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Zonder blauw  
geen groen
Nederland is een waterland. Al duizend jaar zijn we bezig 
het water in de rivierendelta en in de veengebieden te 
bedwingen. Dat gaat ons goed af en heeft vooral de  
vorige eeuw een reeks mooie kunst- en kustwerken 
opgeleverd. Hoe lang we nog veilig zijn achter de almaar 
hoger wordende dijken zullen we de deze eeuw onder-
vinden. Tegenwoordig hebben we ook te maken met 
een aantal nieuwere fenomenen: droogte, wateroverlast, 
hittestress en overstromende rivieren (Limburg). Deze ver- 
oorzaken schade aan gebouwen en infrastructuur, schade 
aan natuur (biodiversiteit!) en gewassen en hebben 
gevolgen voor de mens (meer zieken, sterfgevallen, 
verminderde arbeidsproductiviteit, meer ziekteverzuim, 
slechtere leerprestaties etc.). 

De schaal van deze impact is nu ook doorgedrongen in 
de politiek. Die heeft zich lange tijd afzijdig gehouden  
om – beleidsmatig – vorm te geven aan gerichte actie 
waarmee we het land weerbaarder kunnen maken  
tegen genoemde fenomenen. Den Haag liet het liever 
aan de markt over en had vooral de mond vol van  
deregulering. Ondertussen was die markt zeer actief  
in het verzinnen van mooie oplossingen, ook op het  
gebied van daken. En ook lagere overheden en vooral 
de grote gemeenten tonen initiatieven om het gebruik van 
daken voor klimaatadaptieve doeleinden te stimuleren. 
De Rijksoverheid presenteerde in 2020 de ‘Handreiking 
decentrale regelgeving klimaatadaptief bouwen,  
inrichten en beheren’ om lagere overheden wegwijs te 
maken in de mogelijkheden van klimaatadaptief bou-
wen en ze juridisch wegwijs te maken. De in december 
vorig jaar verschenen herziene versie is uitgebreid tot 
klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en 
beheren. Niet alle groen draagt immers bij aan grotere 
biodiversiteit, om maar eens een zijstraat te noemen. 

In dat document wordt een belangrijk punt aangestipt, 
namelijk dat het meewegen van klimaatadaptief en  
natuurinclusief in een bouwproces loopt vanaf de ver-
kenningsfase tot en met de beheerfase. Een blauwgroen 
dak voeg je niet toe als architect en constructeur hun 
werk al hebben gedaan. Daarom wordt al langer gepleit 
om de inbreng van landschapsarchitecten, ontwerpers  
van daktuinen en waterbuffering op daken en de partijen 

die het feitelijk uitvoeren (en waar de meeste praktijk-
kennis zit) zo vroeg mogelijk bij een ontwikkeling aan 
tafel te krijgen. 

In Roofs wordt al vaker gepleit voor het vroegtijdiger inzet-
ten van de specialistische kennis die de dakenbranche  
biedt. Ook in de special Blauwe Daken kunt u weer lezen 
dat de markt de kennis in huis heeft om mooie oplossingen 
te realiseren. Bijvoorbeeld in een project als High End, 
waar met simpele middelen een oase met groen op  
balkons is gemaakt die ook echt groen blijft. Of lees 
waarom bedrijven gaan samenwerken om waterretentie 
onder gebruiksdaken door te ontwikkelen. 

Samenwerken komt ook terug in de geluiden die woning-
corporaties laten horen. Terecht wordt gewezen op de 
zorgen die niet zozeer bestaan over de aanleg en finan-
ciering van groene en/of blauwe daken, maar wel over 
de onzekerheid en de mogelijk hoge kosten die onder-
houd op langere termijn met zich me kunnen brengen. 
Die zorgen zijn gebaseerd op ervaringen uit de praktijk. 
En groenblauwe daken concurreren met zonnepanelen, 
die wel direct voordeel opleveren voor bewoners. Er wordt 
daarom gepleit voor een aanpak van buurt of wijk met 
alle stakeholders. Dat lijkt veel op de kaveloverstijgende 
aanpak die elders in de special wordt voorgesteld.  
Leg in een buurt wateropvang of een wadi aan,  
dan kan het dak worden ingezet voor zonnepanelen, 
verblijf en wateropvang. Zo’n waterbuffer zullen we  
namelijk steeds meer nodig hebben om te zorgen dat 
het groen op maaiveld en op daken ook groen blijft. 
Want zonder blauw geen groen. 

Tjerk van Duinen

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

Roval Aluminium 
Roval Aluminium is specialist in de 

ontwikkeling, productie en levering van 

aluminium bouwproducten voor daken 

en gevels. Tot het uitgekiende assortiment 

behoren onder meer aluminium dakranden, 

waterslagen, muurafdeksystemen, balusters, 

groendakproducten, doorvalbeveiliging en 

privacyschermen. Daarnaast biedt Roval 

Aluminium maatwerk in zetwerk. 

Mooi, functioneel en duurzaam.

Laat je inspireren op www.roval.nl

Aluminium dakranden van Roval Aluminium zijn duurzaam. 
Dat komt niet alleen doordat aluminium vrijwel volledig 
recyclebaar is. Aluminium dakranden zijn ook nog eens 
onderhoudsarm. Aluminium is namelijk nauwelijks onderhevig 
aan weersinvloeden. Het behoudt een aluminiumleven lang 
zijn fraaie esthetische uitstraling. Roval heeft een vrijwel 
onuitputtelijk assortiment van duizenden modellen. 
Onze dakranden zijn leverbaar in verschillende lengtes, 
in vrijwel alle Ral-kleuren en in brute, gemoffelde of 
geanodiseerde uitvoering. 

DUURZAAM IN ALUMINIUM DAKRANDEN
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Robuust retentiedak 
op parkeergarage
Onder de daktuin zorgt een slim systeem voor het efficiënt beheer van 

hemelwater. Alle daken van de nieuwbouwwoningen van de Vogelhof 

in Utrecht voeren het water af naar een ondergrondse bergingstank, 

die functioneert als een slimme hub die het water in vier retentiecom-

partimenten op de centraal gelegen parkeergarage voor bewoners 

kwijt kan. Hierdoor voldoet het project aan de bergingsopgave van  

de gemeente en is er tevens genoeg capaciteit om in perioden  

van droogte voldoende water beschikbaar te hebben voor de circa 

1.750 m2 grote daktuin.

Het nieuwbouwproject Vogelhof in de nieuwe Utrechtse  
woonwijk Leeuwesteyn is onlangs opgeleverd. De 68 wonin- 
gen rond een 1.750 m2 groot retentiedak zijn energieneutraal  
en duurzaam gebouwd. Ze verschillen in uitstraling en  
indeling. Zo zijn er starterswoningen, boven- en beneden- 
woningen en grondgebonden woningen. Op de daken van  
de woningen is veel ruimte voor installaties en zonnepanelen.  
Niet of nauwelijks voor de opvang van regenwater.

De gemeente Utrecht schrijft bij nieuwbouw voor dat je  
45 mm hemelwater per m2 verhard oppervlak moet kunnen 
bergen. Daarbij geldt dat minimaal 75 procent van de ber- 
gingsopgave op het kavel zelf moet worden gerealiseerd”, 
zegt Rob Steltenpöhl, product- en systeemmanager bij 
Optigrün International. “De Vogelhof had daarmee een 
uitdaging. Want behalve circa 3.000 m2 aan daken van de 
woningen, is er onder het retentiedak een parkeergarage 
met een dak oppervlak van 1.750 m2. Als het niet op de  
daken van de woningen kan, dan moet het in de binnen-
tuin. Maar daar was het overgroot deel ingericht voor 
grondgebonden particuliere tuinen en rond de parkeer-
garage was onvoldoende ruimte om de bergingsopgave  
in het maaiveld te kunnen oplossen.”

SAMENWERKING
Optigrün-partner Binder Daktuinen werd benaderd door 
hoofdaannemer Burgland Bouw om een pragmatische 
oplossing te helpen vinden. “Zo kwamen we al in een vroeg 
stadium om tafel. De samenwerking in bouwteamverband 
heeft veel voordelen. Binnen het beschikbare budget kun je 
nu goede afspraken maken en omdat je het ook mag uit-
voeren, is de investering in overleguren en onderzoek aan 
de voorkant geen bezwaar. We hebben in goed overleg 
besloten om een nieuw ontwikkeld concept toe te passen, 
die we zelf nog niet op deze schaal hadden uitgevoerd.  
Wijzelf, ons moederbedrijf, de opdrachtgever en de partners 
met wie we het zouden maken, hadden er vertrouwen in en 
uiteindelijk zet je met zijn allen een mooi resultaat neer.”

TECHNIEK
Het hemelwater van de daken van de woningen en de par-
keergarage zal worden geborgen in het retentiedak op de 
parkeergarage. Door de systeemopbouw van de geplande 
daktuin op de parkeergarage op te waarderen naar een 
retentiedak, ontstaat er naast een gemeenschappelijke 
daktuin tevens een robuuste waterbergingsvoorziening met 
een aanzienlijke meerwaarde voor zowel extreem natte als 
droge periodes. Steltenpöhl: “Het probleem was echter dat 
er in het maaiveld een meter hoogteverschil is tussen de 
voor- en achterzijde van het dak van de parkeergarage.  
Daarom is besloten het dak op te delen in vier vlakke 
retentiedaken, die trapsgewijs in stappen van 25 cm ten 
opzichte van elkaar in hoogte verschillen.” 

Projectleider Teun Verhoef van aannemer Burglandbouw: 
“Het werk aan de parkeergarage is pas gestart toen de 
woningen al klaar waren. Dat maakt de garage ook tot 
een bijzonder onderdeel van dit project. De zijwanden voor 

de wateropvang zijn gerealiseerd door de prefab beton 
wanden van de parkeergarage door te trekken. We konden 
deze iets hoger laten uitvoeren. Het dak is gewoon schuin 
uitgevoerd, de vier niveaus zijn door de dakdekker Holland 
Dak en Binder daktuinen gerealiseerd.”

Optigrün bedacht een intelligent hemelwaterbeheersys-
teem, Water Balance Control, waarmee de geoogste water-
voorraad op slimme wijze te regelen is. Het hemelwater 
van de daken van de woningen loost op een bergingstank 
van circa 30 m3 in de binnentuin. Het volume van de tank 
is bepaald op het kunnen opvangen van het hemelwater 
van de eerste vijf minuten van een zware regenbui. “Deze 
bergingstank is in principe altijd leeg en staat daarom 
stand-by om het hemelwater van de daken van de wonin-
gen op te kunnen vangen. Zodra deze bij regenbuien vol 
stroomt, wordt een pompsysteem geactiveerd en het water 

Dak van het Jaar 2023

Zo verwachten de ontwerpers dat de tuin er uit zal komen te zien.

De vier verspringende retentiedaken op het dak  

van de parkeergarage.

De bergingstank van 30m3 bergt de eerste vijf minuten regenwater 

die komt van de daken van de woningen.
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afgevoerd naar de retentieboxen van de daktuin op de 
parkeergarage.” De hemelwaterafvoeren van de woningen 
zijn aangesloten op een 3 15 riolering die via een vuilvang-
voorziening gefilterde water afvoeren naar de bergingstank.

De Smart Flow Controls op de vier retentiedaken zullen 
ervoor zorgen dat er op basis van neerslagvoorspellingen  
voldoende bergingscapaciteit beschikbaar is om het hemel- 
water van de daken van zowel de woningen als de parkeer-
garage te kunnen bergen. De door Optigrün ontwikkelde 
software zorgt ervoor dat het gehele proces automatisch 
wordt aangestuurd en er altijd voldoende bergingscapa-
citeit beschikbaar is zonder dat er onnodig water wordt 
weggegooid. Zo kort mogelijk voor een verwachte (zware) 
regenbui maakt het systeem een analyse en wordt er 
bepaald of er wel of geen bergingscapaciteit moet worden 
vrijgemaakt en of de Smart Flow Controls worden geacti-
veerd. Daarnaast kunnen de vier verschillende retentiedaken 
via de bergingstank water met elkaar uitwisselen zodra een 
daktuin in droge perioden dreigt droog te vallen.

De retentieboxen zijn geplaatst op een beschermdoek op 
een bitumen dakbedekkingsysteem van het betonnen  
dak van de parkeergarage. Steltenpöhl: “Als je met goede 
materialen en vakmensen werkt, geven fabrikanten de  
garantie op hun product en het systeem dat daarmee wordt  
gebouwd. Zo kun je samen op verschillende manieren,  
dus ook met bitumen, kwalitatief goede systemen bouwen 
die integraal worden ontworpen en dus zijn afgestemd zijn 
op de context van het retentiedak.” 

VEILIGHEID
Projectleider Verhoef: “De werkzaamheden vonden plaats 
op het maaiveldniveau, maar dat betekent niet dat er geen 
gevaar was. Er zitten een paar sparingen in de daktuin 
voor de ventilatie van de parkeergarage. Die hebben we 
moeten afzetten met hekwerk. Overal zijn veiligheidshekken 
geplaatst zodat iedereen veilig kon werken.”

