dakbedekking op aan te 
brengen, moet hij dit melden aan zowel de hoofdaannemer 
als de opdrachtgever: hij doet er verstandig aan het werk 
niet uit te voeren. Zelfs als hij hiertoe schriftelijk opdracht krijgt 
van de hoofdaannemer en opdrachtgever is het linke soep, 
omdat de dakdekker de specialist is.”

Een tweede belangrijke wijziging in de Wkb is het zogenoemde 
consumentendossier dat een aannemer bij oplevering aan 
zijn opdrachtgever moet overleggen. “De plicht geldt overi
gens ook voor onderaannemers richting hoofdaannemers. 
Opdrachtgevers en (onder)aannemers mogen onderling 
afspreken dat er geen consumentendossier hoeft te worden 
geleverd bij de oplevering, maar ik zou dat in alle gevallen 
wél doen. Met een goed en volledig dossier toont de aan
nemer aan dat vooraf is nagedacht over de juiste oplossing 
en is ook te controleren of de bedachte kwaliteit ook daad
werkelijk in de praktijk is geleverd. Op deze manier draagt  
de wet naar alle waarschijnlijkheid juist bij aan het terug
dringen van de faalkosten.”

VIER INSTRUMENTEN
Zoals gezegd is de experimentele fase voorbij en worden 
momenteel de proefprojecten uitgevoerd met behulp  
van de vier toegelaten instrumenten voor kwaliteitsborging. 
Een instrument is een werkwijze waarmee een kwaliteits
borger tijdens de bouw toeziet op het voldoen aan de 
geldende voorschriften. Dus bijvoorbeeld een erkennings
regeling of certificering. Deze instrumenten zijn:

• Woningborg
• SWKVKB
• TIS (Technical Inspection Service)
•  KiK (in combinatie met BRL 5019,  

gecertificeerde Bouwbesluittoets)

Roofs zal deze instrumenten in vervolgartikelen  
nader beschrijven. 

“Ik krijg regelmatig de vraag wat je nu allemaal moet  
gaan vastleggen en bewijzen na invoering van de Wkb,” 
vertelt Van Egmond. “Mijn antwoord is dan: ‘Niets, als je  
geen fouten maakt!’ Vanzelfsprekend maakt iedereen  
fouten, dus het komt erop aan om de kans op fouten te  
minimaliseren en voor de gevallen wanneer er wel  
een fout wordt gemaakt goed te documenteren wat er  
gebouwd is. Ik ben ervan overtuigd dat de Wkb de kans  
op grote en (bijna)fatale bouwfouten kleiner maakt.  
Denk bijvoorbeeld de instorting van de parkeergarage  
bij Eindhoven Airport en het AZstadion. Wanneer je als  
bouwende partijen de werkzaamheden zelf vastlegt,  
word je automatisch gedwongen te controleren of alles  
wel klopt. Uiteindelijk gaat het erom: krijgt de consument 
waar voor zijn geld? Ik denk dat de consument na de  
invoering van de Wkb de kwaliteit gaat krijgen waarvan  
hij altijd al dacht dat hij die kreeg.” ■

HAJÉ VAN EGMOND IN ACHT VRAGEN

BURGERLIJKE STAAT?
SAMENWONEND

KINDEREN?
GEEN.

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT?
IK WIELREN AF EN TOE, ALS IK ER TIJD VOOR HEB.  
MAAR IK BEN VEELAL OOK ALS HOBBY MET MIJN WERK BEZIG.

FAVORIETE MUZIEK?
DE ALTERNATIEVE MUZIEK VAN MET NAME DE JAREN ’80,  
MET BANDS ALS THE CURE.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING
DE MEEST BIJZONDERE REIS DIE IK HEB GEMAAKT WAS  
NAAR NAMIBIË. PRACHTIGE NATUUR EN CULTUUR.

FAVORIETE STAD?
DELFT. IK BEN ER VOOR MIJN STUDIE TERECHTGEKOMEN  
EN IK WOON ER NOG STEEDS NAAR VOLLE TEVREDENHEID.

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT?
HET STADSKANTOOR VAN DELFT VIND IK HEEL BIJZONDER.  
OOK OMDAT MIJN VROUW, WERKZAAM BIJ ABT,  
DE CONSTRUCTEUR VAN DAT GEBOUW IS, NATUURLIJK.  
HET IS NIET PER SE EEN MOOI GEBOUW VAN BUITEN,  
MAAR HET ZIT PRACHTIG IN ELKAAR EN HET PLAFOND VAN  
DE STATIONSHAL IS DE TREINREIS MEER DAN WAARD!

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP?
DAT WE, ONDANKS ALLE, SOMS FELLE, DISCUSSIES, MET ALLE 
BETROKKEN PARTIJEN NOG STEEDS DOOR ÉÉN DEUR KUNNEN.

Het duurt nog precies een jaar voordat de eerste fase van 
de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van kracht 
zal worden. Vanaf 1 januari 2021 zal de wet gefaseerd in 
werking treden. De experimentele fase van de pilotprojecten 
is inmiddels voorbij en momenteel worden de proefprojecten 
uitgevoerd met behulp van de (in totaal vier) geselecteerde 
instrumenten van kwaliteitsborging. Hajé van Egmond van 
adviesbureau Geregeld bv uit Delft was als kwartiermaker 
nauw betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe wet. 
Hij vertelt dat hem oorspronkelijk een andere systematiek 
voor ogen stond, meer gebaseerd op wederzijds vertrouwen. 
“Mede door de moeizame totstandkoming van de wet  
(de invoering werd verschillende keren uitgesteld) is de wet, 
heel Nederlands, redelijk dichtgetimmerd. Ik ben heel blij  
dat de wet er komt, al is het op deze manier wel meer  
georganiseerd wantrouwen dan vertrouwen geworden.” 

WAAROM EEN WKB?
Hoe is Van Egmond als kwartiermaker betrokken geraakt 
bij de totstandkoming van de Wkb? “Ik was, in verschillende 
hoedanigheden en voor verschillende werkgevers,  
al langere tijd werkzaam voor het ministerie van  
Binnenlandse Zaken (BZK). Ik begon eind jaren ’90  
als adviseur te werken voor de overheid tijdens de  
Kwalitatieve Woonregistratie, een onderzoek naar de  
kwaliteit van de Nederlandse woningvoorraad.  
Later was ik ook betrokken bij o.a. de aanpassingen van  
het Bouwbesluit 2003 en 2012. De Wkb is al langere tijd  
in ontwikkeling, de eerste proefprojecten vonden plaats  
in 2002. Het was op een gegeven moment een logisch  
vervolg dat ik als één van de drie kwartiermakers binnen  
het Instituut voor Bouwkwaliteit door zou werken aan de 
verdere ontwikkeling van de Wkb.”



“Wij geloven dat onze 
kennis, kunde & kwaliteit 
jou laat scoren bij je klant.”
Een dak is opgebouwd uit twee aspecten: de keuze van het materiaal en de werkwijze 
waarop je aan de slag gaat. Deze twee onderdelen samen bepalen uiteindelijk de 
kwaliteit van het dak. Dus wanneer je beschikt over de juiste materialen, die op de 
juiste manier verwerkt worden, versterken deze componenten elkaar en vormt zich de 
hoogste kwaliteit. Dakned weet wat ze doen en weten dit op de juiste manier over te 
brengen naar hun klanten. Zij waarborgen de hoogste kwaliteit door middel van het 
juiste materiaal, de juiste verwerking en een passend advies. De som van kennis en 
kunde zorgen uiteindelijk voor de beste levensduur van het dak. 

HERDEFINIËREN VAN DE KERNWAARDEN
Op weg naar een nieuw gevoel voor Dakned zijn veel 
belangrijke aspecten langsgekomen. Het bleek al snel dat 
de mannen van Dakned de zorg voor hun klanten hoog 
hebben zitten. “Wanneer je de klant het beste van 
dienst kunt zijn, zorgt dit uiteindelijk voor de hoogste 
kwaliteit,” zo zei directeur Peter van Gent. Uiteindelijk werd 
door de medewerkers en de directie gekozen voor de drie 
kernwaarden die hen het meest aansprak. Kennis, kunde en 
kwaliteit. Deze drie ogenschijnlijk simpele woorden 
betekenen voor Dakned alles, want als je iets in je DNA 
voelt, moet je dat uitdragen. In alles wat ze verzorgen, alles 
wat ze uitvoeren en alles wat ze de klant kunnen bieden, 
komen deze waarden naar voren. “We willen mensen 
adviseren en zorgen dat ze volledig voorbereid aan 

hun eigen klus kunnen beginnen,” zo citeren we Alex van 
den Berg. Dit laten ze terugkomen in het contact dat ze met 
klanten onderhouden. Dakned wil expertise combineren met 
kundigheid en daarbij altijd kwaliteit waarborgen. Nadat deze 
kernwaarden waren voorgelegd volgde het unanieme oordeel 
dat dit precies is waar Dakned voor staat. Zo heeft Dakned 
beter in kaart gebracht wat ze precies vertellen. Net als bij 
een dak dat aan renovatie toe is, heeft Dakned ervoor gekozen 
om onderhoud te doen aan hun merk. Op deze manier kan 
Dakned datgene waar ze voor staan beter aan hun klanten 
meegeven. Zo kunnen ze beter laten zien dat zij mensen zijn 
die klaarstaan en die altijd tijd maken voor de klant. Mensen 
die buiten de vaste uren nog eens meedenken en altijd 
bereikbaar zijn. Mensen die de tijd maken om iemand met een 
glimlach te adviseren. Voor een betere service, beter contact, 
betere relaties en in het algemeen: een hogere kwaliteit.

NIEUWE LOCATIE ROTTERDAM
Naast het herdefi niëren van de kernwaarden, is Dakned 
ook aan het ontwikkelen op grotere schaal. Een nieuwe 
vestiging in Rotterdam is zojuist geopend. Een nieuwe plek 
waar zij hun klanten kunnen ontvangen en voorzien van 
deskundig advies en het juiste materiaal. Dakdekkers hoeven 
het niet meer alleen te doen. Via persoonlijk contact op een 
van de twee vestigingen of op locatie van de klant, kan 
iedereen voorzien worden van het juiste advies, de juiste 
ondersteuning of het passende materiaal. 

VERNIEUWDE WEBSITE & SOCIAL MEDIA KANALEN
Bij het nieuwe gevoel van Dakned horen ook nieuwe middelen. 
De website van Dakned is vernieuwd en ook zijn ze vanaf nu 
beter zichtbaar op de social media kanalen. Daarmee pakken 
ze alle mogelijkheden aan om kennis, kunde en kwaliteit te 
delen. Alles straalt nu helemaal ‘Dakned’ uit. Precies zoals de 
mannen het willen. “Want Dakned levert. Altijd,”
zoals ze dat zelf altijd mooi zeggen.zoals ze dat zelf altijd mooi zeggen.

BEDRIJFSNIEUWS
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DAKNED LEVERT KENNIS.

Wij  kennen jouw business. 
Dakned is een groep gepassioneerde specialisten. 
We zij n gedreven door het vak en getraind in praktij k 
en theorie. Samen hebben we meer dan 100 jaar 
ervaring en dit delen we graag met jou.

DAKNED LEVERT KUNDE.

Wij  kunnen meepraten.
Wij  kennen niet alleen de theorie, maar leggen de 
verbinding met de praktij k. We kij ken verder dan 
alleen de vraag en kij ken samen naar wat jij  nodig 
hebt én wat jouw klant wenst.

DAKNED LEVERT KWALITEIT.

Wij  gaan niet voor minder.
Uiteindelij k gaat het altij d om het aanbieden van de 
hoogste kwaliteit. Kwaliteit in producten, in service en 
zeker ook in het eindresultaat. Met Dakned scoor jij  bij  
jouw klanten en dat is voor ons het meest van waarde.

DAKNED LEVERT. ALTIJD.

Wij  leveren altij d meerwaarde.
Benieuwd geworden wat wij  voor jou en jouw 
projecten kunnen betekenen? Neem dan vooral eens 
contact op via mail of telefoon, of kom langs op een 
van onze vestigingen. Wij  staan voor je klaar. Altij d.

Dakned • Rotterdam
Kiotoweg 407
3047 BG Rotterdam
010 2687014

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

info@dakned.nl
www.dakned.nl

JOUW TEAM
MET MEER 
DAN 100 JAAR 
DAK-ERVARING 
DAT ALTIJD LEVERT.
WIJ GELOVEN DAT ONZE KENNIS, KUNDE & KWALITEIT JOU LAAT SCOREN BIJ JE OPDRACHTGEVER.
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Dit voorjaar werd het Kurhaus in Scheveningen onderscheiden  

met de DakAward voor het Dak van het Jaar 2018. Dit was feitelijk 

slechts voor een deel van het dak: andere delen van het dak  

(en de rest van het gebouw) worden in een later stadium aangepakt. 

Momenteel zijn de zinken koepels aan de beurt.

Koepels Kurhaus weer 
in oude luister hersteld

PROJECTBESCHRIJVING

Het Kurhaus heeft een rijke historie. In 1818 stichtte  
Jacob Pronk aan de Verlengde Badhuisstraat in Scheveningen  
een houten paviljoen met een badhuis. In 1828 kwam  
er op initiatief van de burgemeester een veel groter  
‘Stedelijk badhuis’ in classicistische stijl, genaamd  
Grand Hôtel des Bains naar een ontwerp van stadsarchitect 
Zeger Reyers. Het Stedelijk Badhuis was zo succesvol dat  
in 1856 werd besloten het badhuis uit te breiden.  
In de periode van 1884 tot 1885 werd op dezelfde plek  
het Kurhaus gebouwd. Na een felle brand werd het tussen 
1886 en 1887 herbouwd. 

Vanaf 1972 werd het gebouw ingrijpend gerenoveerd en 
tijdens de werkzaamheden, in 1975, kreeg het de monu
mentenstatus. Na de verbouwing werd het Kurhaus op  
8 mei 1979 heropend in aanwezigheid van prinses Beatrix.  
Tot 2014 was het Kurhaus aangesloten bij de  
Steigenberger Hotel Group, sinds eind 2014 behoort  
het Kurhaus tot de Amrâth Hotel Group. 

ZINKEN KOEPELS
De nieuwe eigenaar heeft een nieuwe ronde renovatie
werken in gang gezet, waaronder, vorig jaar, de vervanging 
van de dakbedekking op de puntdaken aan de zeezijde. 
Medio dit jaar is begonnen met de renovatie van de karak
teristieke koepels. Bij een dakrenovatie in 1985 waren deze  
al eens voorzien van een zinken bekleding, maar door enkele 
technische missers die destijds zijn gemaakt was het nodig 
dit werk opnieuw te doen. 

In totaal gaat het om vijf koepels: één grote en op de  
vier hoeken van het gebouw vier kleinere. Een prestigi
eus project, niet in de laatste plaats omdat de koepels 
 beeldbepalend zijn voor het Kurhaus.  

Loodgieter & Installatiebedrijf W.J van der Herp bv  
uit Den Haag is op het gebied van installatie
techniek, loodgieters, C.V, dak en zinkwerkzaam
heden de vaste partner van het hotel.  
Directeur Leo Tettero vertelt dat het bedrijf graag 
met vaste partners werkt. Zo betrekt men de 
 dakbedekkingsmaterialen standaard bij dak
materialengroothandel Braber Dakmaterialen. 
Op haar beurt werkt dit bedrijf op het gebied van 
zinkwerk weer bij voorkeur samen met haar vaste 
partner Dakgoot Groep bv. uit Schaijk en haar 
vaste leverancier elZinc Nederland.

OORSPRONKELIJK DAK 
“Het oorspronkelijk toegepaste zink was zeer snel 
achteruitgegaan, daardoor was al snel duidelijk  

dat de volledige dakbedekking zou moeten worden ver
vangen,” aldus Frank Veerkamp van Dakgoot Groep bv. 
“Normaal gesproken gaat zink veel langer mee dan de  
34 jaar die het nu op het dak heeft gelegen. Dat is het gevolg  
van een combinatie van de locatie (aan zee en hoog) en 
technische keuzes bij de vorige dakrenovatie, die verkeerd 
hebben uitgepakt. 



Zink en Aluminium

elZinc Nederland  
uw totaal  
leverancier van:

• Bladzink, bandzink en coil-coated aluminium
• Goten en gootbeugels in zink en aluminium
• HWA-buis en HWA hulpstukken
• Toebehoren van zink en aluminium
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VERKLARING VAN KIWA  
Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie is op basis van  BRL 2034 "Bladzink” d.d. 9 juli 
2012 en WB d.d. 31 december 2014 afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor 
Productcertificatie. 
 
Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij bladzink worden periodiek 
gecontroleerd.  
 
Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de 
kwaliteitsverklaringhouder geleverde bladzink bij aflevering voldoet aan de in deze 
kwaliteitsverklaring vastgelegde technische specificatie, mits het bladzink voorzien is van het 
KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in deze kwaliteitsverklaring; 
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Kiwa 

elZinc® Natural, elZinc Slate®,  elZinc Graphite®, elZinc Rainbow® 
 
 

Asturiana de Laminados S.A.  
 

Kiwa Nederland B.V. 
Sir Winston Churchilllaan 273 
Postbus 70 
2280 AB  RIJSWIJK  
 
Tel. 088 998 44 00 
Fax 088 998 44 20 
info@kiwa.nl 
www.kiwa.nl 

 
Kwaliteitsverklaringhouder  
Asturiana de Laminados S.A.   
P.I. de Olloniego 
Parcela 1 
33695  VILLALLANA. Lena 
Spanje 
0034 984 11 63 05 
0034 985 49 32 02 
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Groothandel in zinken dakgoot & HWA systemen 
Breed assortiment standaard materialen & fabrikant voor zink zetwerk

Dakgoot Groep BV
Scheltseweg 6
5374EB Schaijk

0486-436098
zink@dakgootgroep.nl
www.dakgootgroep.nl

Voor ál uw oplossingen in zink: Braber Dakmaterialen Binckhorstlaan 134 Den Haag

Kürhaus Scheveningen

Dakdekkers scoren met www.braberdakmaterialen.nl

Kürhaus Scheveningen

LOODGIETERS & INSTALLATIEBEDRIJF W.J. VAN DER HERP BV 

Kwaliteit, ontzorgen, transparantie en meedenken met onze opdrachtgevers. 
Door onze jarenlange ervaring met diverse installaties in de regio kunnen wij  
onze diensten met hoge kwaliteit en zeer service gericht verlenen.

Erkend installatiebedrijf • VCA gecertificeerd • UNETO-VNI • Erkend leerbedrijf

Wij verlenen onze diensten op zowel de particuliere markt als de zakelijke markt in de woningbouw en utiliteitsbouw.

Karel Roosstraat 22-24
2571 BH Den Haag 
070 34 52 500
info@vanderherp.nl
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De oorspronkelijke ondergrond bestond 
uit een laag  bitumen, waardoor de 
constructie onvol doende kon ‘ade
men’. De hoekkepers waren veelal door 
middel van solderen aan elkaar ver
bonden en de oorspronkelijke losanges 
waren aan de ondergrond genageld. 
Hierdoor krijgt het materiaal te weinig 
ruimte om te ‘werken’ onder invloed 
van temperatuurwisselingen.” 

Eigenlijk werd het materiaal van alle 
kanten aangetast. Vanaf de bovenkant, 
vanwege de zoute lucht en het zand 
(het zandstralen is nog schadelijker 
dan het zout).  

Vanaf de onderkant, omdat er onvoldoende ruimte was 
gelaten voor ventilatie tussen de ondergrond en het zink. 
En tenslotte doordat er te weinig ruimte was om te ‘werken’. 
Daarom waren we er zeer alert op om ditmaal het zink 
zodanig aan te brengen, dat daarmee de levensduur aan
zienlijk zal worden verlengd. Daarom hebben wij een aantal 
specialisten gevraagd om mee te denken over de juiste 
toepassing. Uiteindelijk is, op basis van onderling vertrouwen, 

in samenspraak gekomen tot een oplossing waarmee de 
koepels voor lange tijd weer hun technische en esthetische 
functie kunnen vervullen.”