ESTHETIEK
De binnentuin is voorzien van een techniekhuisje, dat deels 
bovengronds en deels ondergronds is gerealiseerd. Zo is 
de sturende regeltechniek te allen tijde goed toeganke-
lijk. Samen met prominente fabrikanten, die bijvoorbeeld 
ook leveren aan de waterschappen en de glastuinbouw, 
zorgen we ervoor dat we een betrouwbaar systeem kunnen 
leveren met een verwachte levensduur van tenminste 25 
jaar. De ondergrondse bergingstank is volledig uit het zicht. 
Het retentiedak op de parkeergarage krijgt straks in haar 
begroeiing de vorm van een pauw, als je er vanuit de wo-
ningen naar kijkt.

DUURZAAM
De Vogelhof is zeer duurzaam van opzet. Alle woningen 
beschikken over duurzame installaties, met warmtepompen 
en zonnepanelen. Daardoor heeft de Vogelhof een Energie 
Prestatie Coëfficiënt (EPC) van 0. De veelzijdige klimaat- 
adaptieve en toekomstbestendige woningen maakt het 
mogelijk dat mensen hier langer blijven wonen, verwacht 
de ontwikkelaar. 

Met de verkeersvrije binnentuin is de Vogelhof kindvriende-
lijk. Met 130 nestkastjes van verschillende afmeting hopen 
de ontwikkelaars de interactie tussen de lokale flora en 
fauna te stimuleren en straks veel en diverse vogels tot de 
bewoners te kunnen rekenen. Ze zullen hun voedsel vinden 
in de binnentuin, die met een grote variëteit aan beplanting 
daarvoor garant zal staan. ■

PROJECTGEGEVENS
• ONTWIKKELAAR: VORM
• ARCHITECT: KLUNDER ARCHITECTEN
• AANNEMER: BURGLANDBOUW 
• DAKDEKKER: HOLLANDDAK
• (DAK)TUIN: BINDER DAKTUINEN
• INSTALLATEUR: HWT HEMELWATERTECHNIEK
• ADVISEUR / LEVERANCIER: OPTIGRÜN 

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

Zonnepanelen en 
groendak, een 
“coole“ combinatie

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

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

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

Solar montagesysteem 
voor groene daken

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

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

D É  D A K B E G R O E N E R

Dak van het Jaar 2023

Robuuste installaties zullen minstens 25 jaar lang zorgen voor  

gecontroleerd waterbeheer.

De tuin verbergt het vernuft.
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VEILIG EN GEZOND WERKEN

Veilig Dak van het Jaar
De verkiezing ‘Dak van het Jaar’ staat voor de deur.  

Op 24 maart weten we of het gekozen dak een  

dak is dat niet alleen mooi is maar ook veilig te  

gebruiken. Immers: op daken moet tegenwoordig  

ook onderhoud worden gepleegd. 

Er staan klimaatinstallaties, er is begroeiing en er liggen 
zonnepanelen. Allemaal zaken die regelmatig onderhoud 
nodig hebben. Dat stelt, weten we, eisen aan de veiligheid. 
Een deskundige jury zal hier ongetwijfeld oog voor hebben. 

Een veilig dak zou sinds 2012 normaal moeten zijn. In het 
Bouwbesluit (2012) staat dat een gebouw alleen mag  
worden gerealiseerd indien het veilig te onderhouden is.  
Dit is na te lezen in afdeling 6.12 artikel 6.52 en 6.53.  
Dit komt erop neer dat als het technisch kan er randbevei-
liging moet worden geplaatst. Er mag dan niet gekozen 
worden voor bijvoorbeeld een lijnsysteem. Geen randbe-
veiliging betekent geen bouwvergunning. We moeten 
 constateren dat lokale overheden dit niet begrepen 
hebben. Er is noch bij de opdrachtgevers, noch bij de 
ontwerpers, noch bij de vergunningverleners interesse in 
de veiligheid van de dakdekker. Althans, dat zou je kunnen 
afleiden uit het feit dat er nog steeds bouwwerken opgele-
verd worden die niet veilig te onderhouden zijn. Ze zijn niet 
veilig te betreden en randbeveiliging ontbreekt. Het bewijs 
is te vinden in de foto’s in de vakbladen en in de adver-
tenties. Samenwerken bij het veiliger maken van de bouw 
lijkt ver weg. 

Het ontbreken van integrale veiligheid is erg jammer.  
Het onderhoud wordt daarmee duurder. De werkgever 
moet de arbeidshygiënische strategie volgen bij zijn zorg 
voor veiligheid. Dat betekent dat hij randbeveiliging moet 
plaatsen als dit technisch mogelijk is. Randbeveiliging  
komt niet alleen de veiligheid ten goede, ook de kwaliteit 
en het werkplezier nemen toe. Veilig werken betekent tevens 
meer concentratie op kwaliteit. 

Wat nu als u een dak aantreft waar geen randbeveiliging is?  
Als bedrijf en goed werkgever, meldt u dit aan de opdracht-
gever: dat u medewerkers niet bloot gaat stellen aan val- 
gevaar. De opdrachtgever kan vervolgens kiezen om de 
dakrandbeveiliging die u moet gaan plaatsen over te nemen 
of u betalen om het weer weg te halen. Een verstandige 

opdrachtgever koopt de geplaatste en betaalt daarmee 
in de toekomst minder voor het onderhoud. Immers: de 
randbeveiliging staat er al. Daarmee voldoet het gebouw 
ook ineens aan het Bouwbesluit. 

De opdrachtgever heeft een ‘vergewisplicht’, zoals u heeft 
kunnen lezen in het januarinummer. Ook uw opdrachtgever 
wil daar graag aan voldoen. Hij zal u dankbaar zijn als u 
met hem overlegt over het zo veilig mogelijk realiseren van 
het werk en het veilig maken van het dak. Hij wil immers 
ook de wet zo goed mogelijk invullen, geen ongevallen  
op zijn dak en al helemaal geen vallende dakdekkers.  
In een markt waar er meer werk voorhanden is dan uitge-
voerd kan worden, lijkt het voor het uitvoerend bedrijf geen 
probleem om in gesprek te gaan met de opdrachtgever 
over veiligheid. Dat doet u omdat een goed bedrijf bent en 
graag wilt dat uw mensen met plezier aan het werk zijn en 
niet ziek worden of een ongeval overkomen.

Wist u trouwens dat uw werknemers het recht hebben om 
het werk te onderbreken? Indien naar hun mening het  
werk ernstige gevaar kan opleveren mogen ze stoppen 
met het werk. Artikel 29 van de Arbeidsomstandighedenwet 
regelt dit. Onhandig voor de werkgever, maar ook voor de 
opdrachtgever die een onveilig dak ter beschikking stelt. 
Met goede voorlichting en werkvoorbereiding is een werk-
onderbreking te voorkomen.

Het Dak van het Jaar is hopelijk ook een dak waarop onder-
houd veilig is uit te voeren, een dak met dakrandbeveiliging 
en een dak dat veilig bereikbaar is. Het is aan de jury om 
hiernaar te kijken, ik wens hen hierbij veel succes. ■

Adri F
rijt

er
s

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

Aabo Trading Nijmegen B.V.
T:088-9965520, nijm@aabo.nl
Aabo Trading Roermond B.V.
T:088-9965595, roer@aabo.nl
Aabo Trading Rotterdam B.V.
T:088-9965650, rott@aabo.nl
Aabo Trading Tilburg B.V.
T:088-9965575, tilb@aabo.nl

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

Binnenkort ook in 
Hoogeveen!

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

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

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

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

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

Bekijk alle openstaande 
vacatures op:

www.aabo.nl/vacatures

Kom werken bij 
Aabo Trading!
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BRANCHENIEUWS

Vooruitblikken  
en samenwerken
Samen sta je sterker. Nu en in de toekomst. Dat weten de leden en  

leveranciers van Dakgroep-90 maar al te goed. Jaarlijks komen ze  

samen om bij te praten over de laatste ontwikkelingen. Vanwege  

corona ging dat de afgelopen twee bijeenkomsten niet door,  

op 14 december kon het gelukkig weer. In het supportershome van  

FC Utrecht werd geconstateerd dat er volop kansen zijn voor de  

dakenbranche, ook in een veranderende wereld.

ONTWIKKELINGEN BINNEN EN BUITEN DE GROEP
De agenda van de leveranciersdag kent een aantal  
vaste elementen. Een korte terugblik en een doorkijk naar 
het nieuwe jaar werden besproken en er werd gedeeld  
wat leeft binnen Dakgroep-90. Er werd ook ingezoomd  
op ‘Toplevel’, een samenwerkingsverband dat voortkomt  
uit Dakgroep-90. Toplevel stelt de dak-aannemer in staat  
klanten landelijk efficiënt te bedienen met dakservice en 
onderhoudsvraagstukken. Dit maakt elk Toplevel-lid een 
aantrekkelijke partij voor vastgoedeigenaren en beheer-
ders met landelijk gespreid vastgoed. Toplevel-lid Patrick 
Grobbée kondigde hierbij aan dat hij zijn bedrijf Serco 
Dakspecialisten geheel overdraagt aan compagnon  
Sven Kruger.

NIEUWE VOORZITTER 
En dat is niet het enige stokje dat Patrick doorgeeft.  
Bart van Goch, eigenaar van dakAlliance, neemt Patricks 
rol als voorzitter van Dakgroep-90 over. Hoewel hij pas lid is 
sinds 2018, kozen de leden unaniem voor de ondernemer 
uit Eindhoven. “Ik vind het een eer dat ik gevraagd ben om  
voorzitter te worden van een mooie club ondernemers die  
allemaal hun strepen al verdiend hebben”, aldus Van Goch.  
Als mensenmens wil hij samen stappen gaan zetten.  
“Het is een roerige tijd geweest, door corona, de oorlog 
in de Oekraïne en de stijgende energieprijzen. De wereld 
is veranderd. We moeten samen werken in een nieuwe 
realiteit.” 

Voor wie Dakgroep-90 nog niet kent, een korte introductie. 
Dakgroep-90 is een coöperatieve vereniging van toonaan-
gevende dak-aannemers die is opgericht in 1990, wat de 
naam verklaart. De meerwaarde en kracht van de orga-
nisatie zit in de bundeling van ervaring, kennis en inkoop, 
gecombineerd met een landelijke spreiding.

‘WAT BETEKENT ONZE RELATIE VOOR JOU?’
Dat was dan ook Barts oproep aan alle ondernemers in  
de zaal. “‘Ik vraag aan iedereen: wat betekent deze relatie 
voor jou? We zijn meer dan een inkoopgroep. Samen zijn 
wij een denktank vol met kennis en kunde.” Het kerstreces 
bood tijd voor bezinning en plannen maken voor het nieuwe 
jaar. Bart kan niet wachten: “Ik wil alle leden en leveranciers  
vragen om innovatief en creatief mee te denken. Dat vraagt  
onze klant ook van ons. Ik daag iedereen uit!”

MARGOT RIBBERINK ZIET KLIMAATKANSEN
Gastspreker en RTL-weervrouw Margot Ribberink had hierna 
een boeiend verhaal over het klimaat. “In Nederland staan 
we voor een broodnodige opgave. Voor de dakenbranche 
zie ik veel kansen. Veel bedrijven willen verduur zamen en 
hun daken geschikt maken voor zonnepanelen.” De bood-
schap: als dakenbranche kunnen we bedrijven klaarmaken 
voor de toekomst. Ook ziet ze een weersverandering voor 
dakdekkers. “Ons klimaat verandert enorm snel. Ik verwacht 
dat we over tien jaar meer warmteverlof gaan meemaken 
dan vorstverlet.” 

LEVERANCIER VAN HET JAAR
De dag werd afgesloten met een diner om de onderlinge 
relaties aan te halen en te verdiepen. Maar niet zonder  
de verkiezing van leverancier van het jaar. Deze keer ging 
de eer naar Marco Gas, leverancier voor propaan-, butaan- 
en industriële gassen. Dakgroep-90 kan terugkijken op een 
geslaagde dag. ■

DAKGROEP-90 LEVERANCIERSDAG

Patrick Grobbée (midden) draagt het voorzitterschap  

van Dakgroep-90 over aan Bart van Goch (links).

Eindelijk weer samenkomen 

op leveranciersdag.

RTL-weervrouw Margot Ribberink vertelt over het klimaat.

Leverancier van het jaar: Marco Gas.



www.brouwerszink.nl

Sinds 1986 is Brouwers Zink 
groothandel van maatwerk in  
zink, lood en koper. In 2018 
hebben wij een uitbreiding van  
ons assortiment doorgevoerd 
waardoor de naam Brouwers  
Zink & Dak is ontstaan. Hiermee 
zijn wij uw zinkpartner én uw 
dakpartner geworden. Bij ons 
staan service, deskundigheid en 
kwaliteit centraal. Wij leveren in 
heel Nederland en indien nodig 
binnen 24 uur. Maar uiteraard  
bent u ook van harte welkom in  
één van onze filialen in het land. 

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

Slakweidestraat 16 · 3630 Maasmechelen (B)
Karveelweg 30 · 6222 NH Maastricht
Hoevenweg 17 – hal 2 – 5652 AW Eindhoven
Kerkenbos 10119 – 6546 BJ Nijmegen
Meridiaan 42 · 2801 DA Gouda

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

Nu ook in Nijmegen!

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

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

nauwe banden met Paus en Klaas én onze overtuiging dat het 

samen ondernemen tot een wederkerig succes leidt, maken  

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

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

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

trouwens, maar ook met gedegen opleidingen en een 

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

MET ALL -UP GAAT 
HET DAK ERAF . . .

...EN ER WEER OP NATUURLIJK!

Verkoop

Verhuur

Lease

Onderhoud

Opleidingen

Bezoek ons!

Expo Greater Amsterdam 

14, 15 & 16 maart 
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Van sedum naar gebruiksdak  
met water en intensief groen

Ik herinner mij nog goed de eerste feestavond in 2017 voor de  

dakenbranche in Egmond aan Zee. De familie Lindeman stak vanuit 

het vakblad Roofs voor het eerst zijn nek uit om een gala-avond te  

organiseren met uitreiking van het Dak van het Jaar en Dakenman- of 

vrouw van het Jaar. Ik ben er nog steeds trots op dat ik indertijd als 

eerste Dakenman van het Jaar werd verkozen voor alle stimulerende 

werkzaamheden voor de  ontwikkeling van het begroeide dak. 

doorgemaakt. Naast de  
al langer toegepaste iso- 
latiematerialen van cel- 
lulair glas wordt inmiddels 
ook PIR voor gebruiksdaken 
volledig gegoten in warme bitu-
men. Het omkeerdak met drukvast 
geëxtrudeerd polystyreen heeft de voorkeur  
bij onder meer parkeerdaken. Veel multifunctionele daken 
worden voorzien van waterafstotend cementgebonden 
EPS als afschotmortel, maar dan zonder afschot als het 
waterdaken betreft. 

Ook de dakbedekkingsmaterialen die gebruikt worden 
voor blauwe daken zijn tegenwoordig vaak extra gelabeld 
met de tekst ‘ook geschikt voor retentiedaken’ of zelfs met 
een schoonwaterverklaring en getest en gecertificeerd voor 
drinkwateropvang. Naar verwachting zal dit jaar, zowel in de 
herziene Vakrichtlijn gesloten dakbedekking 2023 als de 
nieuwe inhoud van het Kiwa BDA Dakboek 2023 aanvullend 
aandacht worden besteed aan waterdak en retentiedak.

Als specialist in gebruiksdaken weten wij gelukkig waar 
de échte winst op dit terrein te behalen valt, alle werk-
zaamheden binnen het Nationaal Dakenplan indachtig. 
De politieke besluitvorming blijft echter nog achter. Al vele 
decennia zijn er voorbeelden van versnelde vergroening 
op daken door gerichte regelgeving. Steden zoals Stuttgart, 
Bazel, Hamburg en een ook in ons land een klein gebied 
als de Zuidas, zorgden met beleid voor het versnellen van 

Erik Steegman (Kiwa BDA)

Een van die ontwikkelingen was de start van de Green Deal 
Groene Daken, waarbij wij met uiteenlopende stakeholders 
al in 2013 het belang zagen van verdere inrichting van 
intensieve begroeide daken binnen onze stedelijke omge-
ving. Ook de politiek deed mee, met de toenmalige staats-
secretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma, huidig 
burgemeester van Utrecht, als een van de trekkers. Nu, jaren 
later, is dat ook een gemeente met prijswinnende daken, 
waaronder het mooie project Wonderwoods in de Utrecht-
se binnenstad: die gat voor Dak en Gevel van het Jaar. 

De Green Deal Groene Daken werd het Nationaal Dakenplan, 
met nog veel meer deelnemers die nu staan voor een ver- 
snelling van het multifunctionele dak. De insteek en moti-
vatie om zich in te blijven zetten voor dit thema is wat mij 
betreft krachtig in zijn eenvoud: elk platte dak moet worden 
ingericht als begroeid gebruiksdak om de wereld leefbaar 
te houden voor onze kleinkinderen en achterkleinkinderen. 

Vanaf de jaren tachtig zijn wij begonnen met de ontwikke-
ling van groene daken, in de vorm van de simpele, licht-
gewicht sedumdaken die vanuit het dakdekkersbedrijf in 
samenwerking met een hovenier werden aangelegd. Het 
begroeide dak is de afgelopen jaren uitgegroeid tot water-
bufferend dak met specifieke dakbedekkingssystemen en 
meer begroeiing gericht op verbetering van de biodiversiteit.
De dakbedekkingsconstructie wordt vanwege de risico’s 
nog steeds volledig gekleefd en voorzien van compartimen-
tering of van een detectiesysteem voor lekkage waardoor 
ook de isolatiebranche een interessante ontwikkeling heeft 

begroeide daken. Beleid vanuit een gemeente dat bij 
nieuwbouw groen op daken verplicht omdat bij de bouw 
van een pand een stuk groen op het maaiveld verdwijnt, 
dat geeft een duidelijke versnelling in het inrichten van 
multifunctionele daken. Sinds 2017 zie ik dat verduurzaming 
in de bebouwde omgeving nog altijd veel te vrijblijvend is. 
Subsidies voor de particulier zullen niet heel snel leiden tot 
een volledig groene, bruisende stad. Alle voordelen ten spijt, 
we zullen het met elkaar moeten doen om de hittestress te 
verminderen in de stedelijke omgeving door de aanleg  
van groen-blauwe daken, die tevens de biodiversiteit verho-
gen en bijdragen aan een betere (fysieke en geestelijke) 
gezondheid. Alleen een verplichting zal leiden tot de brood-
nodige versnelling. 

Mijns inziens zal het toekomstige waterdak ook de basis-
inrichting zijn voor wateropvang die gebruikt kan worden 
voor (grijs)water in de woning, wellicht zelfs voor eigen 
drinkwatergebruik.

De industrie en de dakenbranche hebben samen nog 
veel moois te ontwikkelen. Vandaar dat de feestavond met 
de verkiezing Dak van het Jaar alleen al voor toekomstige 
nieuwe ontwikkelingen waardevol is om samen te blijven 
vieren. Zodat er veel daken op hoog niveau worden uitge-
voerd of ingericht. ■

Erik Steegm
an

ERIK STEEGMANSPECIAL BLAUWE DAKEN
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De Kameleon te Amsterdam, een mooi voorbeeld van multifunctioneel 

dakgebruik met een bijzondere waterpartij als middelpunt. Dak uitgevoerd 

door ZinCo, Van der Tol en Mastum. (Fotografie: Norbert Waalboer)
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Shame on you!

Het eerste kwartaal – voor de jongere lezers Q1 – is al een 
maand onderweg. Het is de tweede maand waarin de 
dakdekkers uit de Benelux kunnen bewijzen dat zij het 
recyclen van gemodificeerd bitumen topprioriteit hebben 
gegeven. Het is niet langer lullen maar poetsen!

Hoezo? Wel, toen ik afgelopen november met veel van 
uw collega’s, dakdekkers, leveranciers en anderen op 
de SS Rotterdam was voor het ProBitumen Management 
Symposium 2022, werd ik onaangenaam verrast. De pre-
sentatie van BRN gaf mij een geweldig déjà vu-gevoel  
en bezorgde mij rode oortjes van schaamte. BRN was 
voor mij Bitumen Recycling Nederland, een  gezamenlijk 
initiatief van VEBIDAK en Probasis Benelux om het recy-
clen van schone bitumen (lees: snijresten van APP en  
SBS dakbedekking) van de grond te krijgen. Een initiatief 
van ver voor mijn uitval, nu ruim vijf jaar geleden. Destijds 
werden er al dakbedekkingsbedrijven gezocht om dit 
plan in een pilot handen en voeten te geven.

Nu, jaren later, werden de aanwezige dakdekkers ge-
enthousiasmeerd om mee te doen aan de pilot van BRN, 
dat nu staat voor Bitumen Recycling Netwerk. Met een 
licht veranderde naam (met gelijke initialen en logo)  
wordt het recyclen van gemodificeerde bitumen, nu in  
de Benelux, opnieuw gestart. In al die jaren is het  
dus niet gelukt om het snijafval van dakdekkers in deze 
landen effectief en rendabel in te zamelen. De reactie 
van één van de aanwezige dakdekkers op dit echec  
was sprekend: “We zouden ons dood moeten schamen”.

Hoe kan het dat in een tijd waar iedereen de mond 
vol heeft van recyclen, cradle to cradle en footprint de 
 dakenbranche het simpele inzamelen van snijafval 
niet kan organiseren? Waren we te vroeg? Zijn we met 
verkeerde partners in zee gegaan? Wellicht plausibele 
 redenen waarom het niet eerder is gelukt. Maar wat 
geldt voor veel van dit soort initiatieven: waar een wil is,  
is een weg. Het is dus tijd om onwil of tegengestelde 
belangen opzij te zetten.

Wat het nieuwe BRN dit kwartaal doet, is dus niet nieuw. 
Veel dealers van de grote dakbedekkingsmerken verza-
melen reeds in. Nieuw is wel dat álle leveranciers alles op 
alles zetten om het recyclen van bitumen te doen slagen. 
Hun ingezamelde snijafval wordt vanaf januari bij BRN 

ondergebracht. Want,  
ik mag toch hopen  
dat u dat weet: gemo- 
dificeerd bitumen kan  
eindeloos worden herge- 
bruikt! Mits u er iets voor  
doet, namelijk: inzamelen!

Ik zal het u allen voorzeggen: “Natuurlijk willen we dat”. 
Het is toch doodzonde als een goed duurzaam mate-
riaal niet naar het dak terug gaat maar bijvoorbeeld in 
asfalt wordt gestopt, of erger nog, wordt gestort. Het is Q1 
en het is de tijd dat dakdekkend Nederland de ballen 
moet tonen en moet stoppen met alleen praten over 
recyclen. Om met mijn club te spreken: geen woorden 
maar daden. 

Voor degenen die er niet bij waren en toch willen weten 
wat recycling oplevert: niets. Althans, niets direct zicht-
baar in de portemonnee. Slaagt de pilot, dan kan in  
het tweede kwartaal BRN volledig operationeel zijn.  
Uw gesloopte gemodificeerde bitumen daken gaan  
dan schoon en wie weet goedkoper naar de recycling. 
Op de lange termijn ontlasten we het milieu en misschien 
zullen de kosten van de rollen lager worden. Zeker is dat 
het imago van de branche dan een boost krijgt. U mag 
en kan dan met uw borst vooruit lopen en mij nazeg-
gen: bitumen daken hebben eeuwigheidswaarde. Laat 
de branche echter het initiatief van BRN ploffen, omdat 
dakdekkers en fabrikanten geen verzamelaars zijn, dan 
zeg ik: shame on you. ■

Theo Wiekeraad
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THEO TALKS

In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad zijn mening over  

de dakenbranche en aanverwante onderwerpen.

CURSUSKALENDER 
VOORJAAR 2023

www.bdaopleidingen.eu

BDA Dak- en Gevelopleidingen

Avelingen West 33

4202 MS Gorinchem

T. 085 48 71 910 

E. info@bdaopleidingen.nl

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

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

2023

Februari

07.02 Cursus Daktuin en Gevelgroen Aanleg 1 dag

10.02 Veilig werken op hoogte Groenkeur 1 dag

16.02 Cursus Daktuin en Gevelgroen Onderhoud 1 dag

16.02 Ontwerp Energie-opslagsystemen 1 dag

17.02 Studiedag PV-systemen op daken 1 dag

Maart

02.03 Uitvoeren van een dak-RI&E 2 dagen 

03.03 Cursus Daktuin en Gevelgroen Aanleg 1 dag

06.03 Ontwerper en adviseur zonnestroominstallaties 3 dagen

07.03 Veilig werken op hoogte Groenkeur 1 dag

15.03 Zonne-energie op corporatiewoningen 1 dag

16.03 Cursus Daken voor administratief personeel 1 dag

17.03  Training Calculatie en werkvoorbereiding Daktuinen 1 dag

23.03 Veilig werken op hoogte 1 dag

28.03 Onderhoud en beheer van pannendaken 1 dag 

30.03 Eerste monteur zonnestroominstallaties OP het dak 2 dagen

April

05.04 Dakcursus Platte Daken  7 dagen 

13.04 Onderhoudsinspecteur Platte Daken 4 dagen

13.04 Cursus medewerker daktuin en gevelgroen Onderhoud 1 dag

14.04 Cursus Inspecteur zonnestroominstallaties Scios Scope 12 4 dagen

18.04 Onderhoud en beheer Platte Daken 2 dagen

21.04 Cursus Daktuin en Gevelgroen Aanleg 1 dag

Mei

31.05 Dakcursus Platte Daken (Extra) 7 dagen 



Bouwen aan 
de toekomst 
als Elevate
FIRESTONE DAK-, WAND- EN WATERDICHTINGSSYSTEMEN 
ZIJN VANAF NU ELEVATE.