NIEUWE SITUATIE
De koepels hebben een houten ondergrond, de oude 
losanges en de bitumineuze dakbedekking zijn tot op de 
ondergrond verwijderd. Vervolgens is hier een waterdichte, 
dampopen folie op aangebracht. De grote koepel is feitelijk 
de overkoepeling van de daglichtvoorziening die de centrale 
hal van het Kurhaus voorziet van daglicht.  
Aan de onderkant is de koepel voorzien van timpanen.  
De twee kleinere koepels hebben op de vier hoeken ieder 
vier obelisken met een hoogte van 2,20 m. De koepels, de 
timpanen, de obelisken en alle goten aan de zeezijde zijn 
bekleed met elZinc walsblank zink (1mm). Elke koepel is  
voorzien van 1200 ruitvormige losanges. Gebaseerd op de 
oude situatie zijn de nieuwe losanges volgens een nieuw en 
verbeterd ontwerp gelaserd en gezet door Dakgoot Groep bv.  
Elke losange is vervolgens individueel gemonteerd met een 
vaste, gesoldeerde bovenklang en twee losse RVS klangen 
aan de schuine zijkanten. 

De hoekkepers zijn met verlopend gezette sigmentkappen 
(d.m.v. een haakfelsconstructie) stormvast gemonteerd.  
Op de onderbouw zijn de zinken lamellen ook met  
een haakfelstechniek gemonteerd, om de maximale  
levensduur te garanderen. De acht vernieuwde zinken  
obelisken (op de vier hoeken van beide koepels) zijn  
vanuit vlakke zinken platen in de juiste vorm geforceerd,  
geperst en gesoldeerd door Peter Slegers van  
Slegers Meester in Felstechniek. 

De leverancier van het zink geeft een 20jarige verzekerde 
garantie op haar producten af, mits de materialen goed  
zijn aangebracht. De betrokken partijen kennen elkaar  
goed en de detailleringen zijn vooraf goed doorgesproken. 
Het zink is aangebracht door een vast team specialisten.  
De werkzaamheden zijn bovendien intensief gecontroleerd 
door Monumentenzorg. Ook is niet onbelangrijk dat de 
opdrachtgever voldoende budget heeft vrijgemaakt om de 
koepels op een technisch juiste manier te laten renoveren. 
Door deze combinatie van factoren is geborgd dat de  
koepels van het Kurhaus weer in hun oude luister zijn hersteld 
en voor lange tijd zullen functioneren. 

“Dit is een project waar alle betrokkenen trots op mogen zijn,” 
besluit Veerkamp. “Tijdens de vorige dakrenovatie hebben  
de verwerkers hun namen in de constructie achtergelaten. 
Ook bij deze renovatie hebben we de namen en foto’s van 
de medewerkers in de constructie verwerkt. Die zullen pas  
bij de volgende dakrenovatie weer tevoorschijn komen:  
dat gaan wij niet meer meemaken. Het voelt een beetje als 
het signeren van je werk. En feitelijk is dat ook zo.” ■

• OPDRACHTGEVER: AMRÁTH HOTELS
• ZINKVERWERKER: DAKGOOT GROEP BV SCHAIJK
• INSTALLATEUR:  LOODGIETER & INSTALLATIEBEDRIJF  

W.J VAN DER HERP BV, DEN HAAG 
• ORNAMENTEN:  SLEGERS MEESTER IN FELSTECHNIEK,  

BEEK EN DONK
• DAKGROOTHANDEL: BRABER DAKMATERIALEN, DEN HAAG
• LEVERANCIER ZINK: ELZINC NEDERLAND, EINDHOVEN
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De kakelverse Europese Groene Deal belooft een  
ongekende golf aan nieuwe EUmaatregelen en miljarden 
in gang te zetten. Tegelijk kunnen we in Nederland nog 
veel groene winst behalen door bestaande EUregels 
scherper uit te voeren. Neem recycling van zonnepanelen. 
In het kielzog van het stormachtige succes van zonne
stroom doemt de vraag op: wat doen we met al die 
panelen aan het eind van hun levenscyclus? 
 
De berg afgedankte panelen zal hard groeien:  
volgens de International Renewable Energy Agency  
van 1,7 tot 8 miljoen ton in 2030 naar 60 tot 78 miljoen ton  
in 2050. Daarnaast zal het aandeel van oude zonne
panelen in de jaarlijkse stroom elektronisch afval  
toenemen van bijna nihil nu naar 10% in 2050,  
ofwel ettelijke miljoenen ton per jaar. 
 
Bedrijven als het onze kunnen zonnepanelen onmogelijk  
met droge ogen als schoon en milieuvriendelijk aan
prijzen als ze aan de eindstreep op de vuilnisbelt 
 terechtkomen. Dus wat we in de nabije toekomst nodig  
hebben, is een geöliede recyclingmarkt. Op papier ziet  
de uitgangspositie er niet slecht uit. In de Europese ewaste 
richtlijn WEEE zijn harde normen vastgelegd voor recycling 
van zonnepanelen. EUlanden moeten minimaal 80%  
van alle oude zonnepanelen inzamelen en minimaal 85% 
van het gewicht van die zonnepanelen omzetten in  
herbruikbaar materiaal. 

De richtlijn dicteert dat de eerste partij die panelen  
een EUland binnenbrengt, ofwel de ‘producent’,  
voor de kosten opdraait van de inzameling en recycling 
aan de eindstreep. Dat kan de fabrikant van zonnepane
len zelf zijn, of een importeur. Om naleving te garanderen, 
moeten producenten verder elk geïmporteerd zonne
paneel in het WEEEregister registreren.

Maar er zitten addertjes onder het gras als we kijken  
naar de manier waarop Nederland de EUregels toepast. 
In de praktijk besteden producenten inzameling en recy
cling van oude panelen uit aan inzamelingscollectieven: 
dit tegen betaling van een fee. Sommige producenten 
proberen die fee echter te omzeilen door hun panelen 
niet aan te melden bij het nationale WEEEregister.  
Als oude panelen van zulke ‘free riders’ bij een inzame
lingscollectief opduiken, worden ze geweigerd omdat 
niet te achterhalen is wie voor de kosten verantwoordelijk 
is. Deze ‘spookpanelen’ worden dus niet gerecycled en 
ondermijnen zo de doelen van de WEEErichtlijn.  

Een des te hardnekkiger probleem, omdat er weinig  
controle is en de Nederlandse overheid free riders op  
dit moment niet proactief op de vingers tikt. 

Een andere kink is dat installatiebedrijven het belang  
van recycling voor de groene reputatie van zonnestroom 
niet altijd scherp op het netvlies hebben staan.  
Maar het zijn juist de installateurs die veel oude panelen  
van het dak afhalen. Het is dus cruciaal dat juist zij 
precies weten hoe ze oude panelen verantwoord kunnen 
afvoeren. Veel oude panelen stapelen zich echter op in 
de opslagplaats van installateurs of belanden aan straat. 
Installatiebedrijven blijven verder buiten hun schuld met 
spookpanelen zitten, omdat ze niet kunnen bewijzen  
wie de producent is.  

Onze zuiderburen laten zien hoe het beter kan. Zo heeft 
België ervoor gekozen om recycling van zonnepanelen 
vooraf te financieren via een recyclingbijdrage van een 
paar euro per paneel. Dit geld gaat in een speciaal 
fonds, waar inzameling en recycling uit worden betaald. 
De prikkel voor slecht gedrag van producenten wordt zo 
weggenomen: ze zijn niet meer direct verantwoordelijk 
voor de recyclingkosten. De Nederlandse overheid doet 
er goed aan om de Belgen schaamteloos te kopiëren  
en verder snel te beginnen met een hardere aanpak  
van free riders op de markt voor zonnestroom.  
Elk afgedankt zonnepaneel op de vuilnisbelt werpt  
een lange schaduw over de hele sector. 

Roebyem Anders

Haperende recyling bedreiging  
legitimiteit Nederlandse zonnesector  
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RUBBERGARD™ EPDM:
DÉ EPDM REFERENTIE
VOOR COMMERCIËLE, 
INDUSTRIËLE EN 
RESIDENTIËLE DAKEN
Eenvoudige en snelle plaatsing
Performant onder alle omstandigheden
Duurzaam met minimale milieu-impact
Minder naden (folies tot 930 m²)

Ontdek waarom professionals kiezen voor Firestone.
www.firestonebpe.com

VERDEELD DOOR: WWW.MAWIPEX.NL



Special instroom,  
onderwijs  

en vacatures
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De dakenbranche kent twee opleidingsinstituten: TECTUM en  

BDA Opleidingen. Roofs interviewde de directeuren van  

beide opleidingsinstituten over de stand van zaken op het gebied  

van onderwijs in de dakenbranche. Beide heren zijn positief  

gestemd: de dakenbranche heeft de zaken goed geregeld.

Durf te dromen
SPECIAL INSTROOM, ONDERWIJS EN VACATURES

kaderopleidingen beroepsopleiding en korte cursussen 
verzorgt volgens de CAO BIKUDAK, richt BDA Opleidingen zich 
op de UTAopleidingen en cursussen, o.a. op het gebied van 
de installatie van zonnepanelen en bijvoorbeeld cursussen 
op maat voor toeleveranciers. 

Hoewel beide instituten in theorie elkaars concurrenten zijn, 
is dat in de praktijk nauwelijks het geval. “We gunnen elkaar 
ook wat,” zegt Batenburg. “Dikwijls verwijzen we naar elkaar 
door. Er zijn regelmatig mensen die bij ons de OKDopleiding 
volgen, nadat ze eerst bij BDA Opleidingen de Dakcursus 
Platte Daken hebben gevolgd. En andersom verwijzen wij 
voor bepaalde, meer specialistische cursussen ook weer 
door. Beide instituten vullen elkaar aan, zodat er een  
compleet aanbod ontstaat op het gebied van opleiden  
voor de dakenbranche.”

INSTROOM
De doelstelling van TECTUM is traditioneel het bevorderen  
en opleiden van nieuwe instroom. Leerlingdakdekkers  
worden door het opleidingsbedrijf gedetacheerd bij dak
bedekkingsbedrijven en door dit dienstverband heeft de 
leerling zekerheid. Ook kan door dit gegeven de benodigde 
inzet van de leerling worden geëist. In de loop der jaren is 
het takenpakket van TECTUM wel steeds verder uitgebreid, 
vooral vanwege het gegeven dat jong, gekwalificeerd  
personeel dat in de dakenbranche aan de slag gaat,  
ook voor de branche moet worden behouden. Dit enerzijds 
door de branchevoorzieningen zo aantrekkelijk mogelijk te 
houden, anderzijds door zo stevig mogelijk in te zetten op 
een goed geregelde werkpraktijk (zodat de dakdekker zo 
lang mogelijk op een gezonde manier op het dak werkzaam 
kan blijven). Dit werpt zijn vruchten af, aldus Batenburg: 
“Vroeger waren er van de 100 gediplomeerde dakdekkers 
na twee jaar alweer zo’n 40 uit de branche verdwenen.  
Dat is pure kapitaalvernietiging. Tegenwoordig zijn er 85 van 
de 100 gediplomeerden na twee jaar nog steeds in de  
dakenbranche werkzaam.”

TECTUM verzorgt in het kader van de CAO BIKUDAK o.a. de 
verplichte VakScan, een driejaarlijkse controle op de compe
tenties van de dakdekker. Batenburg: “Hiermee wordt in kaart 
gebracht welke vaardigheden de dakdekker voldoende  
beheerst om zijn vak op een goede manier uit te kunnen  
voeren. Daar hoort ook bij dat de scan laat zien waar 
iemand zich nog kan en moet verbeteren. Uit zichzelf onder
werpt iemand zich niet zo snel aan dergelijke controle,  
omdat het tijd kost en ook omdat het best confronterend 
kan zijn om te horen waar je je nog kunt verbeteren.  
Maar tegelijk merk je ook dat het een positief effect heeft op 
het vakmanschap van de dakdekkers. Ik vergelijk het maar 
met een tandartscontrole, of een APK: het is een vorm van 

KarelJan Batenburg (directeur TECTUM) en Paul Verkaik 
(directeur BDA Opleidingen) kennen elkaar al lang en goed. 
Door dat contact zijn ze prima in staat om op een uitste
kende manier samen te werken. Beide opleidingsinstituten 
zijn complementair aan elkaar: waar TECTUM de vak en 

Links Karel-Jan Batenburg (directeur TECTUM) en rechts Paul Verkaik (directeur BDA Opleidingen).
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onderhoud. Als je het niet doet, kan het kort of lang duren, 
maar veel vaardigheden zullen dan uiteindelijk minder  
worden en wegzakken.”

BDA Opleidingen verzorgt de alom gewaardeerde  
Dakcursus Platte Daken, waarmee de theoretische basis  
van het ontwerp, uitvoering en beheer van platte daken 
wordt onderwezen, maar ook bijvoorbeeld een cursus  
Onderhoudsinspecteur/ Conditiemeting op basis van  
NEN 2767. “Bij deze cursus moet je het dak leren lezen,”  
vertelt Verkaik. “Ik zeg dan wel eens: kijk maar naar mijn 
gezicht. Je ziet de kenmerken, de groeven en je kunt daaruit 
afleiden hoe het met me gesteld is en, met alle respect,  
mijn conditie en vermoedelijke resterende levensduur.  
Zo moet je ook de kenmerken van de staat van het dak 
kunnen herkennen. Dit is dan een cursus die vooral interessant 
is voor de grotere dakdekkersbedrijven, die veel conditie
metingen en onderhoudsinspecties moeten uitvoeren.  
Maar we spelen met bijvoorbeeld de cursus Dakinspectie 
ook een rol in de duurzame inzetbaarheid van personeel.  
Dit is een cursus die veelal wordt gevolgd door ervaren dak 
 dekkers, die lichamelijk minder zwaar werk willen gaan doen.”

Verkaik: “Sinds 2006 is ons aanbod er vooral op gericht  
om het bestaande personeel beter te maken. Met specifiek 

gerichte cursussen kunnen we inspelen op nieuwe ontwikke
lingen. De opkomst van de markt voor zonneenergie is een 
belangrijke focus. Omdat dat een relatief jonge groeimarkt is, 
gaan om die reden vaak nog dingen mis. Een toekomstge
richt dakdekkersbedrijf gaat met deze materie aan de slag. 
Durf te dromen: een professionele organisatie denkt altijd na 
over de vragen: “Wat kunnen we, wat willen we, hoe lean zijn 
we?’ Het antwoord op die vragen levert altijd actiepunten  
op, opleiding is er daar één van. Wat bedrijven zich vaak  
onvoldoende realiseren, is dat ook voor UTAmedewerkers 
in de dakenbranche twee cursusdagen per jaar kunnen 
worden gesubsidieerd, waardoor de investering beperkt is. 
Gebruik deze dan ook om je mensen nog beter te maken.”

Er worden in de markt natuurlijk ook veel leveranciersoplei
dingen aangeboden, maar dat is volgens beide heren niet 
te vergelijken met het aanbod van de beide opleidingsin
stituten. “Alles wat de dakdekker beter maakt in zijn vak is 
welkom, dus er is helemaal niets op tegen dat leveranciers 
hun klanten cursussen aanbieden,” zegt Batenburg.  
“Maar de insteek is eenvoudigweg anders: het aanbod  
van de beide opleidingsinstituten is veel breder en dieper, 
omdat het zich niet toespitst op één assortiment.  
En de waarde van een goede, pedagogische onderbouwing 
van een cursus of opleiding is niet te overschatten.”

DORPJE VAN ASTÉRIX
Een bekend probleem in de bouwbranche is het gebrek  
aan gekwalificeerd personeel. Dat is voor de dakenbranche 
niet anders, met het verschil dat de instroom in de daken
branche heel behoorlijk op peil is. 

Beide opleidingsinstituten zitten behoorlijk ‘vol’. Batenburg: 
“We streven naar een stabiele hoeveelheid leerlingdakdekkers 
in de vakopleidingen: we willen geen ‘ijsverkoper’ zijn,  
waarbij we het ene jaar heel veel en het andere jaar heel 
weinig deelnemers zouden hebben. Dat kan niet, want wij 
hebben ook onze voorzieningen en docenten. We willen dus 
een stabiele instroom creëren, zodat het opleiden van vak
mensen ook financieel verantwoord voor de sector blijft.” 

Verkaik verwacht dat de groei hem vooral in een hechtere 
samenwerking tussen beide opleidingsinstituten zal zitten. 
“De ontwikkelingen op het gebied van zonnedaken, groen
daken, gebruiksdaken, etc. vergroten de noodzaak van 
allround personeel, want versnippering van de werkzaam
heden komt op deze gebieden de kwaliteit niet ten goede. 
Dat betekent ook dat de vraag naar een compleet aanbod 
op het gebied van opleidingen en cursussen groter wordt. 
Daarover zijn we nu in gesprek en aan het nadenken,  
waarbij ook de samenwerking met bijvoorbeeld hoveniers
opleidingen wordt meegenomen.”

Vergeleken met andere branches heeft de dakenbranche 
het goed voor elkaar. Dat is opvallend, omdat de daken
branche een kleine branche is. Batenburg: “Je kent waar
schijnlijk wel het Gallische dorpje van Astérix, het kleine dorpje 

aan de kust dat moedig weerstand biedt tegen de Romeinse 
overheersers. Je zou de dakenbranche daar in die zin mee 
kunnen vergelijken, dat er geen enkele andere bouwbranche 
is die zijn zaken op tal van gebieden zo goed heeft georga
niseerd. Dat is iets waar we best trots op mogen zijn.”

VLUCHTELINGEN EN VROUWEN
Niettemin is er wellicht extra instroom mogelijk door nieuwe 
doelgroepen aan te spreken, zoals vluchtelingen en vrouwen.  
Beide opleidingsinstituten zijn deze mogelijkheden inderdaad  
aan het onderzoeken. Verkaik vertelt dat je bij de inzet 
van vluchtelingen nog te maken hebt met administratieve 
rompslomp. Batenburg voegt toe dat het taalprobleem ook 
nog een barrière vormt, omdat een goede taalvaardigheid 
ook onderdeel is van de officiële dakdekkersvakopleiding. 
Maar dat neemt niet weg dat veel vluchtelingen heel goede 
dakdekkers kunnen zijn, waarvan sommigen in het land van 
herkomst al een goede opleiding hebben genoten.  
Elders in dit nummer wordt getoond dat vrouwen ook heel 
geschikt zijn voor het werk. Batenburg: “Ja, waarom zouden 
vrouwen geen goede dakdekkers kunnen zijn? Er moet dan 
wel een goede balans zijn, want je kunt bijvoorbeeld zware 
sloopwerkzaamheden niet door vrouwen laten uitvoeren.”

De dakenbranche is kortom in beweging en doordat de 
zaken ook via de CAO en met een professioneel geor
ganiseerde opleidingsstructuur goed op poten staan,  
zal in de toekomst op een goede manier kunnen worden 
ingespeeld op de ontwikkelingen. ■
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Het Vlaardingse dakdekkersbedrijf Rotgans Dakwerken werd in 1996 opge

richt door Addy Rotgans. Inmiddels is zijn hele gezin (vrouw en twee kinderen) 

werkzaam in het bedrijf. Nadat zoon Dávy bij TECTUM een vakopleiding had 

gevolgd, zijn nu moeder Angelique en dochter Ravenna daar ook mee bezig. 