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

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

www.wecal.nl 
info@wecal.nl

0343 - 59 50 10

WECAL: Compleet en objectief in isolatie- & dakbedekkingsmaterialen

EXCLUSIEF DISTRIBUTEUR VAN MAPEPLAN® T
✓  Recyclebare duurzaam milieuvriendelijke TPO/FPO kunststof dakbanen met

EPD milieuverklaring en geproduceerd onder ISO 9001 en ISO 14001
✓  Toepassing op alle ondergronden en in alle dakbedekkingssystemen, verkrijgbaar

in diktes vanaf 1,5 tot 3,0 mm inzetbaar in lichte en zware gebruiksdaken
✓  Uitstekende mechanische eigenschappen en wortelwerend conform FLL
✓  Bestand tegen veroudering, UV-straling en diverse weersinvloeden
✓  Speciaal voor blauwe en groene dakbedekkingssystemen met waterretentie

en grijswatersystemen met regenwater

TOTAALPAKKET VOOR DE DAKDEKKER

TPO/FPO kunststof daksystemen voor groene en blauwe daken

wecalMapeplanTA4+3mmFEB2023.indd   1wecalMapeplanTA4+3mmFEB2023.indd   1 19-01-2023   14:1219-01-2023   14:12



Special 
Blauwe Daken



Groener 
bouwen

www.idverde.nl

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

VERLAGING VAN 
DE ENERGIEREKENING

BESCHERMING VAN
DAKEN EN DAKDETAILS

AANPASSEN VAN
HET BINNENKLIMAAT

MAKKELIJK
ONDERHOUD

BETERE EFFICIËNTIE
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Financiering en  
onderhoud knelpunten  
bij blauwgroene daken
Woningcorporaties zijn nieuwsgierig naar de mogelijkheden van 

blauwgroene daken. De ervaringen van deelnemers aan het Resilio 

project in Amsterdam zijn voor hen een belangrijke bron van informatie. 

Op 19 januari kwamen diverse vertegenwoordigers van Utrechtse  

woningcorporaties naar Amsterdam om zich uitgebreid te laten infor-

meren. Naast de vele positieve kanten van het blauwgroene dak,  

zijn er nog veel obstakels om toepassing vanzelfsprekend te maken .

Tekst: Ronald Bochove
Foto’s: Lisa Bootsma LB Agency 

Focus lag op de toepassing van blauwgroene daken.  
Thomas van der Vlis (De Alliantie) sprak over ‘kosten’ en  
‘governance’; Jan Henk Tigelaar (Rooftop Revolution & NDP) 
deelde zijn inzichten over financiering van een duurzaam dak. 

“De Alliantie sloot wat later aan bij het Resilio project.  
Eén van de deelnemers trok zich terug en daardoor was er 
ruimte voor een andere partij om ervaring op te doen met 
multifunctionele daken”, vertelt Thomas Vlis, projectleider 
Innovatielab bij de woningcorporatie. “We willen innoveren, 
experimenteren en verduurzamen en dat maakte de beslis-
sing drie jaar geleden makkelijk ook in te stappen.  
Bovendien was de subsidie van 80 procent van de meer-
prijs die deze daken zouden kosten ook meegenomen.” 

Resilio is een samenwerking van Vrije Universiteit, Waternet, 
Hogeschool van Amsterdam, Stadgenoot, de Alliantie, 
Lieven de Key, MetroPolder Company, Rooftop Revolution en 
de gemeente Amsterdam. Het project is vorig jaar afge-
rond, maar het onderzoek naar de veerrtien gerealiseerde 
daken loopt door. De Alliantie realiseerde twee daken in  
dit project aan de Riouwstraat en aan de Makassarstraat/
Javastraat met een totaaloppervlak van bijna 2500m2. 

“Het blauwgroene dak verbetert de woonkwaliteit op 
drie fronten. Het zorgt voor wateropvang, vermindert de 
hittestress en verhoogt de biodiversiteit. Mooi dat het in één 
product samenkomt. Hoewel we ons eerst afvroegen of wij 
ons wel met wateropvang moesten bezighouden, realiseer-
den we ons ook dat als de straten blank staan onze kelders 
vollopen en we met schade zitten. Met smart watermanage-
ment kunnen we wateroverlast helpen voorkomen en daar-
mee is er vanuit de corporatie ook een financieel incentive 
om hier voorzieningen voor te treffen.” 

De hittestress, langdurig hoge temperaturen werd in de  
afgelopen jaren ook een belangrijk item. Van der Vlis: 
“bewoners eisen comfort en dat moeten we als corporatie 
kunnen bieden. Een uitspraak van de rechter in een zaak 
van een bewoner tegen corporatie Ymere stelt dat de ver-
huurder verantwoordelijk is voor het binnenklimaat. Dat kun 
je doen met dure airconditioning of met een blauwgroen 
dak in combinatie met zonneschermen.”

“Biodiversiteit: groen maakt gelukkig. Deze groene daken 
zorgen voor biodiversiteit. Natuurinclusief bouwen wordt 
voor ons steeds belangrijker. We streven ernaar de natuur 
zoveel mogelijk ruimte te geven rond onze woningen.  
Overigens is mijn persoonlijke mening dat een mossedum 
dak onvoldoende is voor biodiversiteit. Zet liever een stapje 
verder met een grotere diversiteit aan beplanting.”

IETS KRITISCHER
Van der Vlis wijst de aanwezigen op een paar ervaringen die  
de keuze voor blauwgroene daken in de weg kunnen staan. 

SPECIAL BLAUWE DAKEN

Jan Henk Tigelaar zoekt met zijn team bij het Nationaal Daken Plan 

naar eerlijke verdienmodellen.

Thomas van der Vlis is tevreden over de opgedane ervaring met 

Resilio bij de Alliantie.

De resultaten van de uitgedeelde enquête zullen gebruikt worden 

om eisen en wensen kracht bij te zetten.
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Helaas komt de businesscase niet rond. “Er zijn een aantal 
scenario’s ontwikkeld en eigenlijk komt het nog niet uit.  
Als je positief rekent blijft er, zelfs als je de maatschappelijke 
baten meeneemt, een financieringstekort over.

Maar het onderzoek is nog niet afgerond. Er zijn nog veel 
ontwikkelingen waar aangehaakt kan worden. Zo blijken 
airco’s beter te presteren boven een groen dak. De verbete-
ring van de gezondheid van de bewoners kan blauwgroen 
dakgebruik stimuleren en wellicht verzekeraars als stakehol-
der toevoegen. En ook Banken, investeerders moeten een 
bijdrage leveren aan een groenere wereld 

De kosten zijn op dit moment ook nog niet gelijk verdeeld. 
En op het gebied van beleid is ook nog veel te winnen. 
Tigelaar: “Te denken valt aan verminderen van de rioolhef-
fing voor mensen die maatregelen nemen, de waarde van 
het pand met wateropvang in een soort puntensysteem 
belonen. Het plaatje zou er heel anders uitzien als we een 
minder financieel maar meer waarde ingerichte maat-
schappij zouden hebben 

“De milieu-investering aftrek regeling Mia Vamil blijkt interes-
sant voor corporaties: we denken dat die nog veel meer 
gebruikt kan worden. En we hopen dat we onze voorstellen 
om het investeringsklimaat gunstiger te maken, kracht bij 
zullen zetten met de resultaten uit een grote enquête onder 
woningcorporaties die we momenteel uitvoeren.” 

POSITIEF
Over de nu gerealiseerde daken in het Resilio traject is de 
Alliantie tevreden. “Het resultaat is mooi en de bewoners zijn 
enthousiast”, zegt Thomas van der Vlis. Het multifunctionele 
dak waar de vertegenwoordigers van de corporaties rond-
keken spreekt aan. Het ligt er, zelfs in de winter, goed bij.  
“Dat rekensommetje kunnen we wel maken, voor de blauw-
groene daken. Het gaat ons om het onderhoud. De onzeker- 
heid en hoge kosten hiervan zijn een probleem voor de  
lange termijn. Als je die hobbel voor ons kunt wegnemen 
zijn we al een heel eind”, geven vertegenwoordigers van 
Portaal en Woonig Tigelaar mee. Lilian Luijten, programma-
manager duurzaamheid bij SSH Student Housing wil een 
groot dak vergroenen om ervaring op te doen en Utrecht 
groener te maken. Zo lijkt de ‘mindset’ bij corporaties wel 
goed te zitten. En daarmee is al een heel grote stap gezet. ■

“Onderhoud aan de door ons gerealiseerde blauwgroene 
daken is duurder dan we dachten. De eerste offerte die we 
onlangs ontvingen was behoorlijk hoog in vergelijking met 
onze andere daken. De hovenier moet vier keer per jaar 
het dak op om ook de leidingen schoon te houden en de 
toegankelijkheid is op één van de daken niet optimaal.” 

“Er wordt gezegd dat de levensduur van de dakbedekking 
wordt verlengd, omdat het zonlicht de dakbedekking niet 
kan beinvloeden. Maar je maakt met een blauwgroen dak  
dijken langs de dakrand en om de installaties. Dat zijn juist  
de zwakke plekken waar vaak lekkages ontstaan.” Het kostte 
ook veel werk een lekkage te verhelpen bij één van de  
bewoners. “Er zijn nog diverse onbekende factoren waar-
mee de kosten voor onderhoud nog onzeker zijn.”

“We doen nog steeds onderzoek, maar in alle eerlijkheid is 
opschalen voor corporaties duur. De Maatschappelijke  
kosten baten analyse is onduidelijk en er zijn diverse alter-
natieven die voor ons ook interessant zijn.” Bij het bezoek 
aan het groenblauwe dak van het Premsela huis waarmee 
de bijeenkomst begon, vroeg Van der Vlis de bezoekers ook 
even te kijken naar de omliggende daken. Daarop geen 
groen, maar wel enkele rijen zonnepanelen. 

“Ik vroeg jullie ook naar die toepassing te kijken. Het opwek-
ken van energie levert de bewoners direct voordeel op.  
Tegen die toepassing moet je met de groenblauwe ambi-
ties ook kunnen concurreren. Een geel energiedak levert  
de bewoners direct voordeel op. 

Van der Vlis ziet veel in een aanpak van buurt of wijk met 
alle stakeholders. Als er plaats is voor wateropvang, een 
wadi of voldoende groen kan worden aangelegd in de 
buurt, zou het dak een andere functie kunnen krijgen.  
Een slim blauwgroen dak kan onderdeel zijn van het ver-
groenen van de buurt. Dan kun je lasten verdelen blijft  
zo’n dak betaalbaar. 

FINANCIERING
Het Nationaal Daken Plan kent vier speerpunten; Mind set, 
beleid, vakbekwame mensen, stimulering en financiering. 
Jan Henk Tigelaar is samen met Wille Fokke trekker van dit 
laatste speerpunt. “We zoeken manieren om financiering 
van multifunctionele daken te standaardiseren. We zoeken 
instrumenten die aansluiten bij de diverse vasgoedsectoren 
en gaan er op basis van ons onderzoek van uit dat iedere 
sector eigen beslisfactoren en behoeftes heeft en dat het 
daarom moeilijk is modellen de vinden die aansluiten bij 
die grote diversiteit”, zegt Tigelaar.

Voor corporaties die in lange termijn denken, zijn subsidies 
met hun tijdelijke aard van minder belang. “De gemeente 
Amsterdam heeft dit jaar bijvoorbeeld geen subsidie,  
omdat het vergeten is die in te plannen. Bovendien zijn 
de budgettenbeperkt en procedures voor het aanvragen 
ingewikkeld.”

SPECIAL BLAUWE DAKEN

Midden in de winter is er toch nog veel te zien op het Resilio dak 

van de Hogeschool van Amsterdam.



Geen goede isolatie toegepast...
Alleen het beste was goed genoeg, maar 
er is niet gekozen voor isolatie met goede 
brandwerende eigenschappen? Een keuze 
waar u in geval van brand spijt van krijgt, 
omdat zulke beslissingen u duur kunnen 
komen te staan. Kies liever voor brandveilige 
ROCKWOOL steenwol isolatie.

rockwool.nl

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

zoontjens.nl

Niets meer missen 
uit de dakenbranche? 

Neem een abonnement op 
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VAN RECRUITER TOT DAKDEKKER
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“WE STAAN AAN DE VOORAVOND VAN EEN REVOLUTIE”

LEREN WERKEN IN EEN SPANNINGSVELD

SPECIAL GELE DAKEN
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ALLE GENOMINEERDEN DAK VAN HET JAAR 2022

DE DAKAKKER PLANT EEN ZAADJE IN DE HOOFDEN

SPECIAL VEILIG & GEZOND WERKEN

HÉT VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE
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Jaarabonnement  
€ 50,- excl. 9% btw per jaar 

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

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

Voor meer informatie zie  

www.roofs.nl

Roofs
HÉT VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE
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De rode draad is: 
blauw
De twee bedrijven zijn niet  

bepaald onbekenden voor  

elkaar. Al bijna twintig jaar  

onderhouden Optigrün en  

Zoontjens goede contacten  

en beide zijn ook erg actief  

in het promoten van multi-

functioneel dakgebruik.  

Afgelopen december kwam  

het bericht dat de specia- 

listen in respectievelijk reten-

tiesystemen en gebruiksdaken  

een partnership zijn aange- 

gaan om beloopbare reten- 

tiedaken te maken. Tijd voor  

een goed gesprek met  

Henk Vlijm, directeur van  

Optigrün Benelux, en  

Paul Heerkens, directeur  

van Zoontjens.

De samenwerking tussen Optigrün en Zoontjens kent een lange 
aanloop, met twee directeuren die al een hele tijd meegaan 
in de dakenbranche. Paul Heerkens begon 36 jaar geleden bij 
Zoontjens, is even weg geweest naar een ander concern, maar 
keerde na de overname door CRH terug. Heerkens: “Dat gaf mij 
de mogelijkheid Zoontjens ook internationaal te ontwikkelen”. 
Vanaf 2007 is hij Managing Director van Zoontjens.  
Henk Vlijm zette rond 1997 zijn eerste stappen in de dakenwereld 
en is inmiddels ruim negentien jaar directeur bij Optigrün.  

HOELANG KENNEN JULLIE ELKAAR AL?
Heerkens: “Ons eerste onderlinge contact stamt uit 2004. Ik was 
net terug op mijn oude nest. En elkaar tegenkomen is niet zo 
moeilijk: de dakenbranche is een kleine wereld waar je elkaar 
snel tegenkomt.”

WAARIN ZAT DE KLIK?
Vlijm: “De producten hadden we al, de klik zat vooral in het 
 persoonlijke en in het karakter van de bedrijven. Beide zijn onder- 
deel van een grotere organisatie en dat geeft raakvlakken in Tekst: Tjerk van Duinen

hoe je intern werkt, hoe je met partners omgaat, met de  
uitvoerende afdelingen et cetera. We spreken dezelfde taal 
en delen bovendien eenzelfde manier van marktbenadering 
en marketingaanpak, met specialistische producten in een 
nichemarkt. Dat deze nu een hot item zijn is mooi meege-
nomen. We hebben hiervan samen veel kennis in huis en 
die gaan we nu samen uitdragen.” 

Heerkens: “We hebben al op meerdere projecten samen-
gewerkt, ook onbewust. Daar hadden we niks afgesproken, 
nu kunnen we dat wel doen. Sterker nog: dat doen we 
al op een aantal projecten. Verder houden we periodiek 
overleg, nemen daarin projecten door om te zien wat er 
mogelijk is en hoe we het slim en gedegen kunnen aanvlie-
gen en we gaan webinars en seminars opzetten met extra 
aandacht voor ontwikkelaars en architecten.” 

WAAR ZIT DAN DE MEERWAARDE  
VAN JULLIE SAMENWERKING?
Heerkens: “Die zit vooral in de bundeling van kennis en die 
beschikbaar stellen aan architecten, landschapsarchitecten, 
opdrachtgevers, ontwikkelaars en ook constructeurs. Een 
paar jaar terug is onderzoek gedaan onder architecten en 

daaruit bleek een soort angst voor groendaken. Dat kwam 
voort uit de complexiteit die het met zich meebracht en 
vooral ook uit onwetendheid met de materie. Wij kunnen 
samen alle kennis bundelen om een compleet technisch 
ontwerp te maken, juist ook voor de constructeur.” 

Vlijm: “Omdat de landschapsarchitect vaak pas werd 
ingeschakeld als de constructeur de rekensommen al had 
gemaakt, was het vaak al te laat om er iets van te maken. 
Zo’n constructeur doet aannames, maakt het dak geschikt 

OPTIGRÜN EN ZOONTJENS SLAAN DE HANDEN INEENSPECIAL BLAUWE DAKEN

Paul Heerkens en Henk Vlijm na de ondertekening  

van het samenwerkingscontract. 

Een daktuin met waterretentie onder de groenstroken. 

Straks ook retentiekratten onder elk verhard oppervlak. 

(Beeld: Zoontjens) 

“ De meerwaarde van de  
samenwerking zit vooral in  
de bundeling van kennis en  
die beschikbaar stellen aan  
architecten, landschapsarchi-
tecten, opdrachtgevers, ont-
wikkelaars en constructeurs.”
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NU SPITST DE SAMENWERKING ZICH TOE  
OP GEBRUIKSDAKEN MET WATERRETENTIE.
Vlijm: “Zeker, en dat heeft onder meer te maken met de 
waterparagraaf. Een groot dak met veel verharding moet 
tegenwoordig volgens de waterparagraaf gezien worden 
als nieuw verhard oppervlak en dat moet je compenseren. 
Er zijn – steeds meer – projecten waar je water moet opvan-
gen onder de verharding, anders kan je niet verder. Daar 
kunnen wij met onze retentiedaken weer op inspelen, want 
die kun je immers gewoon doortrekken onder de systemen 
van Zoontjens. Met een retentielaag wordt die verharding in 
de waterparagraaf dan niet meegenomen.”

Heerkens: “Dat wordt nog weinig gedaan en dat was wat 
deze samenwerking ook heeft getriggerd. Met het bunde-
len van diverse functies op een dak ontstaat een grotere 
toegevoegde waarde. De opkomst, en natuurlijk ook de 
noodzaak voor multifunctioneel dakgebruik, zodat je een 
dak kan inzetten voor verblijf, dat is de toekomst.”

Vlijm: “We zien steeds meer groen in ontwerpen voor daken, 
maar de hoeveelheid woningoppervlak speelt ook een rol. 
Mensen die een woning kopen in Amsterdam voor acht ton  
kun je niet afschepen met een terrasje van twee vierkante  
meter. Daar heb je in je ontwerp ook behoefte aan gebruiks-
oppervlak, zeg in een verhouding zestig, zeventig procent 
verharding en de rest groen. Om daar te voldoen aan de 
waterparagraaf zul je retentie onder de verharding moeten 
doortrekken.” 

Heerkens: “Een andere trend zijn de gebouwen met winkels 
en/of horeca in de plint, met daarop appartementen en 
een grote binnentuin met een sociale functie. Op het dak 
waar die binnentuin ligt heb je naar de gevel en de deuren 
eerst nog een meter extra isolatie waardoor je een soort 
terpje krijgt en dan pas de daktuin. Op dat terpje kun je 
niet traditioneel straten.” “En dat soort dingen zijn weer heel 
goed op te lossen met het verstelbare daktegelsysteem van 
Zoontjens”, vult Vlijm aan. “Zo zijn de woningterrassen slim te 
koppelen aan de daktuin.”

NIEUWBOUW IS TEGENWOORDIG AARDIG OP  
ORDE MET DE NIEUWE REGELS. HOE LIGGEN DE  
KANSEN BIJ DE BESTAANDE BOUW?
Heerkens: “Hierin ligt een grote opgave. Veel oude kantoor-
panden hebben betonnen daken en daar kan vaak nog 
veel op, ook een dakopstand toevoegen. Maar bij de 
meeste woningen is het lastig in verband met de belasting 
van het dak. Dat moet echt per locatie worden bekeken.”

BLAUWE DAKEN, ONS THEMA VAN DEZE EDITIE,  
STAAN NA DE  RECENTELIJKE CALAMITEITEN MET 
KORTSTONDIG TEVEEL EN LANG DURIG TE WEINIG 
WATER EINDELIJK HOOG OP DE AGENDA’S.  
DAT ZAL JULLIE DEUGD DOEN. 
Vlijm: “Uiteraard. Er is een duidelijke omslag van groen  
naar veel meer aandacht voor waterbeheer. Wij zijn te-
genwoordig ook niet meer dakvergroeners maar dakver-
blauwers. Want als je water hebt, kun je alles. Daarom is 
blauw vaak de rode draad in ons verhaal. Doordat de 
watereis nu goed geregeld is in de waterparagraaf, kun  
je in Nederland makkelijker een mooie daktuin maken.  
Doe je dat niet, dan kun je problemen krijgen. Als je bijvoor-
beeld op de Zuidas 60 mm water moet opslaan, zul je een 
25 tot 30 procent groter kavel nodig hebben voor een  
wadi of voor andersoortige wateropslag. Dat lijkt mij niet  
te betalen. Voor dat geld kun je beter een mooie daktuin  
maken, daar hebben huurders en kopers ook wat aan.  
Ik denk dat dit al in de mindset van ontwikkelaars en archi-
tecten is geslopen.” 

HOE STAAT NEDERLAND ER IN INTERNATIONAAL 
PERSPECTIEF VOOR? 
Vlijm: “Als we iets willen bereiken, dan moet je dat veranke-
ren in beleid en regelgeving, maar daar zijn we in Nederland 
niet erg vlot in. Internationaal gezien doen we het daarom 
niet best. Zo groeit het aantal groendaken in België enorm 
hard, mag je je daktuin geen water geven met drinkwater,  
niet zomaar je regenwater weg laten lopen en is een water- 
put verplicht. In Duitsland is het niet toegestaan een loods 
te bouwen zonder groen of solar. In Frankrijk moet je ook 
een van de twee duurzame functies toevoegen aan een 
dak. Onder het mom van deregulering houden we het in  
ons land bij gepruts in de marge. Ik hoorde laatst een ver- 
tegenwoordiger van een gemeente zeggen dat het te vroeg  
was om iets te verplichten. Terwijl we blijven steken in subsi-
dietjes hier, een stimulerinkje daar en een NK tegelwippen, 
hebben we tools in handen om zowel op het niveau van 
bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen en 
juridische bouweisen om een keer wel verplichtingen op te 
leggen. Met een Rc-waarde is dat gelukt en de minimale 
bouwhoogte van een gebouw ook. We zijn al vijftig jaar 
bezig om te proberen daken te vergroenen.”

Ook Heerkens pleit voor meer regelgeving: “Nederland is te 
bekrompen, te liberaal ingesteld, terwijl nota ben in Londen 
nieuwe regelgeving is ingevoerd die stelt dat minstens 40% 
van de envelop groen moet zijn. Kijk, dat geeft natuurlijk 
een flinke boost aan de transitie van het dak. Dat zie ik ook 
in andere landen gebeuren.” 

Vlijm: “En over water gesproken: het is te gek voor woorden 
dat je drinkwater gebruikt om het toilet door te spoelen, de 
auto te wassen en de tuin te sproeien. Het bewustzijn groeit 
dat dit niet meer kan. Vergelijk het met de energieprijzen: 
als die laag zouden blijven, zal ook het gebruik van gas niet 
afnemen en de verspilling doorgaan. Nu hebben we de 
wake up call waardoor de elektrificering, warmtepompen 
en isoleren een boost krijgen. Drinkwater is straks ook niet 
meer zeker. Dat moet je waar mogelijk opslaan.”

HOE ZIET DE KOMENDE PERIODE ERUIT? 
Heerkens: “We zijn in december een campagne gestart om 
het belang en de voordelen aan te geven van het tijdig 
inschakelen van onze gezamenlijke kennis. Verder gaan we 
de kennissessies intensiveren, elkaar voortdurend bijpraten 
over elkaars systemen en over ons wel en wee. Daardoor 
kunnen we onze multidisciplinaire aanpak continu verbete-
ren. In research and development gaan we ook samen 
optrekken. Bijvoorbeeld om retentiedaken en tegelvloeren 
beter en slimmer op elkaar af te stemmen; zo voorkom je 
dat je dingen voorschrijft die niet kunnen. We zijn nu ook 
retentiesystemen onder parkeerdaken aan het testen.”

“En we gaan samen veel mooie projecten realiseren”, 
besluit Vlijm. “Tussen de vele projecten die we in de pijplijn 
hebben zit heel veel potentie voor mooie samenwerking.” ■

voor 150 kg belasting per vierkante meter. De architect zet 
er vervolgens een dakrand op van 12 cm hoog en afschot 
in het dak. De landschapsarchitect moet dan constateren 
dat er maar ruimte is voor 5 cm substraat en daar kun je 
niks mee. Wat wij nu willen is met onze gebundelde kennis 
de schakel te zijn tussen de architect en de landschaps-
architect als er nog geen definitieve keuzes zijn gemaakt. 
Wij kennen de consequenties van bepaalde keuzes, daar-
om moeten wij in de VO-fase onze input al leveren, zodat 
in de DO-fase de juiste voorwaarden zijn opgenomen voor 
het landschapsontwerp. Dan is het heel prettig dat je een 
partij als Zoontjens er vroeg bij kan betrekken om hoogte-
problemen met bijvoorbeeld deurtoegangen en terrassen 
te tackelen.”

SPECIAL BLAUWE DAKEN OPTIGRÜN EN ZOONTJENS SLAAN DE HANDEN INEEN

Een test met een daktegelsysteem op retentiekratten maakt deel 

uit van het Experimentendak in Rotterdam. (Beeld: Zoontjens)

Henk Vlijm: “Het is te gek voor woorden dat je drinkwater  

gebruikt om het toilet door te spoelen, de auto te wassen  

en de tuin te sproeien.”

Paul Heerkens: “Multifunctioneel dakgebruik zodat je  

een dak kan inzetten voor verblijf, dat is de toekomst.”  

(Beeld: Zoontjens)
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Regelgeving stimuleert toe-
passing blauwgroene daken

Uit confronterende analyses blijkt ons land nog steeds een grote  

uitdaging te hebben bij het beheersen van onze waterhuishouding. 

Ons land moet voorbereid zijn op extreme neerslag, lange perioden 

van droogte, een hogere zeespiegel, extreme waterstanden in rivieren 

en een dalend bodemwaterniveau. In de gebouwde omgeving  

komt daarom na het Energielabel straks mogelijk ook een Waterlabel.  