‘One of the guys’
SPECIAL INSTROOM, ONDERWIJS EN VACATURES

“Daarna was het wat mij betreft wel klaar,” vertelt Dávy.  
“Ik wilde het dak op en samen met mijn vader aan het werk. 
Maar daar was mijn moeder het niet mee eens: ze wilde dat 
ik door zou gaan. Ze zei dat ik nu de basis had geleerd,  
maar dat ik door moest gaan als ik verder wilde komen. 
Uiteindelijk vond ik wel dat ze gelijk had. Mijn vader trouwens 
ook: hij zag dat ik me als vakman veel sneller ontwikkelde 
dan hij zelf als opleider voor elkaar had kunnen krijgen.  
En het idee was toch ook dat ik uiteindelijk het bedrijf  
over zou nemen. Daarom ging ik door met de Beroeps
opleiding niveau 3. Dat ging heel erg goed, dus ik ben 
doorgegaan met de OKDKader en de OKDTop.  
Dat vond ik wel zwaar, maar ik had nog geen gezin,  
dus kon ik ook in de avonduren studeren.”

SAMEN OPLEIDING VOLGEN
Dat is een voordeel dat zijn zus Ravenna niet heeft.  
Zij was werkzaam in de zorg, maar voelde zich in die  
branche niet helemaal thuis: vanwege de cultuur en de 
werkdruk. Toen ze eenmaal moeder werd, besloot ze zich 
bij het familiebedrijf aan te sluiten. Dat kon, vonden haar 
ouders, als ze zich net als haar broer in het vak zou laten 
scholen. “Dan pas weet je goed waar je het over hebt,”  
hield haar moeder haar voor. Afgelopen oktober is ze daarom 
begonnen met de Basisberoepsopleiding bij TECTUM.  
Om haar te ondersteunen, is moeder Angelique tegelijk  
met haar aan de opleiding begonnen.

De opleiding bevalt Ravenna goed, al is het ook zwaar.  
“Ik vind de lesstof niet gemakkelijk, het is best heel technisch, 
wat ik niet gewend ben. Ik heb een klein kind thuis en  
dat maakt het natuurlijk ook intensief. Het is fijn dat mijn  
moeder tegelijk ook de opleiding volgt, dat we elkaar  
kunnen helpen.” Ook Ravenna is van mening dat het na  
het behalen van het diploma voor de Basisopleiding wel 
weer welletjes is. Haar moeder en broer zouden het echter 
verstandig vinden als ze daarna doorgaat.  

“De OKDopleidingen zijn minder technisch en gaan meer 
over personeelsmanagement en dergelijke,” zegt Dávy.  
“Het moeilijkste heb je dan al gehad.” “Als allebei de  
kinderen het bedrijf over willen nemen, is het ook goed  
dat ze allebei een gelijkwaardige opleiding achter de rug 
hebben,” voegt Angelique toe. 

Is het als vrouw in een mannenbranche niet extra moeilijk? 
Beide vrouwen vinden dat wel meevallen. “Ik draai al zo  
lang mee in deze branche, ik ben niet anders gewend,”  
zegt Angelique. Haar dochter geeft aan zich goed thuis te 
voelen in de dakenbranche. “In mijn vriendengroep ben ik 
vaak ‘one of the guys’,” lacht ze. “Vaak ga ik met de jongens 
mee naar de kroeg, waar veel van de vrouwen uit mijn  
vriendenkring niet welkom bij zijn.”

Overigens kan het nog een hele tijd duren voordat Dávy en 
Ravenna het familiebedrijf overnemen. Hun vader is  
vooralsnog niet van plan om ermee op te houden als  
hij de pensioensgerechtigde leeftijd bereikt. Hoe dan ook  
ligt er nu een stevig fundament onder het bedrijf.  
Over een tijdje hebben immers alle medewerkers een  
gedegen opleiding gevolgd en heeft de organisatie de 
nodige vak en praktijkkennis in huis. ■

Rotgans Dakwerken is een allround dakbedekkingsbedrijf, 
dat vooral actief is in de regio ZuidHolland. Het bedrijf voert 
met een team van 14 eigen mensen (incidenteel aangevuld 
met vaste externe medewerkers) de meest uiteenlopende 
werkzaamheden uit voor zowel het platte als het hellende dak. 
Tot voor kort opereerde het bedrijf vanuit de gezinswoning  
in Vlaardingen, maar recent is het bedrijf verhuisd naar een 
locatie aan de Mercuriusweg in Vlaardingen, alwaar men 
een ruime kantoor en opslagruimte tot de beschikking heeft, 
alsook een buitenruimte. Het past allemaal in de ontwikkeling 
van het bedrijf, dat onlangs ook VEBIDAKlid werd.

VALLEN EN OPSTAAN
Er zijn wel meer familiebedrijven actief in de dakenbranche, 
maar bijzonder aan dit bedrijf is dat inmiddels het hele gezin 
erin werkzaam is. Het is aan moeder Angelique te danken 
dat de kwaliteit van werken steeds meer wordt geborgd met 
diploma’s. Tot de oprichting van het dakdekkersbedrijf was 
zij werkzaam in de kledingbranche. Ze stapte in het bedrijf 
om haar man op kantoor te ondersteunen. Dat kwam op dat 
moment ook privé heel goed uit, omdat de kinderen nog 
klein waren en er ook een hond was die vanaf dat moment 
niet meer alleen gelaten hoefde te worden.

Zoon Dávy was nog leerplichtig toen hij het  dakdekkersvak 
van zijn vader leerde. Hij volgde op dat moment een  
opleiding metaalbewerking en na zijn stageperiode ging  
hij met zijn vader het dak op. Hij vond het dakdekken direct 
erg leuk en wilde voor dat vak kiezen. Zijn moeder wilde  
dat hij dan een vakopleiding bij TECTUM zou volgen,  
maar zelf zag hij dat niet zitten en ook vader Addy was van 
mening dat de praktijk de beste leerschool was. “Ik vind het 
belangrijk dat onze kinderen met vakdiploma’s het beste  
uit zichzelf halen en daarom heb ik volgehouden tot Dávy  
bij TECTUM de Basisberoepsopleiding kon en wilde volgen.  
Het ging niet zonder vallen en opstaan, maar hij heeft  
uiteindelijk de Basisberoepsopleiding afgerond.”

Vlnr: Ravenna, Addy, Angelique en Dávy Rotgans.



Roofs     41

EPDM CURSUS

Zinkunie is een van de weinige 
leveranciers waarbij je de keuze hebt 
tussen het leren plaatsen van drie 
verschillende EPDM daksystemen: 
 
- Europese EPDM: ZinCover®;
- Amerikaanse EPDM: CoverGard®;
- Lasbare EPDM: Resitrix®. 

Tijdens de cursus krijg je les van onze 
product specialisten die ruim 25 jaar 
ervaring hebben met deze daksystemen 
en/of van externe instructeurs die 
werken bij de desbetreffende fabrikant.

Er zijn nog cursusdata beschikbaar, dus 
schrijf je snel in via onze website:
www.zinkunie.nl/epdm-cursus

ZINKUNIE B.V. • VAN SALMSTRAAT 46  • 5281 RS BOXTEL • WWW.ZINKUNIE.NL
KIJK OP ONZE WEBSITE VOOR EEN VESTIGING IN DE BUURT.

Behaal nu je 
EPDM certificaat 
bij Zinkunie!

Lees snel meer over onze 
EPDM cursussen:
www.zinkunie.nl/epdm-cursus

MediakaartRoofs_advertentie_17-12-2019.indd   1 18-12-2019   15:23:08

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Zó 2020+!

aannemer is, moet daar op managementniveau toch op 
zijn minst over nagedacht worden. Een medewerker die een 
veelvoud van een timmermanper uur kost en samen met zijn 
partner de binnenzijde van zijn autoruiten zit te bewasemen, 
omdat het regent, is niet tof. Maar als iedereen zegt:  
‘O, dat is altijd al zo geweest’, dan is er echt iets mis in  
Nederland Bouwland. 

Welnu, van één van die momenten herinner ik me dat er 
tussen verschillende partijen gesprekken over bijscholing 
werden gevoerd. 

Ze zouden aan het gezamenlijk ontwikkelen van  cursussen 
voor jonge, redelijk ervaren dakdekkers denken. Herfst (te nat)  
en winter (te koud). Cursussen, waarin dakdekkers worden 
geschoold in nuttige, ondersteunende handelingen voor 
disciplines in de bouw. Ze denken eraan om vitale, plezierige 
medewerkers die iets met hun handjes kunnen erbij te  
betrekken. Deze kunnen zich dan nuttig maken in de 
bouwketen. Dakdekkers, die nog niet zijn afgestompt door 
bij regen en vorst naar een bouwplaats staren, omdat het 
buiten onwerkbaar weer is. Daar willen ze de dakdekkerij 
mee wakker schudden. 

Eerlijk: ik weet niet meer waar en wanneer ik het hoorde  
of misschien droomde. 

Maar stel: het is wél waar, dan is het natuurlijk niet zomaar 
geregeld. Er zal ten aanzien van verantwoording en  
aansprakelijkheid nog een robbertje worden gevochten. 
Maar wat zou het heerlijk zijn als uw dakdekkers daarin  
een voorlopersrol willen spelen. U krijgt dan niet alleen  
Multidisciplinair Inzetbaar Personeel voor in de bouw,  
maar ook voor uw eigen renovatieklussen worden dit de  
toppers van de toko. Wat een uitstraling zou dat op uw  
bedrijf geven. En het is zó 2020+! ■

Ik weet het: soms krijg ik informatie door die niet altijd 100% 
betrouwbaar is. Ik hoor in gesprekken wel eens dingen  
die ik wil horen maar ook droom ik ook weleens voor me uit. 
Met al die pijnstillers weet ik soms niet meer wat echt was  
en wat niet.

Gaande een telefonisch (of was het een telepathisch?)  
gesprek dacht ik laatst te horen wat er binnenkamers speelde 
en werd mij wat gevraagd wat ik er van vond. “Dat lijkt me 
wel wat. Ik zie de voordelen voor de dakdekkers wel,” zei ik. 

O, u heeft er niets van gehoord?

Ik hoef u waarschijnlijk niet te vertellen dat aannemend  
Nederland nog steeds een kleine hartverzakking krijgt  
als het bruto uurloon van een dakdekker ter sprake komt.  
Zeker als dat het loon inclusief de weersverletkosten is.  
Dan zien we de gemiddelde aannemer wit wegtrekken.  
We moeten massaal op zoek naar zijn puffer, anders komt hij 
nooit meer op adem. Ja, het opzetpercentage is ongelofelijk. 
Maar niet als ik nu naar buiten kijk en constateer dat het nu 
11 uur ‘s ochtends is en het sinds 3 uur vannacht nog geen 
seconde droog is geweest. Deze dag wordt er weer weinig 
tot niets verdiend op het dak.

Natuurlijk wordt er over de breedte getracht onze mede
werkers productief te houden. Tegels leggen, onderhouds
contacten uitvoeren, onderhoud eigen materieel etc. etc..  
De meeste uitvoerders houden hun poppetjes voor een  
deel van de tijd wel aan het werk. Maar soms is het echt te 
slecht en te langdurig om een fatsoenlijk belegde boterham 
te kunnen verdienen. In een tijd waar ‘multifunctioneel’  
één van de speerpunten is, is het de vraag: is dit soort  
monotechnisch vakmanschap, zoals dat van de dakdekker, 
nog wel van deze tijd?

Zouden de dakdekkers van de toekomst bij dit soort omstan
digheden niet in een binnenomgeving nuttige werkzaam
heden kunnen uitvoeren? Er moeten toch wel oplossingen 
te bedenken zijn om het weersverlet van dakdekkers op de 
bouwplaats om te zetten in productieve tijd? In een periode 
waar ‘kostenreductie, leanplannen en partners in de bouw’ 
het credo van zo’n beetje iedere zichzelf respecterende 

THEO TALKS

In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad zijn mening over  

de dakenbranche en aanverwante onderwerpen.
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Afgelopen november rondde Sharon VosBouman aan TECTUM  

haar Basisopleiding niveau 2 af. Ze is daarmee één van de weinige  

vrouwelijke dakdekkers die in Nederland actief is. Hoe kwam ze in  

het vak terecht en hoe bevalt het haar? Roofs sprak met haar.

Al doende leer je
SPECIAL INSTROOM, ONDERWIJS EN VACATURES

half jaartje kon ik beginnen met de opleiding bij TECTUM.  
Verhagen Dakbedekking is een bedrijf dat waarde hecht 
aan kwalitatief personeel en daarom ook investeert in  
opleidingen. Ik heb niveau 2 al afgerond en ontvang  
het diploma tijdens de diplomauitreiking in juni.  
Het is de bedoeling dat ik vanaf september begin aan  
niveau 3. Ik vind het een ontzettend leuk vak en ik zou  
niets anders meer willen.”

FYSIEK ZWAAR WERK
Wat bevalt haar zo goed aan dit werk? “Het buiten zijn  
natuurlijk en de vrijheid. Dakdekken is gewoon een mooi  
beroep. Maar ik vind het vooral ook leuk dat je creativiteit 

wordt aangesproken: geen klus is standaard, dus je moet 
goed blijven opletten wat je doet. En de onderlinge sfeer is 
goed, dat vind ik ook belangrijk. Ik voel me erg goed thuis 
binnen het team, we hebben allemaal respect voor elkaar 
en ik werk heel plezierig met mijn collega’s samen.”

De opleiding vond ze niet echt zwaar. “Het is een kwestie  
van doen: al doende leer je. Daarbij is het natuurlijk fijn 
dat een docent je kan laten zien hoe je bepaalde situaties 
oplost. Daarom vind ik de aparte projecten leuk om te doen, 
creatief nadenken over hoe je het dak het beste waterdicht 
krijgt, dat is mooi!”

“Het is een goede zaak als vrouwen ook gaan dakdekken,” 
vindt directeur Roel Verhagen. “Maar je moet wel de verhou
dingen in de gaten houden. Mogelijk wordt een team met 
meerdere vrouwen te veel een ‘kippenhok’, maar vooral is 
het gewoon een feit dat dakdekken fysiek zwaar werk is. 
Daar moet het team op zijn ingericht.”  
Sharon VosBouman beaamt dat. “Het is een kwestie  
van taakverdeling, ik ben gewoon fysiek niet zo sterk als  

mijn collega’s. Dat weten mijn collega’s, dus die sjouwen  
de zwaarste spullen.”

SUPERMARKT
Ze heeft er geen problemen mee om als vrouw in een man
nenwereld te functioneren. “Zoals gezegd voel ik me in dit 
team erg op mijn gemak en ik heb niet het gevoel dat ik 
me extra moet bewijzen ofzo. Ik vind het misschien nog wel 
het leukste om in mijn werkkleding de supermarkt binnen te 
lopen. Ik word dan wel eens aangesproken door mensen die 
zich afvragen of ik wel echt dakdekker ben, of dat ik soms 
de werkkleding van mijn man heb aangetrokken! Dat vind ik 
dan erg grappig.”

Al met al heeft ze nog geen moment spijt gehad van haar 
keuze. Het gegeven dat ze zich steeds verder in het vak ont
wikkelt, draagt daar toe bij. Ze is het levende bewijs dat het 
beroep van dakdekker niet per se iets is voor mannen. ■

Het idee om als dakdekker aan de slag te gaan kreeg  
ze toen haar eigen dak moest worden vernieuwd.  
Uit het gesprek met één van de medewerkers van  
Verhagen Dakbedekking uit Gameren werd haar duidelijk 
dat het bedrijf op zoek was naar nieuwe medewerkers.  
Omdat ze zelf op zoek was naar een baan, besloot ze te  
solliciteren. Haar enthousiasme werd meteen herkend  
en ze kon bij het bedrijf aan de slag.

“Ik ben iemand die liever dingen doet dan dat ik uit boeken 
moet leren,” vertelt ze. “Het was best een spannende stap, 
maar na het sollicitatiegesprek ben ik enthousiast aan  
de slag gegaan. Het werk beviel me erg goed en na een 
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Tijdens de TECTUM diplomauitreiking, afgelopen 27 juni,  

werd Feenstra Dakbedekking uit Dronryp onderscheiden met  

de Gouden Brander 2019. Dit is de prijs voor het best opleidende  

bedrijf. Een belangrijke erkenning voor de investeringen die  

het bedrijf in de eigen medewerkers heeft gedaan.

Investering in opleiding 
altijd de moeite waard

SPECIAL INSTROOM, ONDERWIJS EN VACATURES

dat ze de mogelijkheid krijgen om zich verder te ontwikkelen. 
Uiteindelijk is dat ook in het belang van de organisatie: hoe 
hoger de kwaliteit van het personeel, hoe beter het bedrijf 
kan voldoen aan de vraag van de klant.  

Ons belang is dat we zorgeloze daken af kunnen leveren  
en daar heb je gekwalificeerd personeel voor nodig.”

HOE SNELLER, HOE BETER
Feenstra ontving de prijs tijdens de diplomauitreiking uit 
handen van Rob Bootsman, bestuurslid van TECTUM,  
die aangaf jaloers te zijn op de onderscheiding. Tot nu toe 
werd de prijs doorgaans gewonnen door een groter dakdek
kersbedrijf, die wat meer middelen hebben om de investering  
in tijd en geld op te vangen. Daarom vond Feenstra het al 
mooi dat hij met zijn wat kleinere bedrijf tot de genomineer
den hoorde. Alle genomineerde bedrijven waren overigens 
klein tot middelgroot, zodat hij bij het zien van de andere 
kanshebbers wel vertrouwen had in de goede afloop.  
“Dit is een gezamenlijk succes,” zegt hij. “Wij als werkgever 
hebben in de medewerkers geïnvesteerd, maar zelf hebben 
ze ook hun stinkende best gedaan om het diploma te halen.” 

“Wij hadden in het jaar voorafgaand aan de onderscheiding 
vijf medewerkers in opleiding,” vertelt Feenstra. “Drie leerlingen  
op niveau 2 en twee op niveau 3. Dat is voor een kleine  
organisatie als de onze een behoorlijke aanslag op met 
name de planning. Ook bij ons was het in het afgelopen 
jaar heel druk en we hadden de jongens goed op het dak  
kunnen gebruiken. We hadden de opleidingen natuurlijk 
kunnen spreiden, maar ik ben van mening dat je nieuwe  
medewerkers zo snel mogelijk op het niveau van een vol
waardige dakdekker moet brengen. Dat is voor de dakdek
ker zelf het beste, maar ook voor de organisatie.  

Leren in de praktijk betekent ook fouten maken in de praktijk. 
En dat levert weer faalkosten op. De investering in opleiding 
is zodoende altijd de moeite waard.”

BIJ DE TIJD BLIJVEN
“Een nieuwe medewerker begint in de praktijk altijd als  
‘opruimer’. Met alle respect: ik hou niet van ‘opruimers’.  
Hoe sneller een medewerker volwaardig mee kan draaien, 
hoe beter. Ik vind dat een medewerker alles moet kunnen 
doen. Daar hoort ook bij dat hij weet wat hij doet en de  
consequenties van bepaalde keuzes kan overzien.  
Ook vind ik het belangrijk om bij de tijd te blijven.  
Alleen al de digitalisering van de markt stelt andere eisen 
aan de organisatie en de medewerkers. Als je alles blijft 
doen zoals je gewend bent, ben je op een gegeven moment 
echt ouderwets bezig. Ook daarom is het belangrijk dat er 
jonge medewerkers binnen het bedrijf actief blijven.”

Ook dit jaar heeft het bedrijf drie medewerkers in opleiding. 
Toch gaat Feenstra er niet van uit dat het bedrijf de prijs  
volgend jaar zal prolongeren. “Ik weet niet precies hoe de 
winnaar wordt gekozen, maar ik denk wel dat het de bedoe
ling is dat de prijs ieder jaar door een ander wordt gewonnen. 
Het was al een hele eer dat we de Gouden Brander 2019 
hebben gewonnen en verder is het vooral belangrijk  
dat we het niveau van ons personeel op peil houden.  
Daar zullen we in blijven investeren!” ■

Feenstra Dakbedekking hecht grote waarde aan het op
leiden van de medewerkers. “De jeugd heeft de toekomst,” 
zegt directeur Willem Feenstra. “Het is al moeilijk om jonge 
mensen voor ons vak te interesseren, dan is het belangrijk 

Willem Feenstra (rechts) ontvangt de Gouden Brander 2019 uit handen van Rob Bootsman.
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IKO opent nieuw trainings- 
center in Leeuwarden

SPECIAL INSTROOM, ONDERWIJS EN VACATURES

Als producent van dakbedekkingsmaterialen, vloeibare 
waterdichting en isolatie is IKO met meer dan 30 fabrieken 
en 4500 werknemers wereldwijd een grote speler.  
Het Europese hoofdkantoor is gevestigd in Antwerpen,  
in Nederland opereert het bedrijf vanuit Klundert.  
De producent ziet het als haar missie om duurzame en 
ecologisch verantwoorde waterdichtings en isolatietotaal
oplossingen te bieden voor gebouwen. Men produceert 
alle componenten zelf: bitumineuze en kunststof dakbanen, 
hoogrendements PIRisolatie en vloeibare waterdichtings
systemen onder het eigen merk.

LANDELIJKE DEKKING
Het belang van een vakkundige verwerking wordt door de 
fabrikant onderkend. Daarom heeft men ook in Nederland 
twee trainingscenters ingericht. In Klundert was al een cen
trum ingericht en in gebruik. Voor een landelijke dekking is 
daar onlangs het centrum in Leeuwarden aan toegevoegd. 
Na alle keuringen, waarmee erop wordt toegezien dat de 
locatie voldoet aan alle richtlijnen, zal het trainingscenter 
naar alle waarschijnlijkheid in het eerste kwartaal van 2020 
in gebruik worden genomen.

Vestigingsmanager Wim Havinga is enthousiast. “De locatie 
is een belangrijke uitbreiding van onze opleidingsmogelijk
heden,” vertelt hij. “We zijn blij met een nieuw trainings center  
waar dakdekkers, loodgieters en ook handelaren hun ken
nis kunnen bijspijkeren. Men kan kennis maken met onze 
 producten, dakconcepten en de huidige normen.  
Met een theorie en praktijkscholing is men aan het eind  
van de cursusdag weer helemaal uptodate.”

AANBOD
Iedere organisatie werkzaam in de (platte) dakenbranche 
kan bij de producent terecht voor een training.  
Alle ‘plattedakendisciplines’ komen in Leeuwarden en 
Klundert samen. Er zijn dan ook praktische trainingen voor 
verwerking van zowel bitumen dakbanen, PVC als EPDM  
mogelijk. Een praktijktraining wordt steeds voorafgegaan door 
een theoriedeel, waarin onder andere IKO product kennis 
aan bod komt.”

De trainingen bieden het volgende:

Voor de dakdekker
Een productkennistraining;
Jaarlijkse bijscholing van verwerking  
van de producten voor medewerkers.

Voor de handelaar
Kennismaking met de producten voor het personeel;
Vertegenwoordigers laten ervaren hoe de producten  
verwerkt worden. ■

Onlangs realiseerde IKO een nieuw trainingscenter in Leeuwarden.  

Dit zorgt samen met het huidige trainingscenter in Klundert voor  

een goede spreiding in heel Nederland van het cursusaanbod. 
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Vierde Dakcursus  
Platte daken 2019

SPECIAL INSTROOM, ONDERWIJS EN VACATURES

In de brede basiscursus Dakcursus Platte Daken worden alle  

ontwerp en uitvoeringsrichtlijnen van het platte dak behandeld.  

Daarnaast worden er accenten geplaatst bij het verduurzamen van  

nieuwe en bestaande daken. De cursus wordt afgesloten met een  

examen. De cursus is ontwikkeld voor nieuwkomers in de dakenbranche  

en voor medewerkers die hun dakenkennis willen verbeteren.

De vierde Dakcursus van 2019 is afgerond. Aan de cursus 
werd door 35 personen deelgenomen. Van hen behaalden 
30 cursisten direct het diploma, een slagingspercentage  
van 85%. De hoogste examencijfers werden gescoord door 
Jochem de Vries van Erdo bv, hij ontving een mooie sculp
tuur van De Dakconnaisseur. Eervolle vermeldingen waren 
er voor Fred Beckers van B2 transities, Frank Ramakers van 
Kingspan Insulation BV en Rianne Curfs van KiwaBDA.

De eerstvolgende 7daagse Dakcursus Platte Daken start 
op 15 januari. Voor deze cursus kunnen nog deelnemers 
geplaatst worden. De cursus is vooral bedoeld voor nieuwe 
instromers en doorstromers in de dakbedekkingsbranche  
en voor medewerkers 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.  

Het totale cursusoverzicht voor 2020 van  
BDA Dak en Gevel opleidingen kunt u telefonisch  
aanvragen op nummer 0854871910 of via  
info@bdaopleidingen.nl. 

WORKSHOP CONTRACTMANAGEMENT 2.0
Overigens biedt het opleidingsinstituut ook een  
Workshop Contractmanagement 2.0. De rol van opdracht
gever en andere bouwparticipanten is binnen het bouw 
proces aan het veranderen. De opkomst van geïntegreerde  

contracten, nieuwe inkoopregels en integrale samen
werkings vormen stellen nieuwe eisen aan de bedrijfsvoering  
en competenties van dakaannemers, leveranciers en op
drachtgevers. In deze workshop wordt besproken welke kan
sen deze ontwikkelingen en trends bedrijven kunnen bieden, 
zodat bij de aanbesteding, gunning en voorbereiding van 
projecten voordeel kan worden behaald. ■

Voor meer informatie over genoemde cursussen kunt u contact opnemen met Paul Verkaik van BDA Dak- en Gevelopleidingen, telefoon 085 - 48 71 910, 

of een kijkje nemen op onze website www.bdaopleidingen.eu.

www.bdaopleidingen.eu

CURSUSKALENDER 
DAK • GEVEL • ZONNE-ENERGIE

VOORJAAR 2020

BDA
dak-en gevel
opleidingen

BDA Dak- en Gevelopleidingen

Avelingen West 33

4200 AV Gorinchem

Postbus 818

E. info@bdaopleidingen.nl

T. 085 48 71 910

F. 0183 630 630

Januari

 13.01 Ontwerp zonnestroomsystemen  3 dagen

 15.01 Dakcursus platte daken  7 dagen

 16.01 Installeren van zonnestroomsystemen  2 dagen 

 21.01 Duurzame daken  1 dag

 23.01 Bouwkundige montage zonne-energiesystemen  2 dagen

 30.01 PV-installaties aansluiten op de meterkast  1 dag

�31.01 Inspecteren en testen PV-installaties  2 dagen

Februari

�04.02 Onderhoud en beheer van Gevels  2 dagen 

�06.02 Masterclass Platte daken  1 dag 

 13.02 Onderhoud en beheer van pannendaken  1 dag 

�18.02 Contractmanagement 2.0  1 dag

�20.02  Installeren van zonnestroomsystemen  2 dagen 

Maart

�03.03 Onderhoud en beheer van platte daken  2 dagen 

�05.03 Bouwkundige montage zonne-energiesystemen  2 dagen

�11.03 Dakcursus Groene Daken  1 dag

�17.03 Veilig werken op hoogte/ pbm-gebruik  1 dag

�19.03 Uitvoeren van een dak-RI&E  2 dagen 

�20.03 Inspecteren en testen PV-installaties  2 dagen

�23.03  Ontwerp zonnestroomsystemen  3 dagen

�24.03 Duurzame daken  1 dag

�25.03 Cursus Daken voor administratief personeel  1 dag

�26.03 PV-installaties aansluiten op de meterkast  1 dag

�31.03 Zonne-energie op huurwoningen  1 dag
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Gideon Verhoeven, scholings en opleidingsadviseur van GAan in de Bouw, 

brengt een bezoek aan dakdekkersbedrijf Weijerseikhout in Groesbeek.

De nieuwe manier  
van opleiden

SPECIAL INSTROOM, ONDERWIJS EN VACATURES

Piet Jacobs

Gedurende zijn ervaring als scholingsadviseur bij Fundeon, 
heeft Verhoeven veel bouwbedrijven geadviseerd en onder
steund bij het inventariseren van de opleidingsbehoefte en 
het maken van scholingsplannen en bijbehorende begro  
tingen. Hij bezoekt Weijerseikhout samen met jobcoach 
Lobke Eikholt (verantwoordelijk voor opleidings en perso
neelsbegeleiding) en operationeel manager Koen Verharen 
(verantwoordelijk voor organisatie, visie en beleidsvoering). 

Onderwerp van gesprek is het opleidingsproject van  
modules dakdekken niveau 2 van GAan in de Bouw,  
dat vorig jaar door een zestal dakdekkers gestart is en eind 
dit jaar zal worden afgerond. De vordering van de deelnemers  
en het vervolg naar niveau 3 worden druk besproken.  
Dit is iets dat binnen het dakdekkersbedrijf per kwartaal,  
met projectleider Martijn Huberts, wordt behandeld.

MODULAIRE BOUWOPLEIDINGEN
De opleiding van de medewerkers vindt plaats op de oplei  
dingslocatie van GAan in de Bouw bij Bouwmensen Horst. 
Het gaat om een opleiding in modules, met een deel  
theorie en een deel praktijk.

Deze modulaire indeling, met ruim voldoende tijd tussen  
de verschillende modules in, stelt de deelnemers in de  
gelegenheid het geleerde in praktijk te brengen en zo uit  
te groeien tot ervaren vakmensen.

VAKMENSEN OPLEIDEN
Het is voor Weijerseikhout een vanzelfsprekendheid om te 
investeren in medewerkers en hen te voorzien van de  
benodigde competenties. Alle deelnemers aan een opleiding 
krijgen, naast een arbeidsovereenkomst, een scholings
overeenkomst waarin het opleidingstraject met afspraken 
is vastgelegd. Op de vraag aan Lobke Eikholt waarom het 
dakdekkersbedrijf medewerkers scholing aanbiedt, is ze erg 
stellig: “Mensen komen bij ons werken omdat wij hen een 
gestructureerde opleiding aanbieden. Dit geeft binding 
met het bedrijf. En het is voor de vakmensen een wezenlijke 
bekroning en garantie voor hun toekomst.”

Investeren in het opleiden van vakmensen zit zelfs in de be
drijfsgenen. De onlangs overleden ouddirecteur Jan Weijers 
stond mede aan de basis van de oprichting van de  
Stichting Opleiding Hellende Daken (SOHD).  
En Jos van der Laak, een ervaren leermeester die de bege
leiding op de bouwplaatsen verzorgt, heeft in het verleden 
zelf de opleidingen dakdekker niveau 2 en 3 gevolgd bij 
huidig instructeur Sil Gielen. Het bedrijf heeft daarmee een 
rijke geschiedenis in het opleiden van vakmensen.

“FANTASTISCH OM TE ZIEN”
Lobke vindt het geweldig hoe de medewerkers gedurende 
de opleiding groeien en het vakmanschap toeneemt.  
Dat heeft zij met eigen ogen gezien tijdens de bezoeken  
die zij aan de opleidingslocatie in Horst heeft gebracht.  

“Fantastisch om te zien hoe de instructeurs – Sil, Toon en 
Hans – bezig zijn met het overbrengen van hun kennis.”  
Ook Koen Verharen is enthousiast. Volgens hem wordt de  
inzetbaarheid van de medewerkers aanzienlijk verbeterd 
door het volgen van de opleiding. 

AANSLUITEN BIJ DE OPLEIDINGSBEHOEFTE
Bij Weijerseikhout zijn ze daarom erg blij met de onder
steuning vanuit GAan in de Bouw door Gideon  Verhoeven. 
De opleiding van GAan in de Bouw sluit aan bij de 
 opleidingsbehoefte binnen het bedrijf en is daarmee  
een uitstekende manier om vakmensen op te leiden.  
Een deel van de nieuwe medewerkers heeft gedurende  
hun carrière een ander beroep uitgeoefend, heeft daardoor 
al behoorlijk veel kennis opgedaan en kan zich nu via  
scholing verder ontwikkelen binnen het vakgebied dak
dekken hellende daken. Koen Verharen vindt het dan ook 
vanzelfsprekend dat de huidige deelnemers van niveau 2 
volgend jaar doorgaan naar niveau 3. ●

V.l.n.r. Lobke Eikholt, Gideon Verhoeven en Koen Verharen.
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AANTOONBAAR VAKMANSCHAP MET EEN (DEEL)VAKBEKWAAMHEIDSBEWIJS
Op vrijdag 1 november mocht er weer een groep kandidaten een deelvakbe

kwaamheidsbewijs in ontvangst nemen, voor het succesvol afronden van één van 
de modules van de opleiding dakdekken van GAan in de Bouw. Hiermee kunnen zij, 
nu en in de toekomst, hun vakmanschap blijven aantonen. De kandidaten hebben 

de eennalaatste module van de opleiding achter de rug. Ze zijn ongeveer een 
half jaar geleden gestart en hebben nog maar even te gaan voor ze het volledige 

vakbekwaamheidsbewijs op zak hebben.

NIEUWE TRAININGEN ESDEC IN 2020
Vanaf nu kan men zich inschrijven voor installatietrainingen in 2020.  
Nieuw zijn de Advanced installatietrainingen in het Innovation Center.  
Deze zijn bedoeld voor ervaren installateurs en installateurs die de basic  
training al gevolgd hebben. Ook is er nu een elektrotechnische ruimte  
in het Innovation Center, waar men meer leert over de elektrische  
aansluiting van een zonneinstallatie.

WETSVOORSTEL VOOR AFSCHAFFING ONDERWIJSOVEREENKOMST
Met een wetsvoorstel wil minister Van Engelshoven de administratieve lasten van scholen beperken en de rechtspositie van  
mbostudenten verbeteren. Dat kan door enerzijds de onderwijsovereenkomst af te schaffen en anderzijds scholen te verplichten 
een geschilleninstantie in het leven te roepen.

Al langer is bekend dat minister Van Engelshoven voornemens is om de onderwijsovereenkomst in het mbo af te schaffen.  
Nu is het wetsvoorstel openbaar gemaakt, dat deze afschaffing wettelijk regelt. De redenen voor de wetswijziging zijn bekend:  
de onderwijsovereenkomst levert voor scholen veel administratieve rompslomp op. Niet alleen moet bij het begin van de studie  
de overeenkomst door school en student getekend worden, de overeenkomst moet ook regelmatig worden aangepast.  
Dat is bijvoorbeeld het geval als de student een keuzedeel kiest.

Daar komt bij dat de onderwijsovereenkomst in de praktijk amper voor een goede rechtsbescherming zorgt. Om de rechtspositie 
van de mbostudent te verbeteren worden daarom veel bepalingen uit de overeenkomst in de Wet educatie en beroepsonder
wijs (Web) opgenomen. Het gaat bijvoorbeeld om de bepalingen rond schorsing of verwijdering van studenten. In de Web wordt 
opgenomen dat een school een student maximaal één week mag schorsen. Schorsingen die langer dan één dag duren, moet de 
school melden bij de inspectie. Als de school een student wil verwijderen van school, mag dat alleen in overleg met de inspectie.

PRIJSWINNAARS COLLEGETOURS BEKENDGEMAAKT
Afgelopen september organiseerde OTIB in Nieuwegein en  
Hardenberg een speciale route voor mbostudenten met  
opdrachten langs de exposanten van de Elektro en Installatie  
vakbeurzen. En de prijswinnaars van de drie collegetours zijn  
inmiddels bekend. Eerstejaars student Walter Benjamins van de  
opleiding Technicus Engineering van het Alfa college in Hoogeveen 
sleepte de prijs binnen tijdens de Elektrovakbeurs in Hardenberg. 
En tijdens de Installatievakbeurs in Hardenberg kwam Jelmer Wijma,  
vierdejaars aan de opleiding ‘Middenkader Engineering’ met als 
richting installatietechniek aan de ROC Friese Poort in Leeuwarden, 
het beste uit de bus. Hamzeh Haj Taha is eerstejaars student aan 
de opleiding ‘Monteur elektrotechnische installaties’ op het  
Tech College van ROC Midden Nederland in Nieuwegein en 
scoorde het beste resultaat op de Elektro 2019 in Nieuwegein.

“GEEF LESPROGRAMMA GEZOND EN VEILIG WERKEN PROMINENTE PLEK IN BEROEPSOPLEIDING”
Op het moment dat Henri Willems, met een zuurstofslang in zijn neus, en Pieter Janbroers, die een paar vingers mist, 
plaatsnemen, wordt het even heel stil bij het Houten meubileringscollege (HMC) in Rotterdam. Staatssecretaris  
Tamara van Ark en Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, gingen het gesprek aan met zowel studenten, docenten, 
vertegenwoordigers van (leerwerk)bedrijven als met slachtoffers van beroepsziekten en bedrijfsongevallen.  
Zij kregen deze middag te horen en te zien, hoe belangrijk het is om op een veilige en gezonde 
manier te leren werken. Hoe kan gezond en veilig werken tijdens de beroepsopleiding een 
prominente plek in onderwijsprogramma’s krijgen?

Staatssecretaris Tamara van Ark: “Natuurlijk is het belangrijk dat je je werk leuk vindt. 
Maar het is ook belangrijk dat het werk veilig gebeurt, zodat je ’s avonds weer 
gezond thuiskomt. Ook na tientallen jaren werken. Je gedrag op de korte termijn 
heeft effecten op de lange termijn. Jonge mensen die aan de start van hun  
loopbaan staan, moeten daarom al tijdens hun opleiding leren om veilig en 
gezond te werken.”

Winnaar collegetour:  

Hamzeh Haj Taha

TRAININGSCENTRUM VOOR WESTEUROPA
Sinds 2017 heeft fabrikant Soprema in het Belgische 

Grobbedonk een trainingscentrum voor heel  
NoordWest Europa in gebruik: Club Expert, onder het 

motto ‘Elke expert was eerst een beginner’.  
De benaming van het opleidingscentrum vloeide 

logisch voort uit de bedrijfswaarden van de fabrikant. 
‘Club’ staat voor het familiale ‘ons kent ons’gevoel dat 

nog steeds in onze kantoren heerst, maar eveneens 
voor samenkomst en uitwisseling. Het tweede deel 

‘Expert’ spreekt voor zich: kennis en kunde.  
Het opleidingscentrum is geïntegreerd in het kantoor
gebouw en functioneert als ontmoetingsplaats voor 

professionals: kennisoverdracht en inspiratie zijn  
hierbij de belangrijkste drijfveren. Soprema zorgt voor 

een programma op maat, van beginner tot expert, 
voor diverse soorten waterdichting (bitumineus – vloei
baar – synthetisch) en isolatie (thermisch – natuurlijk).

KENNIS BEVORDERT VEILIGHEID
Kennis is een must om bewustwording  
van veiligheid te vergroten. Aboma verzorgt 
diverse cursussen, trainingen en  
opleidingen binnen de volledige bouwkolom:  
van ontwerp en uitvoering tot beheer en 
onderhoud. De opgedane kennis kan men 
doorvertalen naar passende maatregelen 
binnen de eigen organisatie.

Men biedt 4 opleidingscategorieën:

• (Arbo)Managementsystemen 
• Arbeidsmiddelen
• Milieu en gezondheid 
• Overige 



rockwool.nl >1.000 °C 

In geval van brand heeft niemand iets aan uitvluchten. U kunt beter vooraf uw verantwoordelijkheid 
voor de bescherming van personen en materiële zaken nemen. Kies voor onbrandbare ROCKWOOL 
steenwol isolatie: Euro-brandklasse A1, smeltpunt > 1.000 °C. 

Minimaal 1.000 °C, een verantwoorde keuze!

HAD IK MAAR, WAS IK MAAR...
TE LAAT.

Lange Linden 32
5433 NC Katwijk

T  088-9965680
F  024-6782495

info@aabogreentech.nl
www.aabogreentech.nl

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

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

Bezoek ook onze 
nieuwe webshop!

Infraroodverwarming Warmtepompen LED verlichting Zonnepanelen

www.aabogreentech.nl
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In Emmen is onlangs in de woonwijk Emmerhout een groot deel van de  

woningen volledig verduurzaamd, waarbij deze daken zijn voorzien van een 

EPDM dakbedekking van SealEco en zonnepanelen. Een mooie klus voor  

dakdekkersbedrijf Klijn Daksystemen uit HardinxveldGiessendam, ware het 

niet dat de afstand voor het bedrijf een onoverkomelijk probleem werd.  