Het platte dak is een belangrijke schakel in het beheren van de water-

huishouding in stedelijk gebied.

Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) stuurde 
in december vorig jaar het eindadvies van de Beleids-
tafel wateroverlast en hoogwater met de titel ‘Voorkomen  
kan niet, voorbereiden wel’ naar de Tweede Kamer.  
De Beleidstafel was opgericht na de overstromingen in  
de zomer van 2021 in Limburg, en ze komt nu met aan- 
bevelingen die het bewustzijn van de mensen moet 
verhogen en handelingsperspectief moet bieden om  
in de eigen omgeving iets te kunnen doen om water-
overlast te voorkomen. 

Mark Harbers: “Onderzoeken laten steeds weer zien dat 
extreem weer vaker gaat voorkomen, de beleidstafel 
onderstreept dit. Ik vind dat Nederland zich hierop 
maximaal moet voorbereiden, zodat de risico’s en de 
schades zo klein mogelijk zijn. Daarom neem ik de aan-
bevelingen van de beleidstafel over, en zullen we die 
samen met de betrokken overheden gaan uitvoeren.”

WATERLABEL
De beleidstafel adviseert de invoering van een verplicht 
waterlabel voor woningen en andere gebouwen te ver-
kennen om het waterbewustzijn rond extreme neerslag 
en overstromingen bij de (ver-) koop van woningen te 
vergroten. Het waterlabel moet bewoners de mogelijk-
heid geven keuzes te maken en zichzelf goed voor te 
bereiden in het geval van een verhoogd risico op water-
overlast. Maatregelen als wateropvang, verzekeringen. 
“Benut daarbij ervaringen die zijn opgedaan met reeds 

bestaande labels (zoals het energielabel). Kijk daarbij niet 
alleen naar te veel en te weinig water, maar ook naar hitte 
en naar de potentiële financiële impact. Besluit op  
basis van deze verkenning tot de nadere uitwerking van 
een instrument”, schrijven de opstellers van het advies.  
De verkenning naar de mogelijkheden van zo’n label start 
idealiter dit jaar, in 2025 moet het label er dan zijn.

HEMELWATERVERORDENING
Al sinds 2003 stelt het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) een 
watertoets in ruimtelijke plannen verplicht. De uitkomst  
van die toets is een waterparagraaf. Deze waterparagraaf 
toetst een waterschap op een aantal punten om te beoor-
delen of in het plan voldoende rekening is gehouden met  
de waterbelangen. Voor hemelwater dat op verharde opper- 
vlakten valt, staan de waterschappen onderstaande voor-
keursvolgorde voor, waarbij optie 1 het meest wenselijk en 
optie 5 het minst wenselijk is:

1. hergebruik
2. vasthouden / infiltreren
3. bergen en afvoeren
4. afvoeren naar oppervlaktewater (direct of indirect)
5. afvoeren naar de riolering

Gemeenten stellen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid 
voorwaarden aan de afvoer via een rioleringsstelsel. Om de  
overbelasting van het riool in de gebouwde omgeving te  
voorkomen, schrijven veel gemeenten een hemelwater-
verordening die regels stelt aan de opvang en afvoer van  
regenwater bij nieuwbouw. Zo kan bij de aanleg van 
nieuwbouwwijken en bedrijfsterreinen geëist worden het 
regenwater op eigen terrein worden verwerkt en mag het 
niet worden afgevoerd. 

Er zijn al hemelwaterverordeningen in alle grote steden van 
Nederland en de verplichting water op te vangen en vast 
te houden varieert van een tiental mm per vierkante meter 
tot wel 60 of 70 mm per vierkante meter gebouwoppervlak. 
Veel gemeenten volgen. De gemeente Zwolle voegde 
bijvoorbeeld in het laatste kwartaal van vorig jaar haar 
Hemelwaterverordening toe. 

De gemeente stelt voorwaarden aan wateropvang voor  
gebouwen met een oppervlakte groter dan 30m2.en schrijven 
onder meer voor dat ‘met het oog op het beperken van 
wateroverlast bij een bui van 70 mm in 1 uur wordt hemel-
water lokaal vast gehouden, gebufferd en geïnfiltreerd.’ 
Afhankelijk van de omvang van de nieuwbouw gelden  
verschillende regels. Zo is het bij ontwikkelingen met meer 
dan 1.500 m2, verplicht 60 liter hemelwater per m2 op te 
vangen. Dat geldt ook voor bedrijfsgebouwen.

OPLOSSING OP HET DAK
In de gemeente Haarlem is het aanleggen van een blauw 
dak één van de voorgestelde maatregelen om te voldoen 
aan de hemelwaterverordening bij nieuwbouw en vaak 
óók bij verbouwingen. Voorstellen die de gemeente in 
een infographic weergeeft betreffen onder meer Infiltratie-
kratten, de waterschutting en het blauw dak. Met name 
groenblauwe daken zijn uitgebreid onderzocht en kunnen 
met wetenschappelijke en technische onderbouwing als 
oplossing worden aangeboden aan opdrachtgevers.  
In Roofs staan regelmatig artikelen over groenblauwe daken 
en onze rubriek ‘Dak van het Jaar’ beschrijft regelmatig 
projecten waarin het dak water bergt (www.dakweb.nl). 

Twee jaar geleden presenteerden kenniscentrum STOWA 
en RIONED de publicatie ‘Meten op hoogte, een overzicht 
van onderzoek op groenblauwe daken’. Uit onderzoek op 
twaalf groenblauwe daken blijkt dat de daken een bijdrage 
leveren op het gebied van waterberging, waterafvoervertra-
ging, verdamping, waterzuivering, koeling en biodiversiteit. 
De publicatie is te downloaden via stowa.nl.

Het Nationaal Dakenplan komt dit jaar met een geüpdate 
versie van haar inforgraphic ‘facts and values’ waarmee u 
met name voor de prestaties van blauw-groene daken ook 
weer beschikt over actuele data betreffende waterberging 
op daken. ■

SPECIAL BLAUWE DAKEN

De rapportage van de Beleidstafel wateroverlast en hoogwater is te 

downloaden via www.Rijksoverheid.nl

Oplossingen die de Gemeente Haarlem voorstelt om waterberging 

op eigen terrein mogelijk te maken.

Nederland heeft op het gebied van waterbeheer een grote uitdaging, 

maar ook nog voldoende ruimte op daken om er wat aan te doen. 

(Fotografie: AdriaanRo)
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Woongebouw High End

Altijd Groen
Op het voormalige industrieterrein Overhoeks in Amsterdam-Noord ligt de wijk 

Buiksloterham&Co. Hier is men een stapje verder met klimaatadaptief bouwen,  

in het bijzonder als het gaat in de omgang met (regen)water. De wijk maakt deel 

uit van Amsterdam Rainproof, een initiatief om de stad beter bestand te maken  

tegen wateroverlast en om het water ook beter te benutten. Zo is de openbare 

ruimte van Buiksloterham&Co zodanig ontworpen dat regenwater vertraagd via 

het Tolhuiskanaal in het IJ belandt, in plaats van in het riool. Dan zou je verwachten 

dat de gebouwen ook rainproof  

worden ontworpen, maar dat is niet  

het geval. “Wij zijn het enige gebouw  

wat wel rainproof gemaakt is. Hoe  

logisch is het om in een rainproof  

gebied ook een rainproof gebouw  

te ontwikkelen?”

Aan de Distelweg staat woongebouw High End, 
vorig jaar opgeleverd door Vink Bouw naar een ont-
werp en ontwikkeling van XOOMLAB, een combinatie 
van Dirk Jan van Wieringhen Borski, Harvey Otten, 
Joost Vorstenbosch en René de Prie. Het betreft een 
gebouw van zeven lagen met veertien twee-, drie- 
en vierkamerappartementen en twee grote atelier-
woningen van 156 m2, alle met een groot balkon 
aan de zuidzijde. De woningen zijn vrijwel energie-
neutraal door de toepassing van zonnepanelen 
op het dak, stadsverwarming, lage temperatuur 
vloerverwarming en energiezuinige verlichting.  
De grote diepe balkons werken in ze zomer als zon-
wering, in de winter komen direct licht en warmte 
van de laaghangende zon wel de woning binnen. 
Meest uitgesproken kenmerk van High End is het 
uitbundige groen aan de zuidzijde. 

CASCADESYSTEEM
“Zelfs na de extreem droge periode van augustus vorig jaar 
was dit het enige gebouw in de wijde omgeving waar het 
zo groen was”, vertelt Dirk Jan van Wieringhen Borski van 
BNB Architecten. “Die extreme warme weken waren een 
hele goede test voor onze opzet met groen en low tech 
watermanagement. Het groen wordt van regenwater voor-
zien door een cascadesysteem. Op het bovenste waterdak 
liggen 85 mm hoge retentiekratten waarin water blijft staan. 
Als het waterniveau een bepaald niveau bereikt, loopt het 
over naar het ondergelegen balkon en via een gelijksoor-
tige overloop naar het balkon daaronder, enzovoorts. Alle 
balkons zijn uitgevoerd met dezelfde maat retentiekratten 
die onder de substraatlaag en de vlonders liggen; deze 
staan dus in principe ook vol met water. Alleen het laagste 
balkon is uitgerust met een sensor die het waterpeil meet 
en zonodig de kleppen aanstuurt om hogerop water door 
te laten. Bij elkaar hebben we zo een behoorlijke capaciteit 
beschikbaar voor de opslag van regenwater. De beplanting 
wordt hiermee automatisch bewaterd en dat zorgt weer 
voor de nodige verdamping en verkoeling.” 

TEST
Of een ontwerp werkt, weet je pas als het echt getest wordt. 
Van Wieringhen Borski: “We wisten niet of onze opzet dit 
zou overleven, je kunt immers niet eindeloos water hoog 
opslaan. En aan groen op het dak heb je eigenlijk niet veel, 

SPECIAL BLAUWE DAKEN PROJECT

Zuidgevel van High End. (Foto: Luuk Kramer)

Schema watercascade.

High End heeft op de bovenste twee lagen vier penthouses 

met 2,5 meter diepe terrassen. (Foto: Luuk Kramer)
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Van Wieringhen Borski is van mening dat alle gebouweige-
naren hier een verantwoordelijkheid hebben als het gaat 
om vergroenen. “De stad is voor tweederde privaat terrein. 
Dan mag je verlangen dat degenen die gebouwen ontwik-
kelen ook voor tweederde bijdragen aan de vergroening 
en verstandig watergebruik. We hadden de optie om het 
bewateringssyteem voor het groen aan te sluiten op de 
waterleiding. Hebben we niet gedaan en dat blijkt tot nu 
toe ook niet nodig. ■

PROJECTINFO HIGH END 
•  ONTWERP, ONTWIKKELING: BNB ARCHITECTEN-  

DIRK JAN VAN WIERINGHEN BORSKI / HARVEY OTTEN/ 
JOOST VORSTENBOSCH/ RENÉ DE PRIE

• GROEN ADVIES: DE DAKDOKTERS
• BIM-TEKENWERK: SANDER BADER
• AANNEMER: VINK BOUW
•  OPPERVLAKTE RETENTIE BLAUWE DAK  

EN BLAUW-GROENE BALKONS: 510 M2

• AANTAL ZONNEPANELEN: 86

Zie ook: rainproof.nl/waterbufferende-balkontuinen-highend

het water verdamp gewoon. Voordeel van dit cascadesys-
teem met balkons is dat het water veel langer beschikbaar 
blijft. En je hebt de verdamping waar je het hebben wil, 
namelijk naast de woningen langs de gevel en niet boven-
op het dak. Grappig is dat je bij alle omringende apparte-
mentsgebouwen hier en daar een verdwaalde pot met 
groen ziet, terwijl bij High End de bewoners juist extra potten 
met groen hebben geplaatst. Kennelijk werkt een groene 
omgeving aanstekelijk om het nog groener te maken.” 

ALTIJD GROEN 
De Dakdokters verzorgden het groenadvies voor High End. 
Van Wieringhen Borski: “Onze insteek was dat iemand twee 
maanden van huis moest kunnen zijn en bij thuiskomst nog 
steeds een groen balkon moest hebben. Het maakte ons 
niet uit of de inwoners groene vingers hebben of een hekel 
aan tuinieren. Ik denk dat we hier met het watersysteem  
en het groenontwerp goed in zijn geslaagd. Na de droge 
maanden waren de balkons zelfs groener dan op de rende-
rings was uitgebeeld. Je zult ook geen sedum vinden op 
het dak. Daar komen geen inheemse insecten op af en ze 
verdampen wel veel water.”

RAINPROOF
Als onderdeel van een Rainproof wijk heeft High End een 
relatief grote capaciteit aan waterberging. Dit wordt ingezet 
voor bewatering en draagt bij aan het vertraagd afvoeren 
van overtollig regenwater naar de Tolhuishaven. Het riool 
wordt daarmee volledig ontlast.  

SPECIAL BLAUWE DAKEN PROJECT

De groene zuidgevel werkt kennelijk aanstekelijk  

om het nog groener te maken. (Foto: Luuk Kramer)

Aanleg retentiedak.. (Foto: Dirk Jan van Wieringhen Borski)

86 zonnepanelen op het dak. (Foto: Dirk Jan van Wieringhen Borski)

“ Zelfs na de extreem droge  
periode van augustus vorig  
jaar was dit het enige gebouw  
in de wijde omgeving waar  
het zo groen was.”