In een goede en transparante samen werking met Dakdekkersbedrijf Jalving 

uit Emmen is het project uiteindelijk naar volle tevredenheid afgerond.

169 NOM-woningen  
gerealiseerd in samenwerking

Tekst: Edwin Fagel
Foto’s: ©egbertdeboer.com

Het betreft de verduurzaming van de volledige schil van in 
totaal 169 woningen. BAM Wonen Renovatie Concepten 
maakte van de bestaande huurwoningen NOMwoningen 
(NulopdeMeter). De verduurzaming heeft plaatsge 
vonden door compleet nieuwe prefab gevelelementen  

(met extra isolatie) ter vervanging van de bestaande gevels 
en een nieuwe dakopbouw op het bestaande dak aan te 
brengen. De woningen zijn vervolgens gasloos gemaakt,  
o.a. door toepassing van warmtepompen en zonnepanelen 
op het dak (ongeveer 30 per woning). Van de dakbedekking 
werd verlangd dat deze nog zou voldoen als de zonne
panelen over 20 jaar moeten worden vervangen.  
Vervolgens moeten ze ook gedurende de levensduur van  
de nieuwe zonnepanelen hun functie blijven vervullen,  
dus in totaal werd een levensduur van de dakbedekking  
van minimaal 40 jaar verlangd. Dat was een belangrijke 
reden om voor EPDM te kiezen. De keuze viel uiteindelijk op 
Prelasti EPDM membranen van SealEco uit Lemelerveld.

BAM Wonen Renovatie Concepten voert dit concept uit  
met vaste partners, zodat de werkwijze bij iedereen duidelijk 
is. Ook de kwaliteit van werken en de manier van communi
ceren is op deze manier vertrouwd, waarmee de gewenste 
kwaliteit maximaal kan worden gerealiseerd. Het aannemers
bedrijf werkt dus ook met vaste dakdekkersbedrijven  
(‘comakers’), waar Klijn Daksystemen er één van is.  
Het bedrijf is gevestigd in HardinxveldGiessendam en de 
afstand tussen de eigen locatie en het project werd voor het 
bedrijf, ook vanwege de drukte, een behoorlijk probleem.  
De beide eigenaren van Klijn Daksystemen, Hans Klijn en  
Johan Teulings, zijn door Ron Laurentzen en Edwin van Dijk 
van SealEco in contact gebracht met Harold Jalving,  
directeur van het Dakdekkersbedrijf Jalving uit Emmen.  
De bedrijven kenden elkaar niet. Tijdens een goed gesprek 
werd geconstateerd dat de bedrijfsfilosofieën goed op  
elkaar aansloten. Het werd duidelijk dat het Emmense 

dakdekkersbedrijf goed kon voldoen aan de strenge eisen 
die bij dit project werden gesteld, zowel op het gebied van 
techniek, als qua logistieke organisatie en communicatie.

De werkzaamheden vonden namelijk volgens een strakke 
planning plaats in een ‘treintje’, waarbij de verschillende 
bouwpartijen achter elkaar aan werkten. Daarom was het 
belangrijk dat alle partijen zich hielden aan de strakke  
planning: elke wijziging heeft een effect op het geheel.  
Klijn Daksystemen bleef voor de hoofdaannemer het aan
spreekpunt, maar voor het dagelijks overleg werd vanzelf
sprekend contact onderhouden met Dakdekkersbedrijf 
Jalving. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.  
Wat BAM Wonen RC betreft, is deze werkwijze zeker voor  
herhaling vatbaar. En de aftrap voor een eventueel vervolg  
is ook reeds gegeven.

TECHNIEK
De bestaande daken waren in 2007 aangebracht. Het pakket  
bestond uit een bitumineuze dampremmende laag op 
een baksteenvloer, een isolatielaag van 60 mm PIR en als 
waterdichting een bitumineuze dakbedekking. Dit pakket 
is voorzien met een nieuwe isolatielaag van 100 mm PIR en 
waterdicht afgewerkt met Prelasti EPDM FR membranen,  
verkleefd aangebracht. De EPDM werd op maat in mem
branen op het werk aangeleverd, zodat het pakket direct  
waterdicht zou kunnen worden afgewerkt.  

Vervolgens hoefden alleen de dakranden nog te worden 
afgewerkt. Op de waterdichte laag zijn de zonnepanelen in 
frames geplaatst. Tijdens de drie weken durende werkzaam
heden konden de woningen gewoon in gebruik blijven.

ESTHETIEK
Zoals meestal bij dit soort projecten, betekende ook hier de 
verduurzaming van de schil direct ook een verfrissing van het 
uiterlijk. De bewoners moesten vooraf wel overtuigd worden, 
maar al na de realisatie van de eerste woningen toonde 
men zich enthousiast en wilde iedereen meedoen. 

SAMENWERKING
Beide bedrijven kenden elkaar niet, toen ze door SealEco 
met elkaar in contact werden gebracht. Al snel was er  
het onderling vertrouwen dat de werkzaamheden bij het 
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Emmense dakdekkersbedrijf in goede handen zouden zijn. 
Beide partijen beschouwen elkaar, vanwege de afstand,  
niet als directe concurrenten. Een dergelijke wijze van  
samenwerken vereist een hoge mate van transparantie,  
met betrekking tot de prijsvorming en de planning.  
Dit spreekt niet vanzelf, maar in dit geval was dat de basis 
voor een goede samenwerking. De betrokkenen stellen dat 
meer partijen eigenlijk een dergelijke samenwerking zouden 
moeten aangaan, al was het alleen al vanwege de besparing 
van het aantal kilometers (met alle problematiek rond het 
verkeer en CO2uitstoot van dien).

DUURZAAMHEID
De keuze voor EPDM past in het totale plaatje, waarbij de 
woningen naar NOM moesten worden gebracht. De lange 
levensduur en de milieuvriendelijkheid van het materiaal 
stonden aan de basis van deze keuze. Naast de maatregelen 
in de schil, de keuze voor zonnepanelen op het dak en de 
toepassing van een warmtepomp, zijn er in de woningen zelf 
ook tal van maatregelen genomen. Zo zijn bijvoorbeeld de 
keukens en badkamers volledig vernieuwd.

VEILIGHEID
De hoofdaannemer hanteert een streng veiligheidsregime. 
Op de bouwplaats gold dan ook GPI (Generieke Poort In
structie), waarbij iedereen die de bouwplaats betreedt eerst 
middels een toolbox een veiligheidsinstructie krijgt. Bij dit 

• OPDRACHTGEVER: WONINGBOUWVERENIGING LEFIER, EMMEN
• HOOFDAANNEMER: BAM WONEN RENOVATIE CONCEPTEN
• DAKDEKKERS:  KLIJN DAKSYSTEMEN, HARDINXVELDGIESSENDAM 

EN DAKDEKKERSBEDRIJF JALVING, EMMEN
• PRODUCENT ISOLATIE: RECTICEL INSULATION, KESTEREN
• LEVERANCIER DAKBEDEKKING: SEALECO, LEMELERVELD

regime hoorde bijvoorbeeld ook dat iedereen op de bouwplaats  
een reflecterend hesje en een helm zou dragen, ook degenen 
die op het dak werkten. Bij dit project gold de mentaliteit:  
‘je werkt veilig, of je werkt niet’.

De werkzaamheden in de Emmense wijk Emmerhout zijn eind 
2019 afgerond en beide dakdekkersbedrijven kunnen terugkijken 
op een zeer geslaagde samenwerking, waarbij de werkzaam
heden naar volle tevredenheid van alle betrokkenen konden 
worden afgerond. ■

Vlnr: Joost Sauer en Ron Laurentzen (SealEco),  

Hans Klijn (Klijn Daksystemen), Marcel Kolle (BAM Wonen),  

Bert Tieck en Harold Jalving (Dakdekkersbedrijf Jalving)  

en Edwin van Dijk (SealEco)

Nominatie

 “Dak van het jaar 2019”

Voor deze opdrachtgever hebben wij onze krachten gebundeld. 

De doelstelling was om op een verantwoordelijke manier deze 

daken zo duurzaam mogelijk te renoveren en op de meest veilige 

manier. Al deze 169 woningen zijn na de totale dak- en  gevel 

renovatie nul-op-de-meter. Door deze unieke samenwerking zijn 

de reistijden tot een minimum beperkt wat resulteert in minder 

CO2-uitstoot tijdens de uitvoering. 

Klijn Daksystemen BV
Schrank 13
3371 KJ Hardinxveld-Giessendam
T: 085 - 48 61 930
E: info@klijndaksystemen.nl
W: www.klijndaksystemen.nl

SAMENWERKING

   OP HOOG NIVEAU

Roald Amundsenstraat 4
7825 AT Emmen 
Telefoon (0591) 66 81 20
Internet www.jalving.nl

Bitumineuze dakbedekkingen Kunststof  dakbedekkingen Dak- en wandbeplating

SealEco BV
Handelsweg 20
8152 BN Lemelerveld
T: 0572 - 371 027
E: info.nl@sealeco.com
W: www.sealeco.com

Dakdekkersbedrijf Jalving BV
Roald Amundsenstraat 4
7825 AT Emmen
T: 0591 - 668 120
E: info@jalving.nl
W: www.jalving.nl



Daksafe BV
Waardsedijk-Oost 12, 3417 XJ Montfoort, Nederland
T: 0031348 47 52 00
E: info@daksafe.nl

www.daksafe.nl

Dé specialist op het gebied van dakveiligheid

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.

KS1 kabelsysteem van Daksafe®
Een nieuw doorloopbaar kabelsysteem

Daksafe heeft, als één van Nederlands eerste producenten van valbeveiliging, 
een doorloopbaar kabelsysteem in combinatie met nieuwe ankerpunten 

 ontwikkeld. Het nieuwe KS1 kabelsysteem van Daksafe biedt het allemaal: 
veiligheid, duurzaamheid, eenvoud en gebruikersgemak.

Ontdek alle voordelen op:

www.ks1kabelsysteem.nl

Snelle montage gegarandeerd op
de volgende ondergronden:

Beton
Kanaalplaat vloeren

Gasbeton
Durisol

Staal vloeren
Hout

Bestel gewoon  
vanuit de sneeuw!

ACTIONDAK

WWW.ACTIONDAK.NL

Actiondak, de online groothandel in:

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

- DAKRANDAFWERKING - VEILIGHEID - GEREEDSCHAP - KLEDING
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In 2005 richtte Con van Meer de Stichting Veilig Dak Nederland (SVDN)  

op om het veilig werken op daken te bevorderen. 15 jaar later is er  

veel ten goede veranderd, maar is veilig werken op daken nog  

altijd niet vanzelf sprekend. De stichting blikt in een symposium terug  

op wat er is bereikt en welke stappen er nog te zetten zijn.  

Eén van de stappen is het onderwerp in de politiek op de kaart zetten. 

Politiek zet zich in voor 
veilig werken op daken

STICHTING VEILIG DAK NEDERLAND BESTAAT 15 JAAR 

dak betreedt, dus niet alleen dakdekkers, maar ook monteurs, 
personen die zonnepanelen plaatsen en dakhoveniers. 
SVDN heeft daarom samen met diverse branchepartners  
gerealiseerd dat er een onafhankelijk opleidingsinstituut 
wordt opgericht, waar mensen worden onderwezen in alle 
facetten van veiligheid en risico’s van het werken op hoogte. 
Na het afronden en behalen van de opleiding wordt er een 
certificaat uitgereikt, wat betekent dat de dakwerker zich 
bewust is van alle risico’s met betrekking tot het werken op 
hoogte en veilig het dak op kan. 

Uit onderzoek blijkt dat slechts de helft van de gebouw
eigenaren een RI&E van zijn daken heeft gemaakt en  
daarvan blijkt ook dat de RI&E niet geactualiseerd is.  
Er is in het verleden wel wat aan gedaan om dit te verbeteren, 
maar dat is onvoldoende geweest. Wat er op de daken aan 
valveiligheid is aangebracht, wordt niet of verkeerd gebruikt. 
SVDN zou willen dat daken een veiligheidslabel krijgen.  
Dit label zou moeten bestaan uit vijf categorieën:  
van zeer veilig werken op hoogte tot zeer onveilig werken 
op hoogte. Het label moet opdrachtgevers en dakwerkers 
bewust maken van risico’s. Daaraan zou een systeem moeten 
worden gekoppeld, waarin veiligheidsvoorschriften zijn  
vastgelegd, zodat opdrachtgevers in de aanbestedingsfase 
van een project een reëel beeld hebben bij de veiligheids
maatregelen die genomen zouden moeten worden,  
met de daarbij behorende kosten. 

Om de ideeën te bewerkstelligen, heeft SVDN de landelijke 
politiek benaderd. Tweede Kamerlid Bart Smals van de  
VVD was geïnteresseerd en heeft een bezoek gebracht  

aan een dak in Amsterdam. Zijn belangstelling voor dit  
onderwerp was gewekt door het nog altijd hoge aantal 
ongevallen per jaar met dodelijke afloop. Het leed van  
de nabestaanden, de onduidelijkheid omtrent de aan
sprakelijkheid bij ongevallen en de hoge medische en  
maatschappelijke kosten zijn problemen die de politiek  
moet oplossen, aldus de heer Smals. Hij had zeker  
geen last van hoogtevrees, maar ervoer wel aan den  
lijve wat dakveiligheid betekent. “De dakveiligheid moet  
echt beter,” concludeerde de VVD’er. “Het is goed dat  
er werk van wordt gemaakt. Zelf ga ik in Den Haag aan  
de slag met de suggesties die vanuit de branche  
worden gedaan, zoals het kwalificeren van daken en  
het certificeren van personeel.”

SYMPOSIA
SVDN heeft in 15 jaar haar takenpakket behoorlijk  
uitgebreid en de inzet om veiligheid op daken te  
verbeteren verhoogd. Gedurende twee symposia op  
donderdag 16 januari en dinsdag 21 januari 2020 wordt  
in samenwerking met Ten Holter Noordam advocaten en 
Comforthome bv nader ingegaan op veiligheid op daken. 
De jarenlange ervaring én de toelichting van gespeciali
seerde advocaten en een futuroloog op verschillende 
 onderwerpen maken deze bijeenkomst uniek.  

De ochtend wordt afgetrapt met een welkomswoord van 
Con van Meer, bestuurder bij Stichting Veilig Dak Nederland. 
Vervolgens gaan Casper Dekker en Marcel Smit van  
Ten Holter Noordam advocaten in op de vraag wat de  
gevolgen zijn van een inspectiebezoek van SZW en  
de te voeren verweren bij een Arboboete.  
Ton Berlee van Comforthome bv legt daarna de toekomst 
voor en Mark Blaakman, eveneens bestuurder bij  
Stichting Veilig Dak Nederland, sluit af met een presentatie 
over veilig werken op hoogte. ■

De directe aanleiding voor Van Meer om met een stichting 
het veilig werken op daken tot stand te brengen, was een 
ongeval bij een bouwproject. Daarom heeft hij SVDN opgezet 
als een onafhankelijke instelling, die niet is gebonden aan 
leveranciers en heeft zich ten doel gesteld veilig werken vast 
onderdeel te laten zijn van alle werkzaamheden op en aan 
daken. Valveiligheid is sinds de jaren negentig een issue 
geworden. In aanvang was valveiligheid tijdens de dakwerk
zaamheden het belangrijkste aandachtspunt. Op dat gebied 
is al veel bereikt, er wordt door uitvoerende bedrijven steeds 
veiliger gewerkt. Dat is mede het gevolg van het direct  
kunnen aanwijzen van één partij die daar de verantwoorde
lijkheid heeft, namelijk de werkgever c.q. dakdekker.  
Het uitvoerende dakwerk kan nog altijd veiliger en daar 
wordt door de branchepartijen ook volop aan gewerkt. 

Van het dak vallen is het grootste aan dakwerk gerelateerde 
risico voor dakwerkers en daarom het speerpunt van SVDN. 
De stichting geeft voorlichting aan gebouweigenaren,  
maakt Risico Inventarisaties & Evaluaties, controleert val
veiligheidssystemen en geeft voorlichting. Dit alles lijkt  
echter niet genoeg te zijn om de veiligheid van dakwerkers 
écht te ver beteren. Er zijn nog steeds te veel dakwerkers die 
onder onveilige omstandigheden werk verrichten. SVDN  
heeft daarom een strategie ontwikkeld, waarbij het opleiden 
van dakwerkers en het in kaart brengen van risico’s het 
uitgangspunt is. 

VEILIGHEIDSLABEL
Men zet zich in om uitsluitend goed opgeleide personen op 
het dak te laten werken. Het gaat hier over iedereen die het 
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In Londen is het Lansbury Heritage Hotel gerenoveerd.  

Het dak moest weer voldoen aan de strengste eisen en ook  

werden er zonnepanelen geplaatst. Daarom is gekozen voor  

de kunststof dakbedekkingsproducten van fabrikant Renolit.

Monumentaal hotel 
voorzien van nieuw dak

INTERNATIONALE DAKEN

Het Lansbury Heritage Hotel is een historisch, beschermd 
monument in het East End district in Londen, niet ver van  
Canary Wharf aan de Theems. Oorspronkelijk deed het  
gebouw dienst als stadhuis van Poplar. Omringd door  
lommerrijke kerkhoven en monumentale gebouwen,  
heeft dit monumentale erfgoedhotel een rijke en fascine
rende geschiedenis: van de East India Company,  
die zijn eerste kapel en hofjes op de locatie bouwde  
(in 1628) tot de beroemde Labourpolitici die opkwamen 
voor de armen van OostLonden in de jaren 1890.

Het hotel is vernoemd naar één van hen: George Lansbury 
(18591940). Hij was een politicus die een tijdlang burge
meester van Poplar was. Hij besteedde een groot deel  
van zijn politieke leven aan het campagne voeren tegen 
gevestigde autoriteiten en gevestigde belangen.  
Zijn belangrijkste drijfveren waren de bevordering van sociale 
rechtvaardigheid, vrouwenrechten en wereldontwapening. 
Hij werd in 1910 in het parlement gekozen en legde in 1912 
zijn zetel neer om campagne te voeren voor vrouwenkiesrecht. 
George Lansbury was overigens de vader van de bekende 
actrice Angela Lansbury, bij ons vooral bekend vanwege 
haar rol als Jessica Fletcher in Murder, She Wrote.

HERKENNINGSPUNT
Uit esthetische, en ook wettelijke overwegingen wilden de 
nieuwe eigenaars van het gebouw zoveel mogelijk de origi
nele elementen behouden, vooral omdat het gebouw een 
volledig andere functie kreeg. Een beschermd gebouw mag 
niet worden gesloopt en mag enkel met speciale vergunnin
gen worden verbouwd of veranderd. Het pand, dat destijds 
dienst deed als stadhuis van Poplar, heeft namelijk een spe
ciale architecturale waarde. Het was het eerste stadhuis dat 
(eind jaren dertig) gebouwd werd met pure, moderne lijnen,  
langwerpige glaspartijen en een indrukwekkend boogfront, 
alles mooi afgewerkt met kwalitatief hoogwaardige materialen.

Uitgangspunten van de verbouwingen waren enerzijds het 
verbeteren van de energetische waarde van het gebouw  
en anderzijds de weersbestendigheid en milieuimpact  
van het gebouw te verbeteren. De afdichtingsmembranen 
van Renolit hebben hiertoe bijgedragen, volledig met  
behoud van de schitterende, architecturale kenmerken  
van het historische gebouw. 

Op een groot deel van het dak van het Lansbury Heritage Hotel 
in Poplar werden de producten van de fabrikant van kunst
stof dakbedekkingsmaterialen gebruikt als ondergrond voor 
de plaatsing van zonnepanelen (Alkorplan F en Alkorsolar). 
“We zijn trots dat we konden meehelpen aan de restauratie 
van dit historische gebouw dankzij onze onzichtbare,  
effi ciënte, betrouwbare en lichtgewicht oplossing,  
gebaseerd op een van onze belangrijkste daksystemen”, 
verklaart Tony Brown, National technical Manager UK. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl



Heritage Slate is een zeer duurzame daklei op basis van gerecycled rubber.  
Deze bijzondere dakbedekking heeft daardoor niet alleen een hoogwaardige, 
klassieke uitstraling maar is tevens zeer robuust, onderhoudsarm, kent 
een uitzonderlijk lange levensduur en is bestand tegen de meest extreme 
weersomstandigheden. Bovendien is het een zeer milieuverantwoorde keuze.

Een dak met Heritage Slate is blijvend mooi. In tegenstelling tot originele natuurleien 
en dakpannen kan het niet breken, splijten of kapotvriezen. Omdat het geen 
kleurcoating heeft kan deze ook niet slijten of afpellen. Ook is Heritage slate  
geluiddempend en in hoge mate zelfreinigend. 
 
De elementen zijn zeer licht van gewicht (9,25kg/m2) en snel en eenvoudig te 
verwerken. De dikte van de elementen zorgt voor een luxe, robuuste en natuurlijke 
uitstraling. Het unieke universele nok- gevel- hoekkeperstuk versterkt de authentieke 
uitstraling van een natuurleien dak. Al met al is Heritage Slate de ultieme 
samensmelting van moderne materialen en een klassieke uitstraling!

Binnenkort zal Heritage Slate doorgaan onder de nieuwe naam Grannville Slate.

Heritage Slate 
Hoogwaardige rubber dakleien

Het nieuwe 
klassiek.

Heritage Slate dakleien zijn leverbaar in de fraaie kleuren 
Sterling Grey en Charcoal Black.

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

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 larenlange expertise, onze 

nauwe banden met Paus en Klaas én onze overtuiging dat het 

samen ondernemen tot een wederkerig succes leidt, maken  

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

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

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

trouwens, maar ook met gedegen opleidingen en een 

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

Verkoop

Verhuur

Lease

Onderhoud

Opleidingen

MET ALL -UP GAAT 
HET DAK ERAF . . .

...EN ER WEER OP NATUURLIJK!
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Het dak speelt een belangrijke rol bij het oplossen van stedelijke problemen. 

De grote uitdagingen als energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteit,  

gezondheid, vergroeningswensen en sociale inclusie vinden de oplossing op 

het dak. Om antwoorden te kunnen formuleren op de grote maatschappelijke 

opgaven en in te spelen op de problematieken (mede ontstaan door  

klimaatsverandering en verstedelijking) zijn nieuwe vormen van samenwerking 

nodig: tussen de lokale overheid, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en  

natuurlijk de inwoners. De overheid roept op om initiatieven in te dienen en 

daar speelt Roof Update met haar verzameling aan experts regelmatig op in.

Pasklare oplossingen 
voor het daklandschap

BEGROENINGSACTIVITEITEN MET MEDEWERKING VAN LOKALE PARTIJEN

Ronald van Bochove

“We worden ons in Nederland bewust van het feit dat  
een duurzaam huis of gebouw begint bij het dak,”  
zegt Tamara van Dijk, oprichter van Het Groene Loket  
(activatieplatform voor inwoners) en adviseur bij de  
Stichting Roof Update. “Door dit nieuwe denken zien steeds 
meer bedrijven en bewoners in dat het creëren van een 
duurzame leefomgeving gemakkelijk begint bij het  
(groen)dak, de juiste materialen voor dakbedekking,  
isolatie… Daarna volgt de gevel en dan pas de rest.  
Vanaf het dak naar beneden denken, waar het gaat  
om bouw en verduurzaming.”

“Deze ontwikkeling vertaalt zich in de grote vergroenings
projecten die ontstaan vanuit bewonersinitiatieven,”  
vervolgt ze. “De gemeentes en waterbedrijven zetten deze  
initiatieven kracht bij door stimulerende subsidieregelingen 
en spelen daarbij gelijk in op problematieken als hitte
eilanden en regenwaterknelpunten. De consument wordt 
kritischer en bewuster. Ook verzekeraars zetten actief in op 
huisbezitters, om zo schadeposten, ontstaan door extreme 
stortbuien, te beperken.”

BEWONERSEISEN
Er is een trend om heel lokaal vanuit dienstverleners een  
totaaloplossing aan te bieden voor structurele problemen. 
Het gemak waarmee je via de telefoon en online vanuit  
je eigen woning je persoonlijke bestelling kunt doen, 
vertaalt zich ook naar de wens van bewoners en lokale  
organisaties om uit eigen initiatief een betere buurt te  
creëren. Op het gebied van groene daken wordt ‘versimpe
ling’ gezocht. Een dienst die alle zorgen wegneemt en met 
een druk op de knop het dak ‘begroent’. Rooftop Revolution, 
Het Groene Loket en de Groene Tornado (het bewoners
initiatief van het collectief Stichting Roof Update)  
faciliteren in deze behoefte. 

En groene daken zijn populair. De Groene Tornado van  
Roof Update ontving diverse ondersteuningen van gemeen
ten, het Amsterdamse initiatief Grachten van Smaragd won 
een geldprijs voor aanleg groene daken op woonboten en 
het Groene Loket was met haar initiatief finalist tijdens de 
Duurzame Dinsdag in politiek Den Haag. 

GROTE PARTIJEN ALS MOTOR  
VOOR LOKALE INITIATIEVEN
Er is een wereld te winnen voor ondernemers die een  
structuur bedenken, die inspeelt op de lokale initiatieven.  
Zo wil de gemeente Rotterdam de ruimte in de stad beter 
gaan benutten met publieke ruimten bovenop bestaande 
en nieuwe gebouwen. En organiseert de Gemeente Leiden 
volgend jaar het ‘Jaar van het dak’, met als doel deze  
extra ruimte beter te benutten (daktuinen, parken en  
groene daken). Met de energietransitie, klimaatadaptatie  
en sociale opgaven wordt het druk op elke vierkante meter.  
Een belangrijke oplossing voor de schaarste aan binnen
stedelijke ruimte is het benutten van 18 km² in het centrum 
van Rotterdam aan platte daken. De Rotterdamse  

wet houders Bas Kurvers (Bouwen en Wonen) en  
Arno Bonte (Duurzaamheid) presenteerden onlangs  
het Multifunctionele Dakenprogramma. Zij streven naar  
een nieuwe stadslaag voor multifunctioneel gebruik:  
opvang van regenwater, energie opwekken en  
groen voorzieningen voor bewoners. 

Dit plan past goed in de Rotterdamse ambitie de duurzaam
ste stad van Nederland te worden. Er ligt in de gemeente 
op dit moment al 360.000 m² aan groen en 168.000 m² aan 
zonnepanelen op de daken, voor opvang van water en het 
opwekken van duurzame energie. Een sterke combinatie, 
aangezien groene daken het rendement en de levensduur 
van zonnepanelen verhogen. Bij het aanleggen van een 
daklandschap werkt de gemeente samen met tal van andere 
organisaties en particulieren, van bewonersorganisaties tot 
energieleveranciers. Het uitgangspunt is dat de gemeente 
haar inwoners ondersteunt die met positieve energie aan de 
slag willen met hun dak. 

Op de Dutch Design Week (DDW) is het samenwerkings
verband van verzekeraar Interpolis met creatieven van 
Freshheads genomineerd voor de Design Awards 2019. 
 Freshheads ontwikkelde onder meer de Leakbot  een 
slimme lekkagedetector én een collectieve inkoopactie  
van Groene Daken. 

LOKAAL VOOR NATIONALE BELANGEN
De sociaalruimtelijke uitdagingen vragen om een integrale 
aanpak, waarbij keuzes niet van bovenaf worden opgelegd, 
maar in lokaal samenwerkingsverband tot stand komen,  
constateert de overheid. Zij zoekt nu naar concrete vormge
ving van zo’n samenwerking. Ontwerpers – zoals architecten, 
stedenbouwers, stadmakers, social en service designers – 
kunnen hier een belangrijke rol in spelen door nieuwe ziens 
en werkwijzen te introduceren op het snijvlak van sociale 
en fysieke vernieuwing. Zij hebben de kennis en expertise 
om nieuwe cocreatieprocessen vorm te geven, bewoners 
te activeren en gemeenten te begeleiden om samen met 
stakeholders én gebruikers aan de slag te gaan. 

Een belangrijk element in het aanbieden van de pasklare 
oplossing is het betrekken van lokale partijen. Zo nodigt  
het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, met het oog  
op de komst van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)  
en de nieuwe Omgevingswet, ontwerpers uit om samen  
met gemeenten nieuwe werkwijzen te ontwikkelen,  
gericht op cocreatie op lokaal niveau. 

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet ontstaat  
in 2021 voor het lokale bestuur bovendien een nieuw  
wetgevingsstelsel, dat de randvoorwaarden voor deze  
samenwerking gaat bepalen. Voorstellen kunnen worden 
ingediend tot en met 10 maart 2020 via de online aanvraag
omgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. ■

Een klimaat-adaptieve tuin in Eindhoven, ontworpen door Joosten Kunststoffen met watermanagement(blauwdak), vegetatie (groendak)  

en pv-cellen (geel dak). Opgeleverd volgens de nieuwe standaard van de gemeente Eindhoven. Uitgevoerd door BTL Veldhoven.



Met de heropening van de Zuiderduinzaal is de ruim drie jaar 
durende restyling van Hotel Zuiderduin dit jaar voltooid. Het hotel 
is klaar voor de toekomst en biedt u alles om van uw meeting een 
doorslaggevend succes te maken.

Een zee aan mogelijkheden
De Zuiderduinzaal vorm het hart van het vernieuwde hotel. De 
zaal is met een vloeroppervlakte van duizend vierkante meter 
de grootste zaal van het hotel. In theateropstelling is het in de 
zaal mogelijk om 750 gasten te ontvangen. In receptieopstelling 
kunnen maar liefst 1.500 gasten genieten van een ontspannen 
en gezellige feestavond. De vernieuwde zaal heeft een moderne 
uitstraling en is voor zien van geavanceerde apparatuur voor 
beeld, licht en geluid en een optimale klimaatbeheersing. Het 
grote podium maakt indrukwekkende presentaties mogelijk. De 
Zuiderduinzaal kan naar uw eigen wensen en behoeften worden 
ingericht. Zo sluiten alle details perfect aan bij wat u van uw 
meeting of congres verwacht.

Hotel Zuiderduin beschikt over maar liefst 35 conferentie- en 
vergaderzalen. Ook al deze ruimtes zijn vernieuwd en voorzien 
van alle geavanceerde apparatuur. Alle zalen hebben invallend 
daglicht en een prettige ambiance. Dankzij het brede scala aan 
zalen is er voor elke gelegenheid een passende zaal beschikbaar.

Het hotel biedt met het grote zalenaanbod een zee aan 
mogelijkheden voor zakelijke bijeenkomsten. Van een 
boardmeeting of vergadering in klein gezelschap tot grote, 
meerdaagse congressen en productpresentaties: alles is mogelijk. 
Het hotel ligt op slechts 100 meter van het strand en is daarmee 
ook een perfecte locatie voor teambuildingsactiviteiten of een 
ontspannen bedrijfsuitje. 

Het is ook mogelijk om met uw bedrijf 
het volledige hotel af te huren. Ook 
de branding van het hotel kan volledig 
worden gepersonaliseerd in de stijl 
van uw bedrijf. Van raamstickers tot 
menukaarten en van keycords tot vlaggen. 
Hotel Zuiderduin werkt intensief samen 
met een grafi sch vormgever die intern 
gehuisvest is. Dankzij de korte lijnen kan 
er snel geschakeld worden. Dit leidt tot 
verbluffende resultaten. U en uw gasten 
zullen zich direct thuis voelen in Hotel 
Zuiderduin.

Persoonlijke service
Het gevoel van thuiskomen wordt nog 
eens versterkt door het professionele team 
van medewerkers. In Hotel Zuiderduin 
bent u geen nummer, maar een gast 
die altijd welkom is. De medewerkers 
op alle afdelingen van het hotel denken 
graag met u mee. Er wordt dan ook 
altijd in mogelijkheden gedacht: vanaf 
het moment dat u informatie aanvraagt 
tot het moment dat u na uw meeting de 

deur uitstapt. Flexibiliteit is binnen het 
hotel erg belangrijk en zorgt voor de 
mooiste resultaten. De enthousiaste en 
professionele hotelcrew gaat geen vraag 
uit de weg en zorgt altijd met een glimlach 
voor een antwoord passend bij uw wensen 
en behoeften.

De service in het hotel gaat veel verder 
dan het serveren van een hapje en 
een drankje. Naast zaalinrichting en 
brandingsmogelijkheden kan het hotel 
u de volledige congresorganisatie uit 
handen nemen. De dienstverlening van 
Hotel Zuiderduin is op alle vlakken van 
een zeer hoog en professioneel niveau.

Eten en drinken
Lunch, diner en tussendoortjes maken 
uw meeting of congres compleet. Hotel 
Zuiderduin biedt u diverse mogelijkheden 
in de horecagelegenheden Restaurant 
Zuiderduin, Brasserie Bisou of Pub 
O’Donnell’s. Het restaurant is geschikt 
voor kleine en grote gezelschappen. Hier 

kunt u na een dag vergaderen of recreëren 
genieten van een heerlijk dinerbuffet. In de 
brasserie kunt u eveneens genieten van 
heerlijke gerechten van de kleine kaart. In 
de vernieuwde pub kunt u samen met uw 
collega’s de dag op een gezellige manier 
afsluiten met een hapje en drankje.

Het hotel beschikt over zeer comfortabele 
en gemoderniseerde kamers. Op het 
gebied van ontspanning en entertainment 
heeft het hotel een bowlingbaan, een 
zwembad, fi tnessfaciliteiten en een 
uitgebreide beauty & spa met diverse 
sauna’s en baden.

Het hotel beschikt over een ruime eigen 
parkeergelegenheid en is zowel met 
de auto als met het openbaar vervoer 
uitstekend te bereiken.

Hotel Zuiderduin
Egmond aan Zee
072 750 2000
www.zuiderduin.nl

advertorial

Uw bijeenkomst aan zee tot 1500 personen in ons volledig vernieuwde hotel

35 zalen van 30 t/m 1000 m2 - 550 kamers

In het pittoreske Egmond aan Zee vindt u aan de rand 
van het duingebied het moderne Hotel Zuiderduin. 
De schitterende plek aan de Noordzeekust is de 
perfecte locatie voor wie succesvolle en inspirerende 
meetings of congressen wil organiseren. Naast de 
fi jne ligging maken de uitgebreide faciliteiten, stijlvolle 
zalen en persoonlijke service Hotel Zuiderduin tot 
een ideale locatie voor vergaderingen, meetings, 
congressen en evenementen. U bent van harte welkom 
in een van de grootste congreslocaties van Nederland.

Vergaderen aan zee
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Het pand van Hotelschool The Hague aan de Brusselselaan  

in Den Haag is de afgelopen twee jaar aan de buitenzijde gerenoveerd.  

Na de renovatie van de gevel en het dak wordt komend jaar de  

binnenzijde aangepakt. Daarmee wordt de Haagse campus van de  

onderwijsinstelling toekomstbestendig gemaakt. 

Daken Hotelschool  
The Hague  
verduurzaamd

De Hotelschool The Hague 
is opgericht in 1929 en is 
daarmee één van de oudste 
onafhankelijke hotelscholen 
ter wereld. De onderwijsinstel
ling heeft als slogan ‘Heart of 
Hospitality’ en heeft dan ook 
‘gastvrijheid’ als het speerpunt 
van de activiteiten gemaakt. 
De school heeft twee campus
sen: één in Den Haag en één 
in Amsterdam, met in totaal 
meer dan 2600 studenten en 
200 medewerkers. 

Belangrijke doelstelling van 
de werkzaamheden was dat 
deze zouden resulteren in 
een verduurzaming van het 
pand. Dakadviesbureau DIAC 
werd door de opdrachtgever 
ingeschakeld om te komen tot 
een compleet advies omtrent 
(dak)techniek en duurzaam
heid. De plannen hebben 
zich vrij snel gericht op het 

bufferen van hevige piekbuien op nieuw aan te leggen 
begroeide daken. Met de subsidieregeling van de gemeente 
Den Haag is gekozen voor een extensieve daktuin op de  
gerenoveerde daken van de Hotelschool. Tevens is, daar waar  
nodig, de isolatiewaarde van de daken aangepast en is er 
gekozen voor duurzame dakbedekking. 

De werkzaamheden zijn uiteindelijk uitgevoerd door  
Voormolen Dakbedekkingen uit Nieuwerkerk aan den IJssel 
vanuit het Duurzaam Dak Concept (DDC). Dit concept geeft 
opdrachtgevers de gelegenheid om samen met de dak  
en groenadviseur (in nieuwbouw de landschaps of bouw
kundig architect) direct een inventarisatie mee te nemen 
voor verdere verduurzaming. Daarnaast biedt dit ook 
mogelijkheden om zonneenergie, retentiedaken, begroeide 
en multifunctionele daken al vooraf in het ontwerp mee te 
nemen en integraal uit te laten voeren. Samenwerkende 
partijen die vanuit RGS (resultaatgericht samenwerken) 
integraal van ontwerp, advies, uitvoering, beheer tot en met 
onderhoud voorbereiden binnen het DDC. 

TECHNIEK
Oorspronkelijk was er op de daken een omgekeerde dak
constructie toegepast. Dit wilde men aanpassen, daarom is 
de volledige bestaande opbouw tot op de waterdichte laag 
verwijderd (de oorspronkelijke APP dakbedekking is dus als 
dampremmende laag gehandhaafd).  

JHet Dak van het  aar 2020
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De oorspronkelijk toegepaste isolatielaag moest worden  
verwijderd, omdat de opdrachtgever de isolerende waarde 
van het dak wilde opwaarderen naar Rc=6. De oorspronke
lijke XPSisolatie was nat en had een sterk verminderde  
isolerende werking. Daarom is op de dampremmende  
laag een isolatielaag, bestaande uit 120 mm PIR (Rc=6),  
toegepast. Als waterdichte laag is vervolgens een  
Derbigum SP FR aangebracht. 

Het zichtdak is vervolgens voorzien van een groendak.  
Gekozen is om een vergroening door te voeren op een deel 
van de bestaande daken met waterbuffering van minstens 
25 liter per vierkante meter, in zowel de drainage als  
substraatlaag. Hierin is voorzien door toepassing van een 
groendaksysteem van Optigroen. Alle dakranden zijn  
opgehoogd en voorzien van afdekkappen. 

Na uitvoering en oplevering van de dakwerkzaamheden 
wordt het dak ondergebracht bij het Dakmerk kwaliteitskeur
merk onder waarborgfonds en verzekerde Multi Garantie 
voor het gehele begroeide daksysteem.  
De overige daken (op de bovenste verdiepingen) zijn  
voorzien van zonnepanelen.

ESTHETIEK
De kantoren en lokalen op de eerste etage van de hotel
school kijken uit op het groendak. De uitstraling van het 
dak is aanzienlijk verbeterd. Zoals bekend, levert groen een 
positief effect op het welzijn en het leer en concentratie
vermogen en bovendien wordt het gebouw hiermee mooi 
geïntegreerd in de omgeving: de campus is fraai gelegen in 
de duinen bij Scheveningen.  

De sedumplanten hebben steeds een kleurstelling,  
afgestemd op de seizoenen.Om de installaties en  
aan de  dakranden is voorzien in een grindzone,  
wat voor een fraaie afwerking zorgt.

DUURZAAMHEID
De retentiedaken zorgen voor een vertraagde afvoering  
van het hemelwater (25 l/m²). Het groendak draagt  
verder bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit en de  
bio diversiteit in de omgeving. De dakrenovatie past in  
een algemene verduurzaming die men in het hele pand  
wil doorvoeren. De toegepaste dakbedekking is vervaardigd  
uit gerecycled materiaal. 