Roofs     45

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

Wateropvang, praktisch,  
slim en doeltreffend

Hoewel Joosten Ecodak voorstander is van watermanagement in  

steden, waarbij water op het dak wordt opgeslagen en op afroep kan 

worden ingezet voor bewatering van het groen in de stad, denkt het 

bedrijf ook aan de praktische kant van het beheer. “Soms is een buisje 

met een gat van de juiste diameter effectiever dan de mechanische 

sluizen en apps”, zegt bedrijfsleider Geert Jan Derksen.

“Gemeenten en overheidsinstellingen zijn veel bewuster 
geworden van het belang van stedelijk watermanagement. 
En dat het dak daar een onderdeel van is. Steeds vaker 
zitten we om tafel om bomen en groen in de stad vanuit 
waterbuffering in tijden van droogte te bevloeien.  
Vaak is het dak onderdeel van stedelijk watermanagement”, 
zegt Geert Jan Derksen, directeur van Joosten Ecodak.

Opvangen van water op het dak heeft de voorkeur van  
de dakspecialist, omdat je het niet hoeft te transporteren. 
“Het is altijd goedkoper als je het vasthoudt waar het valt.” 
De systemen daarvoor zijn al enkele jaren geleden ontwik-
keld. Toch zijn er innovaties te melden. Je plaatst nu op de 
Aquamulibox basis makkelijk een deksel, waardoor er een 
rechthoekig blok ontstaat. “Dat kan makkelijk 6 uur installatie 
schelen op een oppervlak van 1000m2.”

De Aquamultiboxen worden geplaatst op een waterdicht en  
wortelwerende dakbedekking. Ze liggen als 1 massief blok 
op een beschermvlies en vormen een solide geheel met het  
dak omdat er altijd ballast op komt. In de vorm van drainage-
tegels, bestrating of open verharding bij een verkeersdak.  
Bij een verkeersdak liggen de Aquamultiboxen op een non- 
capillair vlies. Substraat en begroeiing komen op een capillair 
vlies. Het capillair vlies van Joosten heeft een bewezen wer-
king en kan water horizontaal en verticaal verplaatsen.

“Al 25 jaar levert de Joosten Groep watermanagement 
systemen . We houden altijd rekening met waterberging  
en dus schrikken we niet van 60, 70 of zelfs 100 mm, zoals 
we dat in verschillende gemeenten moeten berekenen.  
Ik denk dat tachtig procent van de gemeenten uitgaat  
van een berekening op basis van de regenduurlijn waar- 
uit veelal 40 mm buffercapaciteit volgt. Amsterdam en  
Rotterdam gebruiken de Rainproof methode die komt op 
60 mm. Ruimschoots beschikbaar in onze boxen.”

Op het gebied van recycling heeft het bedrijf nooit een 
beter materiaal gevonden dan kunststof. Het blijft onder 
tegels of substraat jarenlang goed en kan gemakkelijk voor 
een tweede leven worden gerecycled. 

BOERENVERSTAND
Joosten Ecodak ontwikkelde intelligente systemen voor  
waterbeheer. Het afvoeren van vastgehouden regenwater 
met een gecontroleerde sluiswerking op basis van gegevens 

over het te verwachten weer of de waterbehoefte in perken 
of parken van de begane grond. “Die intelligente systemen 
zijn afhankelijk van wifi verbindingen, onderhoudscontrac-
ten en het moet allemaal onder alle omstandigheden 
bedrijfszeker zijn.”

“Eigenlijk een kwetsbaar systeem. Het meest intelligent is een 
systeem dat feilloos werkt. Dus in veel gevallen adviseren we 
‘boerenverstand’ buisjes in de waterafvoer met een gaatje 
waarvan je de doorsnede bepaalt op basis van een debiet-
berekening. En als er toch een beheersysteem gewenst is, 
heeft het onze voorkeur het vanaf de bodem te regelen.  
Dan zijn de kwetsbare onderdelen gemakkelijk te bereiken.”

Waterberging is eigenlijk niet meer weg te denken uit stede- 
lijke projecten waar Joosten bij betrokken is. “We zorgen  
ervoor dat onze klanten voldoen aan de eisen die gemeen-
ten stellen op het gebied van watermanagement en denken 
mee om het project zo effectief mogelijk te realiseren.”

Het Museumpark in Rotterdam is wat waterberging betreft 
een imposant verhaal; onder de parkeergarage is buffer-
capaciteit voor wanneer de singels in Rotterdam het 
regenwater niet meer kunnen verwerken: dan loopt de 
berging onder de garage vol. Maar in het park erboven 
blijft waterberging in de tweede fase van het Museumpark 
ook een belangrijk thema. 

De komst van het depot was voor de gemeente Rotterdam  
aanleiding om het gebied rond het Museumpark te ver-
groenen. Op het voorplein van het depot staan 75 bomen.  
43 daarvan konden niet in de volle grond geplaatst worden,  
omdat de fundering van het pand dit verhindert of omdat 
ze op het dak van de naastgelegen parkeergarage en 
waterberging staan. “Joosten Ecodak leverde hier een 
watermanagementsysteem om een duurzame groeiplaats 
te creëren. ■

Naast het depot, boven de parkeergarage zorgt een watermanage-

mentsysteem voor voldoende voeding voor de bomen van het park

Fase twee van Museumpark Rotterdam. Een imposant project met 

3000 m2 AquaMulti Box, 9.200 m2 VLU500 Capillair vliesdoek, 3.000 m2  

FLW wortelwerende folie, 7.000 m2 Tensar TriAx, 1.100 m3 EPS150, 

10.000 m2 gewapende folie, maatwerk putten, PVC afvoerbuis.

SPECIAL BLAUWE DAKEN
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SPECIAL BLAUWE DAKEN

Onderhoudsvoorschriften  
en het opleverdossier volgens  
de Wet kwaliteitsborging
Zoals bekend zijn blauwe daken specifiek ontworpen om water te  

bergen. Voor blauwe daken is regelmatig en deugdelijk onderhoud 

van groot belang. Een dak dat wordt gebruikt voor waterberging 

vraagt namelijk heel ander onderhoud dan een traditioneel dak.  

Zo is vorst een belangrijk risico door de permanente wateropslag op 

het dak. Door uitzetting van het water door bevriezing kunnen onder-

delen van het dak beschadigd raken. Permanent water op een dak 

zorgt bovendien voor algengroei waardoor het dak en met name 

de afvoeren sneller vervuilen en verstopt raken met mogelijk lekkage 

tot gevolg. Ook wordt in het ontwerp van blauwe daken regelmatig 

gebruik gemaakt van aan slijtage onderhevige mechanische onder-

delen en/of software om de waterafvoer te reguleren. De gebruikte 

software kan storingen geven en moet regelmatig een update krijgen. 

Een op het specifieke blauwe dak afgestemd pakket aan onderhouds-

maatregelen is daarom noodzakelijk.

BELANG VERSTREKKEN ONDERHOUDS-
VOORSCHRIFTEN
Omdat specifiek onderhoud vereist is om een blauw dak in 
goede conditie te houden, is het voor een dakdekker extra 
belangrijk om opdrachtgevers te informeren over de nood-
zakelijke onderhoudswerkzaamheden. Goed onderhoud 
verkleint immers de kans op het ontstaan van klachten.  
Veel opdrachtgevers, ook grote professionele partijen, zijn 
echter nog niet bekend met blauwe daken en hebben te 
weinig kennis om een dergelijk dak goed te (laten) onder-
houden. Verstrek daarom altijd zo gedetailleerd mogelijke 
onderhoudsvoorschriften bij oplevering van een blauw 
dak waarin ten minste aan bod komt welke onderhouds-
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, hoe dit moet 

Lieke Daam – van Doorn

VEREISTE ONDERHOUD UITGEVOERD?
Na oplevering komt een dak op grond van de wet voor 
rekening en risico van de opdrachtgever. De aannemer is 
volgens de hoofdregel vanaf dan niet meer aansprakelijk 
tenzij sprake is van (kort gezegd) een verborgen of ernstig 
gebrek. De vraag of het vereiste onderhoud is uitgevoerd, 
komt vaak aan de orde op het moment dat een opdracht-
gever, soms jaren na oplevering, een klacht over het dak 
meldt. De aannemer is vaak van mening dat het dak niet 
goed en regelmatig is onderhouden en dat daarom de 
klachten zijn ontstaan of verergerd. Een opdrachtgever zal 
meestal betogen dat het dak vanaf aanvang niet goed was. 

worden gedaan en hoe vaak. De onderhoudsvoorschriften 
moeten op een duidelijke en begrijpelijke manier zijn opge-
steld. Het maakt daarbij verschil voor wie de onderhouds-
voorschriften zijn bestemd. Bij een consument opdracht-
gever wordt minder kennis en kunde verondersteld dan bij 
een professionele opdrachtgever. 

Het verstrekken van onderhoudsvoorschriften is bovendien 
relevant met het oog op eventuele procedures. In een 
procedure sta je immers als dakdekker sterker als je kunt 
aantonen dat je onderhoudsvoorschriften hebt verstrekt  
die niet zijn opgevolgd. Dit kan bijvoorbeeld door opdracht-
gever bij afgifte te laten tekenen voor ontvangst ervan.  
Als vast komt te staan dat een klacht is ontstaan door  
gebrekkig onderhoud terwijl dit onderhoud wel door de 
dakdekker was voorgeschreven, dan is de opdrachtgever 
mogelijk zelf gehouden om een klacht op te lossen. Dit was  
ook het geval in een zaak bij de Raad van Arbitrage in 
bouwgeschillen waar arbiters bij de bezichtiging van het 
dak constateerden dat sprake was van zichtbaar achter-
stallig onderhoud van het dak in het algemeen. Ook had 
opdrachtgever niet kunnen aantonen, bijvoorbeeld met 
facturen, dat enig (betaald) onderhoud was uitgevoerd.  
Als gevolg van het geconstateerde achterstallige onder-
houd werd geoordeeld dat aannemer niet aansprakelijk 
was voor de gebreken aan het dak.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN ONDERDEEL VAN 
VERPLICHT OPLEVERDOSSIER
Al eerder informeerden wij u over de Wet kwaliteitsborging 
voor het bouwen en de consequenties die dit heeft voor de 
dakdekker. Het verstrekken van een opleverdossier is één 
van de verplichtingen die op grond van de Wet kwaliteits-
borging straks op een aannemer rust. Op grond van de wet 
moet het opleverdossier in elk geval de volgende stukken 
bevatten:

•  tekeningen en berekeningen betreffende het tot stand 
gebrachte bouwwerk en de bijbehorende installaties

•  een beschrijving van de toegepaste materialen en instal-
laties, alsmede de gebruiksfuncties van het bouwwerk;

•  en bescheiden die nodig zijn voor gebruik en onderhoud 
van het bouwwerk.

Omdat deze definitie weinig concreet is, is er in de praktijk  
nog onduidelijkheid over de precieze inhoud van het 
opleverdossier. Omdat er doorgaans ten behoeve van een 
bouwproject een grote hoeveelheid tekeningen, bereke-
ningen en overige stukken wordt gemaakt, is het wenselijk 
dat voor aannemers duidelijker wordt welke tekeningen en 
berekeningen nu exact verstrekt moeten worden. Vast staat 
wel dat volgens de wetgever, gebruiks- en onderhoudsvoor-
schriften een essentieel (en verplicht) onderdeel vormen 
van het opleverdossier. Ook dit is een extra argument om 
te controleren of je als bedrijf het verstrekken van onder-
houdsvoorschriften goed op orde hebt. 

De verplichting om een opleverdossier aan te leveren geldt 
overigens niet alleen richting de opdrachtgever, maar ook 
in de relatie onderaannemer-hoofdaannemer. 
Hoewel de verplichting om een opleverdossier te verstrek-
ken van regelend recht is (dat betekent dat in contracten 
andere afspraken mogen worden gemaakt), is en blijft het 
derhalve verstandig om alvast na te denken over het ver-
strekken van onderhoudsvoorschriften voor blauwe daken. 

Daarom een aantal tips voor de dakdekker:
•  Maak in nieuwe aannemingsovereenkomsten na inwer-

kingtreding van de Wet kwaliteitsborging afspraken over 
het al dan niet verstrekken van een opleverdossier. 

•  Als een opleverdossier verstrekt wordt, bedenk goed welke 
stukken onderdeel zullen zijn van het opleverdossier en 
leg dit schriftelijk vast. Omdat de nieuwe wet op dit punt 
te weinig duidelijkheid biedt, is het raadzaam op deze 
manier eventuele discussies over de inhoud van het dos-
sier te beperken. 

•  Leg afspraken over het opleverdossier door in met onder-
aannemers te sluiten overeenkomsten. 