SAMENWERKING
Complicerende factor op dit dak was de aanwezigheid  
van een groot aantal details van daglichtvoorzieningen  
en installaties. Verder vormde ook de logistieke organisatie 
een uitdaging, omdat de daken lastig te bereiken waren  
en alle activiteiten in het gebouw gewoon door moesten 
kunnen blijven gaan. Daarom moest voortdurend goed  
worden overlegd met zowel de opdrachtgever als de  
overige bouwpartners. Dit is volgens de betrokkenen  
zeer goed verlopen.

VEILIGHEID
Tijdens de werkzaamheden waren permanente hekwerken 
aanwezig. Voor de veilige onderhoudsfase is een lijnsysteem 
van REZ Dakveiligheid aangelegd. De installaties staan in  
de veilige zone, het lijnsysteem is ervoor bedoeld om veilig 
werkzaamheden aan de dakrand te kunnen uitvoeren. ■

• OPDRACHTGEVER: HOTELSCHOOL THE HAGUE, DEN HAAG
• DAKADVIES: DIAC, NIEUWEGEIN
• DAKDEKKER:  VOORMOLEN DAKBEDEKKINGEN,  

NIEUWERKERK AAN DEN DEN IJSSEL
• DAKHOVENIER: KONINKLIJKE VAN GINKEL GROEP, VEENENDAAL
• LEVERANCIER DAKBEDEKKING: DERBIGUM, BREDA
• LEVERANCIER GROENDAK: OPTIGROEN, AMERSFOORT

JHet Dak van het  aar 2020
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Al jarenlang is Derbigum producent van bitumineuze dakbedekkingen.  

De fabrikant van bitumineuze dakbedekkingen is vooruitstrevend op  

het gebied van duurzaamheid en innovatie. Tijdens de Belgian Roof Day  

lanceerde het bedrijf het programma ‘No Roof To Waste’. Onder deze  

noemer brengt de fabrikant alle activiteiten op dit gebied samen.

Derbitumen:  
bijdrage aan de  
circulaire economie

BEDRIJFSNIEUWS

Zoals bekend zijn onze grondstoffen eindig en daarom ziet 
de fabrikant het als haar verantwoordelijkheid om op een 
ecologisch en maatschappelijk verantwoorde manier de  
activiteiten uit te voeren. Het No Roof To Wasteprogramma 
heeft twee speerpunten, namelijk de focus op recycling en 
de vele mogelijkheden van het platte dak. In dit artikel zal 
worden geconcentreerd op het gedeelte ‘recycling’.

RECYCLING
Over de activiteiten op het gebied van recycling hebben  
wij eerder uitgebreid bericht in Roofs oktober 2019.  
De recycling van bitumineuze dakbanen is niet eenvou
dig: doorgaans is er sprake van ‘downcycling’, waarbij het 
bitumineus dakafval wordt verwerkt in producten voor de 
wegenbouw. De fabrikant heeft in de loop van vele jaren 
een methodiek ontwikkeld, waarbij het bitumineuze snijafval 
en de oude dakbedekkingen kunnen worden verwerkt tot 
grondstof voor een volwaardige nieuwe dakbedekking,  
met dezelfde kwaliteits en duurzaamheidseigenschappen  
als een nieuw geproduceerde Derbigum dakbaan.  
Inmiddels staat er een uitgebreid logistiek systeem voor de 
inzameling van bitumineus dakafval. 
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“De cyclus is oneindig,” aldus Poppelaars. “Want ook deze 
dakbedekking, die uit gerecycled materiaal is vervaardigd, 
wordt na het verstrijken van de levensduur weer ingenomen.” 
De producten worden tevens geleverd met een KOMO 
certificaat en een DUBOkeur.

VOORSPRONG
De eerste dakbanen uit gerecycled materiaal zijn alweer 
ruim 10 jaar geleden aangebracht. Deze daken liggen er 
keurig bij en zoals het er nu uitziet zal de levensduur van  
de gerecyclede dakbanen de Derbigum kwaliteit evenaren. 
Poppelaars: “Wij hebben dan ook een voorsprong van  
10 jaar. In de afgelopen jaren hebben wij geïnvesteerd in  
onder andere duurzaamheid. Buiten dit, wordt er in onze 
fabriek ook gewerkt aan een nieuw productielijn.  
We hebben vele initiatieven ontplooid en ook een groot  
aantal innovaties in de markt gezet. Sommige daarvan  
waren succesvol, andere iets minder. Maar we streven  
natuurlijk altijd naar de kwaliteit die men van ons gewend is. 
We hebben daarmee geanticipeerd op een maatschappe
lijke ontwikkeling die nu duidelijk voet aan de grond krijgt:  
we gaan steeds nadrukkelijker richting een circulaire eco
nomie. Waar we voorheen aan het pionieren waren,  
zijn we nu leidend.” 

Met de lancering van het No Roof To wasteprogramma komt  
alles samen wat Derbigum in de loop van de jaren heeft ont 
wikkeld, op het gebied van recycling en productie. Het pro
gramma biedt daarmee direct een platform voor de toekom
stige ontwikkelingen. Dit betekent dat Derbigum altijd bezig 
blijft met het vernieuwen en verbeteren van producten. ■

De systematiek houdt in dat men snijres
ten, productieresten en oude dakbanen 
verzamelt, o.a. door het gebruik van 
bigbags. Dit wordt vermalen tot fijnere 
granules en vervolgens gezuiverd,  
zodat het materiaal vrij is van vreemde 
stoffen, metalen, etc. Van het materiaal 
dat overblijft, wordt via een gepaten
teerd proces de nieuwe bitumengrond
stof Derbitumen vervaardigd.  
Dit materiaal wordt mede als grondstof 
ingezet bij de productie van het  
NTassortiment van de fabrikant.

BESPARING
De methodiek is het resultaat van  
jarenlange ervaring en onderzoek.  
Directeur John Poppelaars van  
Derbigum Nederland vertelt dat er 
momenteel zo’n 4.000 ton bitumen per 
jaar wordt gerecycled. “Inmiddels heb
ben we al ruim 1.000.000 m² dakbanen 
geproduceerd uit gerecycled bitumen. 
In het komende jaar wordt de afde
ling verder uitgebreid en zal er meer 
dan 50.000 ton per jaar worden verwerkt. Dit komt erop neer 
dat nu al een vijfde van ons jaarlijkse verbruik van primaire 
grondstoffen is vervangen door gerecycled materiaal.  
Ons doel is om volgend jaar onze afhankelijkheid van  
primair grondstoffen met een kwart te verminderen en te 
gaan naar een inzet van 25% secundaire grondstoffen. 
 Tussen 2010 en 2018 hebben we al zo’n 12.800 ton CO2  
bespaard en deze hoeveelheden zullen alleen maar  
groter worden.”

Tijdens de Belgian Roof Day werden de aanwezige dakdek
kers uitgenodigd om deel te nemen aan het inzamelen van 
bitumineuze snijresten. In Nederland gebeurt dit overigens 
al een aantal jaar en is men tevens bezig met het opzetten 
van een logistiek systeem, om sloopafval van oude dakbe
dekking te vervoeren. Maar momenteel is de wetgeving nog 
een ‘bottleneck’. Het vrije verkeer van personen en goederen 
geldt niet voor bitumineus dakafval, wat op dit moment nog 
zorgt voor veel administratieve rompslomp en de bijbeho
rende vertraging. We zijn momenteel druk aan lobby’en om 
hier op korte termijn verandering in te krijgen.”

Wie tegenwoordig een dak opgeleverd krijgt, dat is uitge
voerd met een dakbedekking die is geproduceerd uit 
‘Derbitumen’, krijgt er een CO2reductiecertificaat bijgeleverd,  
d.m.v. een berekening van de hoeveelheid CO2 die is be 
spaard, aan de hand van het aantal vierkante meters dak
oppervlak. Dit certificaat wordt in eigen beheer uitgegeven 
en gecertificeerd door Price Waterhouse Coopers.  
Tevens zal het dak worden opgeleverd met een terugname 
garantiecertificaat. Hiermee wordt dus aangegeven dat  
de dakbedekking, na het verstrijken van de levensduur,  
door de fabrikant zal worden ingenomen voor recycling. 

BEDRIJFSNIEUWS

Met Derbitumen, de nieuwe grondstof vanuit recycling,  
draagt Derbigum op een unieke manier bij aan de circulaire economie.
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Communiceren  
en organiseren

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

Inmiddels zijn er meer dan honderdduizend zzp’ers in de 
bouw en dat aantal blijft groeien. Eén op de vijf bouwvakkers  
komt uit het buitenland. Het aantal openstaande en moeilijk 
in te vullen vacatures stijgt naar recordhoogte. Een derde 
van de mensen in de bouw kan nauwelijks lezen en schrijven.  
De oudere generatie ambachtslieden is nu echt aan het 
uitstromen, daarentegen is er van onderuit minder instroom, 
doordat er minder jeugdaanbod is en de vmboscholen 
minder bouw en technisch gericht opleiden.

Wat krijgen we hiervoor terug? Een korte opsomming die 
beslist niet compleet is: het risico op bedrijfsongevallen wordt  
groter, de faalkosten nemen toe, er wordt langzamer gewerkt, 
efficiëntie is ver te zoeken, communiceren is lastig of bijna  
onmogelijk, elkaar begrijpen wordt niet altijd meer gedaan en 
niet te vergeten: alles moet vooral snel. Burnout is inmiddels 
een volksziekte geworden, er is grote onzekerheid door onder 
druk staande pensioenen en als je je collega wilt spreken, 
dan appen we. Topsport om een bouwproject in deze  
chaotische wereld georganiseerd te krijgen.

Was het vroeger dan allemaal beter, vraag je je dan af.  
Nee, absoluut niet. Het werk was zeker zwaar, er werden in 
uren per dag dubbele dagen gewerkt en we wisten nog  
niet veel van onveilige producten en giftige stoffen.  
In die tijd waren er meer bedrijfsongevallen of mensen  
werden ziek door, of van het werk. Voorlichting in gezond,  
fit en vitaal leven stond in de kinderschoenen bij wereld
verbeteraars. Maar toch wordt deze tijd verheerlijkt!

Wat missen we nu, wat we toen wel hadden, vraag ik me af. 
Ik kan me nog herinneren dat ik met werken begon halfweg 
jaren tachtig. Net fris en fruitig uit de schoolbanken het dak 

VITALITEITSMANAGEMENT

Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde  

mensen in en om het bedrijf  en balans  

in het leven: dat zijn de uitgangspunten  

van het vitaliteitsmanagementprogramma  

‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

op. Het was een mooie tijd, omdat je echt leerde met de 
handen te werken. Fouten maken kon en mocht nog,  
als je er maar iets van opstak. Lekker buiten werken en  
niet te veel zorgen aan je hoofd, ondanks dat het toen een 
financieel moeilijke tijd was. Als er iets vergeten werd,  
of iets mis ging op een project, dan pakte het personeel  
van de aannemer dit wel op. De aannemer had destijds 
tachtig procent eigen werknemers, tegen nu maximaal  
twintig procent. Fouten of miscommunicatie werden deels 
opgevangen. Je was vooral supertrots op je werk en iedereen 
wist alles van elkaar. Door de kleine wereld vanwege de  
digitale afwezigheid was het leven intiem en gezellig.  
Vakmanschap en ambacht werden gekoesterd.

De tijd is echt veranderd! We hebben het samen nu  
vooral druk. Tijd voor gewoon niksen is er niet meer bij.  
Bij Gebr. Janssen zijn we op zoek gegaan naar een  
middenweg, waarbij we vooral goed communiceren en 
organiseren met elkaar en daarbij trots zijn op ons werk.  
Veiligheid en kwaliteit horen bij betrouwbaarheid, waarbij we  
samenwerken met bevlogen mensen. Mensen die plezier 
hebben in het werk en die de juiste mix gevonden hebben, 
wat betreft ambacht en vitaliteit. Deze toppers zijn juist die 
bevlogen mensen om een goede, leuke, veilige, efficiënte, 
kwalitatieve, toptoekomst in te gaan. ■
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Vakmanschap verdient 
de beste kwaliteit.

Wij zijn een trotse leverancier van het Rheinzink hemelwaterafvoerpakket en het 
hoogwaardige Rheinzink plaatzink waarmee wij zetwerk op maat produceren.  
Want vakmanschap verdient de beste kwaliteit.

De basis van de Rheinzinklegering bestaat uit elektrolytisch zuiver zink, waarmee zeer 
kleine hoeveelheden koper en titaan worden gelegeerd. Dit zorgt niet alleen voor 
belangrijke technologische eigenschappen maar ook voor de kenmerkende kleur 
van het Rheinzink patina. De kwaliteit wordt onderstreept door KOMO keur, 30 jaar 
garantie en Cradle to Cradle certificering op alle onderdelen.

Rheinzink hemelwaterafvoersysteem, perfectie in eenheid 
In het oog springende elementen op de gevel, zoals HWA-buizen en goten, stralen 
met Rheinzink kwaliteit en duurzaamheid uit. Door een speciaal productieproces 
ontstaat een HWA-pakket waarin alle onderdelen precies dezelfde kleur hebben en 
perfect op elkaar passen. Wij hebben dit pakket in al onze shops op voorraad!

Rheinzink Walsblank en prePatina, levend materiaal
Rheinzink Walsblank zink vormt onder invloed van de buitenomgeving een patinalaag 
die zorgt voor een stabiele bescherming en een pure en levendige uitstraling. 
Rheinzink prePatina is voorgepatineerd Rheinzink met een natuurlijke, vanuit 
het materiaal verkregen laag die gelijkmatig verouderd en verkrijgbaar is in de 
kenmerkende kleuren Blue Grey en Graphite Grey.

Het Rheinzink 
HWA-pakket is bij 
ons uit voorraad 

leverbaar!

Rheinzink kwaliteitszink 
Prefab uit voorraad en op maat gezet.

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

steilDAK is het gespecialiseerde vakblad voor de hellende dakenbranche

Het vakblad stelt zich ten doel op een zo breed mogelijke basis vakinformatie te  
verspreiden over alle items m.b.t. het hellende dak, zowel op het gebied van regelgeving  

en normering, als de technische en praktische invulling hiervan.

Vindt u het als lezer van Roofs interessant om steilDAK maandelijks gratis te ontvangen?
Mail dan naar info@lumail.nl of kijk op www.steildak.nl
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Leadax Innovations heeft in Wapenveld een ruime, nieuw gebouwde fabriek 

betrokken, terwijl de oude locatie gewoon in bedrijf blijft. Het is tekenend  

voor de groei van het bedrijf, dat in de afgelopen jaren is overladen met 

awards en nominaties op het gebied van duurzaamheid en circulair bouwen. 

Op 25 november werd de locatie feestelijk geopend met het symposium  

‘Circulariteit en Winstgevendheid in de Bouw’.

‘ In de toekomst is  
afval verleden tijd’

BEDRIJFSNIEUWS

gemaakt wordt en na het einde van de levensduur gerecy
cled kan worden, is het volledig circulair. Het product komt  
in medio 2020 op de markt. Het streven is om dit wereldwijd 
uit te rollen en dichtbij het afval te produceren. 

De wereld staat voor een enorme uitdaging om CO2emissies 
te reduceren. In het Nederlands bouwbesluit is afgesproken 
in 2050 zelfs energieneutraal te zijn. Leadax draagt bij aan 
deze reductie door de extreem lage CO2footprint van haar 
nieuwe dakbedekking, waardoor het de meest duurzame 
oplossing in de markt zal zijn.

LOODVERVANGER
Leadax is in de markt bekend vanwege de circulaire lood
vervanger. Hoewel ook deze loodvervanger uit dezelfde  
PVBafvalstroom wordt gemaakt, is er volgens CEO  
Roeland van Delden meer dan genoeg grondstof aanwezig. 
“Al zouden we al het lood ter wereld vervangen, dan is de  
afvalberg nog lang niet op,” aldus Van Delden. “Een dakbaan  
gemaakt uit hetzelfde materiaal is daarmee niet alleen een  
mooie, maar ook een logische toevoeging aan onze product
familie. Onze missie is om met het afval van vandaag ervoor 
te zorgen dat afval nooit meer terugkomt.”

Het symposium stond in het teken van duurzaamheid en 
winstgevendheid. De meer dan 300 aanwezigen kregen 
handvatten aangereikt door onder andere Ed Nijpels 
(Sociaal Economische Raad), Age Vermeer (Dura Vermeer) 
en Elphi Nelissen (TU Eindhoven) over ondernemen in de 
circulaire economie. ■

Tijdens het symposium presenteerde de producent 
 bovendien een opvallende innovatie: een volledig circulaire 
dakbedekking voor platte daken. Deze dakbedekking is  
gemaakt uit afval en is aan einde van de levensduur  
volledig te recyclen tot nieuwe dakbedekking. Bovendien is 
de CO2footprint van dit product ongekend laag. 

De innovatieve dakbedekking is gemaakt uit gerecyclede 
polyvinylbutyral (PVB). Het betreft hetzelfde materiaal dat  
als basis dient voor de loodvervanger die het bedrijf voert: 
een afvalstroom die overblijft bij de recyclage van gelaagd 
glas, zoals veiligheidsglas en autoruiten. De producent heeft 
als ambitie met deze dakbaan wereldwijd de nieuwe stan
daard te worden. Omdat het product uit plastic afval  



Heeft u ook een project voor de rubriek
Dak van het Jaar 2020?

Neem dan contact op met Edwin Fagel via 0725470309 of edwin@lumail.nl

Roofs is het enige objectieve vakblad 
voor de dakensector in Nederland

In Roofs vindt u elke maand een breed scala aan onderwerpen  
over de ontwikkelingen en technieken op het vakgebied daken.  

Roofs is daarmee toonaangevend voor de dakenbranche.
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Het busplatform bij treinstation Den Haag CS heeft een prachtig  glooiende 

overkapping gekregen, die is uitgevoerd met de witte kunststof dak bedekking 

Rhepanol. Het is geen sinecure om dit type dakbedekking aan  

te  brengen op een dergelijke ondergrond. Het resultaat, dat onlangs werd 

 opgeleverd, is bijzonder fraai te noemen.

Glooiende overkapping op 

busplatform Den Haag CS

de overkapping pas afgelopen zomer vervaardigd.  

Schadenberg Dakwerken was al vrij vroeg in het proces bij 

het project betrokken, omdat de opdrachtgevers op zoek 

waren naar een gunstig alternatief voor de oorspronkelijk 

bedachte oplossing, waarin was voorzien in een compo

sietbeplating. Het dakdekkersbedrijf maakte een mock up 

om de geschiktheid van de oplossing met een kunststof 

dakbedekking aan te tonen. Op basis hiervan verkreeg men 

de opdracht. Het was namelijk van essentieel belang dat het 

resultaat het esthetische effect, waar het ontwerp om vroeg, 

zou verkrijgen. De kleurstelling van de dakbedekking is in 

overeenstemming met die van de omliggende gebouwen 

en de glooiende vorm.

TECHNIEK 
De overkapping kreeg een golvend staaldak met een totaal 

dakoppervlak van zo’n 2800 m². Ter plaatse van het onder

liggende perron is voorzien in een daglichtvoorziening.  

Voor de dakbedekking is gekozen voor de witte Rhepanol 

(1,5 mm) van leverancier QRS. Deze is middels een Gripfix 

(klittenband) gesteld, mechanisch bevestigd en in de over

lappen geföhnd. Het glooiende dak is vervaardigd uit een 

staaldak. Om een goed strakke ondergrond te verkrijgen, 

is hier bovenop een isolatielaag aangebracht, bestaande 

uit de PIRisolatie IKO Enertherm (4 cm), geschroefd aange

bracht. Het betreft de overkapping van een busplatform,  

dat in principe dus niet hoeft te worden geïsoleerd:  

de isolatie werd enkel aangebracht om een ondergrond te 

verkrijgen, waar de dakbedekking mooi strak op kon worden 

verlegd. Het dak werd hiermee direct beloopbaar. Het ging 

telkens om kleine afmetingen isolatieplaten (1,20x60 cm), 

zodat de glooiing van het dak met de PIRplaten kon worden 

gemaakt. Tussen de dakbedekking en de isolatielaag is  

voor extra zekerheid een lekdetectiesysteem aangebracht.

Vooraf diende het dakdekkersbedrijf een banenplan in te 

dienen, dat door de architect en opdrachtgever dienden te 

worden goedgekeurd. Bijkomstige complicatie was namelijk 

dat de naden van de dakbedekking dienden aan te sluiten 

op die van de gevelpanelen. Daarom was het belangrijk  

dat de dakbanen op een juiste manier zouden worden ge

fixeerd. In het hart van het dak werd de middelste dakbaan 

gesteld met behulp van een laserstraal. De dakbaan werd 

vervolgens gefixeerd met behulp van de Gripfix: een klitten

band tussen de dakbedekking en de ondergrond.  

Tijdens het stellen was een zinken plaat tussen de dakbedek

king en de Gripfix geplaatst. Pas zodra de dakbaan goed lag, 

werd de zinken plaat er tussenuit gehaald. Door vervolgens 

vanuit deze centrale baan naar de beide buitenkanten te 

werken en, door te variëren in de breedte van de overlap,  

kon de dakbedekking zodanig verwerkt worden dat de naden 

van de dakbanen aansloten op die van de gevelpanelen.

Ter plaatse van de dakrand en de aansluitingen met het 

treinstation en de daglichtvoorziening zijn aluminium verholen 

goten aangelegd. Deze zijn met dezelfde dakbedekking  

afgewerkt. Eén goot bij de aansluiting met het treinstation 

was niet op deze manier af te werken, omdat daar te  

weinig ruimte voor was. Hier is de goot uitgevoerd met een 

vloeibare dakbedekking.

ESTHETIEK
Het fraaie ontwerp diende zoals gezegd aan te sluiten bij  

het vernieuwde treinstation. Den Haag CS heeft in de jaren 

20092015 een lichte en ruime opzet gekregen, met een  

moderne uitstraling. Vanaf de perrons is de dakbedekking 

van de overkapping van het busplatform niet zichtbaar, 

maar rond het station staat veel hoogbouw dat op de over

kapping uitkijkt. Daarom was het belangrijk dat de golvende 

overkapping een fraaie afwerking zou krijgen en behouden. 

De aansluiting tussen de naden van de gevelpanelen en de 

dakbedekking luisterde om deze reden bijzonder nauw.  

Hierboven is beschreven hoe hier aanvulling aan is gege

ven. Het legplan was een essentieel onderdeel, waarbij niet 

alleen de breedte van de dakbanen bijzondere aandacht 

kreeg, maar ook de lengte. Er zijn verschillende lengtes  

toegepast, om een mooi, gelijkmatig beeld te verkrijgen  

(en een minimum aan snijafval).

Zoals bekend is het belangrijk dat een witte dakbedekking 

goed wordt onderhouden, om te voorkomen dat deze zwart 

wordt. In de omgeving van Den Haag CS is dit extra belang

rijk, omdat er in deze omgeving veel vervuiling in de lucht zit. 

Tekst: Edwin Fagel

Foto’s: Schadenberg Dakwerken

In 2015 werd het Centraal Station van Den Haag volledig 

vernieuwd. In aansluiting hierop is het busplatform, dat zich 

boven de perrons en rails van de treinen bevindt, vernieuwd. 

De inrichting van het busplatform is hiermee overzichtelijker 

geworden, de looproutes zijn korter en het aantal perrons  

is uitgebreid. Het platform is voorzien van een golvende  

overkapping en heeft daarmee de gewenste moderne  

uitstraling verkregen, die in overeenstemming is met het  

vernieuwde treinstation en de omliggende hoogbouw.  

Het busplatform is door dezelfde architect als het treinstation 

ontworpen: het Amsterdamse Benthem Crouwel.

Oorspronkelijk zou het vernieuwde busplatform al veel  

eerder na de realisatie van het nieuwe treinstation worden 

opgeleverd, maar door diverse omstandigheden werd  

Roofs     41

40     Roofs

Momenteel wordt basisschool De Schakel in Vlaardingen gerenoveerd tot een zogeheten Integraal Kind Centrum (IKC) voor onderwijs en opvang van kinderen in de leeftijd 0 tot 12 jaar. Als de werkzaamheden zijn  afgerond, vinden de activiteiten plaats vanuit een energieneutraal of NOM (Nul op de Meter)-gebouw. De gebouwschil werd volledig prefab op de bouwplaats aangeleverd, inclusief geïntegreerde installaties.

Energieneutraal  
schoolgebouw  
uit prefab elementen

Tekst: Edwin Fagel
Foto’s: Fit4TheFuture

De renovatie van De Schakel kent zijn oorsprong in  het innovatieprogramma School vol Energie van de  Green Deal Scholen. Een belangrijk doel van het innovatie-programma is: vraag, aanbod, regelgeving en financiering samenbrengen om grootschalige energieneutrale renovatie van scholen mogelijk te maken. Op deze manier wordt een geheel nieuw perspectief geboden voor alle scholen die na de Tweede Wereldoorlog gebouwd zijn en die nog steeds  dagelijks in gebruik zijn. Het gebruik voldoet al lang niet meer aan de kwaliteitseisen van nu en de exploitatielasten zijn flink hoger dan de hiervoor ontvangen vergoedingen. Daarnaast sluiten deze gebouwen vaak niet meer aan bij  de huidige en toekomstige onderwijsvisie.

Het bestaande gebouw is in korte tijd snel en grondig  gerenoveerd en opnieuw ingericht. Zowel het ontwerp,  de realisatie, als het onderhoud van het gebouw voor  20 jaar behoren integraal tot de opdracht. De renovatie is door het verantwoordelijke consortium Fit4TheFuture  opgeleverd met garanties op het gebied van Nul op de Meter en Frisse Scholen Klasse B. Nul op de Meter houdt in dat het gebouw evenveel energie opwekt als de school verbruikt  (of meer), door slim gebruik te maken van energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen. Het consortium  bestaat uit architectenbureau Roosros Architecten uit  Oud-Beijerland, engineersbureau BouwNext uit Ede en  Renolution uit Haaksbergen.

TECHNIEK
Het betreft een integrale renovatie van zowel de gehele  schil als het interieur van het gebouw. Het is de bedoeling dat  het pand geschikt wordt gemaakt voor zowel het onderwijs als kinderopvang en BSO (buitenschoolse opvang),  zodat kinderen van 0-12 jaar er een goed onderkomen  hebben. Voor de schil is gebruik gemaakt van het prefab staalframesysteem van Renolution. De bouwmethode bestaat uit een lichte, stalen constructie waarop dak- en gevelelementen worden gemonteerd die in de fabriek zijn voorzien van passende kozijnen en beglazing. Het lichte  gewicht zorgt ervoor dat het niet langer nodig is om een  extra fundering te maken of de bestaande fundering te  verbreden. Mede hierdoor worden bouwtijd en -kosten aanzienlijk gereduceerd en wordt duurzaam renoveren van portiek- en galerijwoningen eenvoudig.

Het prefab karakter van het renovatieconcept maakt  dat het duurzaam renoveren in enkele dagen tot weken  kan worden gerealiseerd. De buitenkant wordt als het ware ‘ingepakt’. De staalframeconstructie voorkomt dat de  aangebrachte buitenafwerking gaat scheuren en op termijn onderhoud nodig heeft. 

Het concept behelst een systeem dat is opgebouwd uit prefab panelen, die vooraf volledig op maat zijn geëngineerd 

aan de hand van een 3D-model. Dit wordt gemaakt op  basis van een gebouwscan, waarvan de gegevens later  in een BIM-model worden ingevoerd. Op deze manier weet men altijd dat de maatgeving klopt. De elementen zijn opgebouwd uit een staalframe met daarin de volledige dakopbouw, op basis van een isolatielaag (waarbij de dikte al naar gelang de gewenste EPC kan variëren) en een dampremmende laag. In de schil zijn het ventilatiesysteem en lucht-water-warmtepomp geïntegreerd. Op het dak zijn aanvullend zonnepanelen aangebracht.

Tijdens de duurzame renovatie met prefab elementen blijft een gebouw (of woning) normaal gesproken wind- en waterdicht, omdat er geen sloopwerkzaamheden aan gevel en dak plaatsvinden. In het geval van de school was de bouwkundige staat van de vloeren zo slecht dat besloten is om een groot deel van het gebouw te slopen en met prefab elementen opnieuw op te bouwen. Het geldt dus wel als een renovatieproject, maar feitelijk is het schoolgebouw van de grond af aan opnieuw opgebouwd. 

Voor de dakopbouw is er gekozen voor een IKO Roof Concept. Belangrijke keuze daarbij is de isolatiewaarde van het dak 

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

Wij zijn er trots op de enige landelijke aanbieder te zijn die in staat is om onmiddellijk 
na opdracht razendsnel zetwerk op maat te zetten. Wij beschikken namelijk over 20 
industriële zetterijen verspreid door heel Nederland. Daardoor hoeft u nooit meer één of 
meerdere dagen te wachten op uw zetwerk, maar kan het altijd razendsnel ergens in de 
buurt voor u gezet worden! 

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

Ál onze vestigingen hebben een zetterij!
Zetwerk op maat van Drachten tot Maastricht.

Waarom zetwerk van Aabo Trading?

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

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

Zetwerk in 
heel Nederland!
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NIEUWSLIJN

De dakenvakbeurs van Nederland

DAKEN&ZAKEN

Beurs informatie

Beursdag 
Donderdag 01 oktober van 10.00 tot 20.00 uur.

Opbouwen 
Woensdag 30 september van 10.00 tot 17.00 uur.

Afbouwen
Donderdag 01 oktober van 20.00 tot 24.00 uur.

Hapjes en drankjes zijn op de beursdag geheel 
gratis voor standhouders en bezoekers.

Tarieven stands:
24 m2  -  € 2.500,- ex btw.

48 m2  -  € 4.500,- ex btw.

Een basisstand is voorzien van: 
Witte wanden, electra, frieslijst,
tafel met krukken, spotverlichting
en vloerbedekking

Stands in de direkte omgeving van het centrale cateringplein 
hebben een toeslag van 10% op bovengenoemde tarieven.

VERHUIZING
Per 1 januari 2020 is  

Lindeman Uitgevers verhuisd.  

Het nieuwe adres is:
Lindeman Uitgevers bv

J. Duikerweg 5
1703 DH Heerhugowaard

De overige contactgegevens  
blijven ongewijzigd.

agenda
1516 januari 2020
Intersolution 2020
Flanders Expo, Gent (B)
Info: www.intersolution.be

2831 januari 2020
Dach + Holz International 2020
Messegelände Stuttgart (D)
Info: www.dachholz.com

47 februari 2020
VSK 2020
Jaarbeurs Utrecht
Info: www.vsk.nl

29 februari8 maart 2020
Batibouw 2020
Brussels Expo, Brussel (B)
Info: www.batibouw.com

DAKEN & ZAKEN GAAT DOOR!
Op 1 oktober 2020 zal in de nieuwe hal van de Evenementenhal Gorinchem (Next Level) 
de eerste editie van de dakenbeurs DAKEN & ZAKEN worden georganiseerd.  
De dakenbranche beschikt daarmee weer over een eigen platform. Het evenement 
wordt door Lindeman Uitgevers in samenwerking met de markt georganiseerd.

QUOTE VAN HET DAK

“ Wanneer u een nieuw huis bouwt,  

moet u op uw dak een borstwering  

maken, zodat u geen bloedschuld op  

uw huis laadt, wanneer iemand eraf valt.” 

Deuteronomium 22:8, Herziene Statenvertaling

NOXITE MAAKT STIKSTOFOXIDEN ONSCHADELIJK
Noxite, het dakbedekkingssysteem voor platte daken  
van BMI Icopal, zuivert de lucht van schadelijke stikstofver
bindingen door ze om te zetten in onschadelijke deeltjes. 
Deze worden vervolgens door regen en wind afgevoerd.  
De effectieve werking is blijvend; elk plat dak dat voorzien  
is van Noxite helpt dagelijks mee de lucht te zuiveren.  
Deze duurzame en recyclebare dakbedekking wordt steeds 
vaker toegepast bij nieuwbouw en renovatie van platte 
daken. Bij de wegenbouw wordt de werkzame toplaag sinds 
kort toegevoegd in slijtlagen voor asfalt. Onderzoek heeft  
de zuiverende werking bewezen.

Stikstofoxiden komen vrij bij de verbranding van fossiele 
brandstoffen, worden ingeademd en komen in het milieu 
terecht. Dat is niet alleen schadelijk voor de leefomgeving, 
maar kan ook longirritatie, lagere weerstand en infecties aan luchtwegen veroorzaken.  
De urgentie om de uitstoot van stikstof terug te dringen, is dan ook groot.

VERLENGING SAMENWERKING NEN EN BRIS  
MET OOG OP INTENSIVERING 
Op 6 december 2019 ondertekenden algemeen directeur 
NEN Rik van Terwisga en directeur BRIS Bastiaan Benz de  
verlenging van de overeenkomst tussen de twee bedrijven 
met 3 jaar. Deze afspraak geeft bouwprofessionals toegang 
tot de NENpublicaties via BRISwarenhuis, de online bibliotheek 
die de verbanden legt tussen alle regelgeving en nomen in 
de bouw. Tegelijk spraken zij uit intensiever met elkaar te gaan 
samenwerken om producten verder te kunnen verbeteren.  
De ‘Powered by NEN’ toevoeging aan de BRISproducten 
onderstreept die ambities.

HOGE STIKSTOFDEPOSITIE VERSNELT VRIJKOMEN ASBESTVEZELS
De hoge stikstofdepositie in Nederland leidt niet alleen tot problemen voor de agrarische sector en de bouwsector,  
maar vooral tot verhoogde gezondheidsrisico’s voor burgers. Door te veel neerslag van stikstofoxiden en ammoniak  
verzuurt onze bodem, maar de verzuring tast ook de asbestdaken aan. 

Dat betekent een extra risico voor iedereen die nog asbestplaten op het dak van zijn woning, stallen of bedrijf heeft liggen.  
Verzuring leidt namelijk tot versnelling van de afbraak van de asbestdakplaten, waardoor meer asbestvezels zullen vrijkomen.  
Met de wetenschap dat asbestdaken niet alleen het witte chrysotiel asbest, maar ook het gevaarlijke bruine amosiet en  
blauwe crocidoliet asbest bevatten, is dit een ernstig probleem. Per jaar zijn er met zekerheid ruim 1000 asbestdoden,  
bovendien is er de verdenking van ruim 4000 asbestdoden per jaar. De laatste inzichten en wetenschappelijke feiten over  
afbraak van asbestdaken kwamen aan de orde tijdens de conferentie van het European Asbestos Forum.

ARCHITECTENBRANCHE ONDERTEKENT  
KLIMAATAKKOORD
Het Klimaatakkoord van overheid, bedrijfsleven en maat
schappelijke organisaties is – lastbutnotleast – onder
tekend door de BNA. In dat akkoord zitten de afspraken over 
de gebouwde omgeving die dit jaar aan de zogenaamde 
‘bouwtafel’ zijn voorbereid. Het pakket gaat van goed  
geïsoleerde woningen tot aardgasvrije wijken en goedkoop 
en slim verbouwen. In 2030 moeten bijvoorbeeld de eerste 
1,5 miljoen bestaande woningen zijn verduurzaamd.  
Namens de BNA tekenden voorzitter Francesco Veenstra 
en directeur Fred Schoorl in het bijzijn van Ed Nijpels,  
als voorzitter van het Klimaatakkoord. 

FOTO: Tony Rich

MSQ NEEMT VAN DOORN DAKSPECIALIST OVER
Per 1 januari 2020 neemt MSQ Groep (Msquared Groep) Van Doorn Dakspecialist over. Van Doorn is een 
gerenommeerd bedrijf met vestigingen in Rilland en Veldhoven. Het dakdekkersbedrijf heeft recent nog 
haar 150jarig bestaan gevierd en is daarmee één van de oudste dakbedekkingsbedrijven in Nederland. 
Als kroon op het werk heeft het bedrijf het predicaat hofleverancier mogen ontvangen. 

Met het oog op de continuïteit voor de lange termijn hebben Ward Schröder en GeertJan Vogels  
besloten dat nu het juiste moment is om het stokje over te dragen aan een nieuwe aandeelhouder.  
Met de verkoop van zijn belang heeft GeertJan Vogels besloten zich geheel terug te trekken uit het  
bedrijf. Ward Schröder zal zijn werkzaamheden binnen Van Doorn in zijn huidige functie voortzetten.  
De omzet bedraagt ongeveer € 10 miljoen. Het bedrijf heeft 43 medewerkers in dienst.
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SealEco bv www.sealeco.com

Anjo www.anjo.nl

Daksafe www.daksafe.nl

Actiondak www.actiondak.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Allup www.allup.nl 

Hotel Zuiderduin www.zuiderduin.nl

Derbigum www.derbigum.nl

Gebr. Bodegraven www.gb.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Skylux www.skylux.be 

BMI Group www.bmigroup.com

IKO nl.iko.com

ABS Safety www.abssafety.nl

Kingspan Unidek www.unidekflatroofs.nl

Beelen Dakmaterialen www.beelen.nl

Dakned www.dakned.nl

El Zinc Nederland bv www.elzinc.nl

Braber Dakmaterialen www.braberdakmaterialen.nl

Dakgootgroep bv www.dakgootgroep.nl

Van der Herp bv www.vanderherp.nl

Mawipex Handelsmaatschappij bv www.mawipex.nl

Zinkunie www.zinkunie.nl

BDA Opleidingen www.bdaopleidingen.nl

Aabo Greentech bv www.aabogreentech.nl

Rockwool www.rockwool.nl
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Adverteerdersoverzicht

De redactie nodigt de markt uit bij te dragen. Mail uw thema’s, productnieuws en projectinformatie naar de redactie:  
edwin@lumail.nl. Telefonisch kan ook: 072-5470309.

SPECIAL
Dakbedekking

DAK VAN HET JAAR 2020
AFAS Experience Centre 

INTERNATIONALE DAKEN
Xinglong Bookstore in Chengdu (China)

DAK VAN HET JAAR 2020
18 Havenloft woningen in Rotterdam
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JACK PLAATST VANAF NU 
SKYLUX DAKRAMEN

Plaats jij je dakramen graag snel, zonder gedoe achteraf én tegen een 
mooie winstmarge? Werk samen met Skylux. Je monteert onze innovatieve 
dakramen net zo vlot als klassieke wenteldakramen.

En je klanten? Die maak je ook happy: zij krijgen een bijzonder kwalitatief 
kiepdakraam. Standaard muggenhor aan de buitenkant, kind- en inbraakveilig, 
makkelijk te reinigen ...  Gedaan met de nadelen van een wenteldakraam! 
Skylux is de toekomst voor jou én je klanten. 

Contacteer ons en wordt premium dakwerker! 
Tel +32 56 20 00 00 - info@skylux.be

Uniek: 
Muggenhor 

aan de 
buitenkant
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Uw partner voor  
platte en hellende daken!

Daken bieden eindeloos veel mogelijkheden. BMI helpt u graag 
deze tot in elk detail te ontdekken. Kent u BMI al? Wij zijn Icopal en 
Monier, maar dan samen! Met onze dakbedekkingssystemen en
bouwmaterialen levert u voor elk dak, plat of hellend, de beste 
oplossing. Een dak waarop uw klant langdurig en zorgeloos kan 
vertrouwen. Als BMI bundelen we niet alleen onze producten, maar 
ook onze krachten op het gebied van innovatie, duurzaamheid en 
milieuvriendelijkheid. Met extra slagkracht werken we samen aan 
uw succes. Want als u succes heeft, hebben wij dat ook!

bmigroup.com