TOT SLOT
Het verstrekken van onderhoudsvoorschriften is, zeker bij het 
realiseren van blauwe daken, van groot belang. Ga daarom 
na of de gebruikte onderhoudsvoorschriften voldoende 
zijn toegespitst op de verschillende daken die uw bedrijf 
realiseert, zorg ervoor dat ze steeds worden overhandigd bij 
oplevering en wijs opdrachtgever op het belang van het 
naleven ervan. Laat opdrachtgever tekenen voor ontvangst 
van de onderhoudsvoorschriften en ga tenslotte als voorbe-
reiding op de nieuwe wetgeving na of een opleverdossier 
zal worden verstrekt en zo ja, welke stukken hier onderdeel 
van uitmaken. ■

JURIDISCHE ZAKEN

Lieke Daam – van Doorn is juridisch medewerker / paralegal  

bij Poelmann & Van den Broek Advocaten
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AAN TAFEL MET… JORIS VOETEN

“ In de klimaatbestendige stad  
is alles onderling verbonden”

In deze rubriek laat Roofs personen van binnen en buiten de  

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

persoon achter die visie voor het voetlicht te brengen.

Nederland gratis, op locatie en schoon geleverd, maar wij 
pompen het door het riool om het elders te reinigen. Tege-
lijkertijd pompen we drinkwater op, reinigen het en spoelen 
de wc ermee door. Een bizarre constructie.” 

SAMENHANG
Wie de stad wil vergroenen, komt snel uit bij de daken, omdat 
er op het maaiveld weinig plek is. “Daarmee wordt het druk 
op het dak. Een dak moet uiteraard waterdicht, geïsoleerd 
en constructief stevig zijn, maar het moet inmiddels ook 
veilig zijn voor iedereen die erop moet werken, er moet 
ruimte zijn voor installaties, het moet energie opwekken, 
groen zijn en regenwater bergen om de riolen te ontlasten. 
Het liefst zien we dat het ook bijdraagt aan de biodiversiteit 
en als het even kan smart is, zodat we kunnen anticiperen 
op regenbuien die eraan komen. Nog mooier is het als het 
dak een aantrekkelijke tuin of een akker bevat om groente 
te verbouwen, en als we het helemaal goed doen maken 
we er een commercieel object van, door er een theehuis of 
een restaurant op aan te brengen. De ene functie is daarbij 
niet gescheiden van de ander. Als je bijvoorbeeld iets wil 
met waterberging, móet je nadenken over de technische 
constructie, veiligheid en het type dakbedekking en isolatie. 
Alles hangt hier dus samen, net zoals in de natuur. Die sa-
menhang, de belangrijkste eigenschap van ecosystemen, 
leg ik in al mijn projecten.”

De bouw is echter gesegmenteerd, ziet Voeten. “Een dak- 
dekker denkt niet per se na over het type planten. Wie een  
waterbuffering aanlegt, denkt niet graag na over de vraag 
hoe je de veiligheid bij 220 volt voor je computer borgt. 
Toch zijn al die onderdelen verbonden en moeten de 
partijen nauw samenwerken, van de conceptie van het 
idee van een gebouw tot en met de daadwerkelijke bouw. 
Een voorbeeld: als de groendekker alles mooi heeft aan-
gebracht, komt de installateur van de zonnepanelen en 
vertrapt het jonge groen. Dat hoeft niet zo te gaan: plaats 
eerst het waterbeheersysteem en het substraat, vervolgens 
de zonnepanelen, en kom daarna terug om het groen 

Nolanda Klunder

Het onderzoek van Joris Voeten van Wageningen University 
and Research richt zich op klimaatslim groenbeheer in  
de stad. Hij is de drijvende kracht achter het onderzoek  
op de blauwgroene energiedaken van het Mannoury- 
appartementencomplex in Amsterdam. (Mannoury is een 
ontwikkeling van Aedes en onderdeel van TKI Project Urban 
PhotoSynthesis, mede gefinancierd door de Topsector Water,  
zie ook Roofs november 2022). Voetens expertise begon 
met de studie Tropische Bosbouw in Wageningen.  
“In een tropisch regenwoud is alles met alles verbonden. 
Dat gedachtegoed pas ik toe in alle projecten waar ik bij 
betrokken ben, omdat ik zie dat we alleen op die manier 
duurzame steden voor de toekomst kunnen maken.  
De natuur doet het al miljoenen jaren fantastisch met 
prachtige ecosystemen, maar wij mensen bouwen steden 
die ongezond voor ons zijn. We kunnen veel leren van de 
natuur, dat is mijn uitgangspunt.” 

GENOEG WATER
“Onze steden overstromen als het regent en worden te heet 
als de zon schijnt. We beginnen in te zien dat we de natuur 
moeten terugbrengen in de stad, vanwege de biodiversiteit, 
de sponswerking van de natuur en het verkoelende effect”, 
vertelt Voeten. “Zonder water kan het groen niet groeien, 
bloeien of verkoelen. De basisvraag is dus: hoe kom je aan 
voldoende water? Drinkwater is en wordt te kostbaar en te  
zeldzaam om aan de planten te geven. Kortom, voor ver- 
groening is een verandering van de watercyclus in de stad 
nodig. Er is namelijk wel degelijk genoeg water in Nederland. 
Er valt 900 liter regen per vierkante meter per jaar, waarvan 
door planten maximaal 550 tot 600 liter per jaar verdampt 
wordt. Er is meer dan genoeg, maar het valt door de klimaat- 
verandering niet altijd op het juiste moment. Je moet dus 
slimmer met water omgaan. Het overschot kan je in de 
winter een functie geven door de toiletten ermee door te 
spoelen. In de zomer kan je douchewater opvangen en 
zuiveren om planten mee te irrigeren. Regenwater wordt in 

aan te brengen - het is een stap extra, maar het kan echt. 
Daarvoor zijn voor mij innovatieprojecten als Mannoury 
in Amsterdam zo belangrijk. Je kunt nooit meer zeggen 
dat het niet kan, want Mannoury is het bewijs. Het is niet 
makkelijk, het vergt veel van de samenwerkende partijen. 
Maar als we in de jaren ’60 naar de maan en terug konden 
vliegen, dan moeten we nu in staat zijn om betere gebou-
wen te maken.”

DAKEN VORMEN FUNDERING
De rol van de dakenbranche is snel aan het veranderen, 
ziet Voeten. “De primaire rol van daken is altijd geweest 
om gebouwen aan de bovenkant waterdicht te maken. 
Waterdichting is ontzettend belangrijk en niet eenvoudig. 
Maar daken zijn niet langer de bovenkant. Ze vormen nu 
de fundering van wat erbovenop komt. Dat maakt het voor 
de dakenbranche essentieel om mee te praten vanaf het 
begin: welke isolatie gebruik je, hoe verkleef je die met 
het vloeibare bitumen of een ander materiaal, wat is je 
topafsluiting, hoe werk je de opstanden af, hoe breng je de 
loodslabben aan, op welke hoogte wordt de noodoverstort 
gemonteerd, hoe breng je doorvoeren in het dak aan –  
dat allemaal ligt aan de basis van het goed functioneren 
van een multifunctioneel dak. Daken krijgen veel meer 
functies dan regen buiten houden, ze worden een integraal 
onderdeel van het functioneren van het gebouw in zijn 
omgeving.”

“Ik droom van een toekomst waarin de kadastrale grens 
geen functionele grens meer is”, besluit Voeten. “Hoe mooi 
zou het zijn als keukenafval compost zou zijn voor de  

plantsoenen buiten? Als je warmte kunt oogsten onder  
de rijbaan om daarmee de gebouwen te verwarmen?  
Als een gebouw water genereert voor het stedelijk groen, 
en als dat stedelijk groen de mensen in staat stelt om  
voedsel te verbouwen dat ze zelf kunnen nuttigen? In de  
stad van de toekomst is alles verbonden zoals in een 
ecosysteem. Stel je voor dat een bos zou besluiten: in deze 
vallei doen we de bomen, verderop de waterberging, en 
elders maken we ruimte voor de bacteriën en schimmels? 
Dat gaat niet werken, ze hebben elkaar nodig. Zo moet  
het ook in steden zijn.” ■

JORIS VOETEN IN ACHT VRAGEN

BURGERLIJKE STAAT? GETROUWD.
 
KINDEREN? TWEE DOCHTERS (15 EN 17).

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT? WANDELEN, GROOT-
SPOOR-MODELHOBBY EN DRONE-VIDEOGRAFIE. VERDER  
BEN IK BETROKKEN BIJ HET INTERNATIONAL TREE FUND,  
EEN NEDERLANDSE ORGANISATIE DIE FONDSEN WERFT OM  
IN COSTA RICA GEDEGRADEERDE LANDBOUWGRONDEN 
WEER TE BEPLANTEN TOT REGENWOUD.

FAVORIETE MUZIEK? DEEP HOUSE.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING? DE ALPEN. IK VLIEG HET 
LIEFST MET EEN DRONE BOVEN BERGKAMMEN. HET IS GOED 
OM TE ZIEN HOE VERSCHRIKKELIJK MOOI ONZE PLANEET 
IS, OM TE BESEFFEN DAT HET DE MOEITE WAARD IS OM DIE 
SCHOONHEID TE BEHOUDEN.

FAVORIETE STAD? AMSTERDAM, VANWEGE ZIJN DRIVE EN  
DE RUIMTE DIE HET CREËERT OM TE WERKEN AAN BETERE 
OPLOSSINGEN VOOR DE TOEKOMST.

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT? MANNOURY IN  
AMSTERDAM. 

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP? OP HOE  
IK HELP OM DE GRENS VAN HET MOGELIJKE EN HET NORMALE 
TE VERLEGGEN, OMDAT DE STAD KLIMAATBESTENDIGER EN 
GEZONDER MOET WORDEN, GEDREVEN DOOR DE OVERTUI-
GING DAT WE DAT OOK KUNNEN. 

“ Hoe mooi zou het zijn als  

keukenafval compost zou zijn 

voor de plantsoenen buiten?”

SPECIAL BLAUWE DAKEN
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Coördineer de opvang  
en opslag van water
We spoelen met zijn allen massaal drinkwater  

via onze toiletten het riool in, wassen de auto  

ermee en sproeien het op het gazon om geen 

geel gras te krijgen. “Te zot voor woorden”, vindt 

Michiel van de Bunt, bedrijfsleider van ZinCo.  

“We hebben tegenwoordig veel mogelijkheden, 

systemen en hulpmiddelen tot onze beschikking 

om hiervoor veel slimmer gebruik te maken van 

regenwater. Niet alleen met retentiekratten op 

daken en tanks onder de grond. We moeten niet 

denken per gebouw, maar kavelbreed, en nog 

mooier: kavel overstijgend. Een school kan prima 

profiteren van het regenwater dat op het dak van 

een naastgelegen sporthal valt.”

Tekst: Tjerk van Duinen

Van de Bunt wijst op een interessante Linkedin-post van GEP  
Water, een van de bedrijven waarmee ZinCo samen werkt  
aan Regenergie. GEP doet mee aan de Infratech beurs in  
Ahoy en heeft het water gefilmd dat van het dak uit een  
overstort op een parkeerplaats stroomt. Quote: ‘Raar idee  
dat er volgende week duizenden mensen daar het toilet  
door gaan spoelen met drinkwater terwijl het nu letterlijk met  
bakken uit de lucht komt. Nog gekker idee is dat de gemeente  
Rotterdam 500 euro subsidie geeft per M3 regenwaterberging  
en dat de 20.000 liter regenwaterput die we op die beurs laten  
zien ca. 5.000 euro kost... Gemiste kans voor Ahoy.(…)’ “Dit is maar  
een voorbeeld van de scheve verhoudingen in ons watermanage- 
ment”, stelt Van de Bunt. “We vangen te weinig regenwater op en we  
slaan er ook te weinig van op. Ongeveer een derde van ons drinkwater gaat  
naar toiletspoeling, bij scholen bijvoorbeeld ligt dat getal dramatisch veel hoger.  

Mijn idee: gebruik daken van omliggende gebouwen om 
voldoende aanvoer en opslag van regenwater te creëren. 
Alleen is dat niet zo eenvoudig.”

DAKTUINEN VERKOELEND?
Op websites, Linkedin en Facebook en noem maar op  
staat het vol met mooie daktuinen. Daarbij wordt maar  
al te graag gewezen op de vele voordelen. Van de Bunt: 
“Meestal staat bovenaan de lijst met voordelen verdam-
ping en verkoeling, die bijdragen aan een aangenamer 

woonklimaat. Maar verdamping en verkoeling krijg je alleen 
als er vocht is. In een daktuin met een laag bufferend 
vermogen zit weinig water, dat is in ongeveer vijf warme 
dagen wel verdampt. Dan heeft het dak geen verkoelende 
werking meer. Kijk, een daktuin wordt in principe niet warmer 
dan de buitentemperatuur; dat is omdat de energie die 
erop valt wordt verbruikt om te verdampen. Is er niks meer 
te verdampen, dan trekt de warmte wel degelijk in de 
steenachtige substraatlagen. Een bitumen dak kan in een 
paar uur zestig graden bereiken, een daktuin doet daar 
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SPECIAL BLAUWE DAKEN WATERMANAGEMENT

De 75 berkenboompjes op het dak van Depot Boijmans van Beuningen 

krijgen water via een beregeningssysteem dat gevoed wordt vanuit 

een watertank onder het maaiveld. (Foto: Tjerk van Duinen)

Michiel van de B
unt
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langer over maar zal zonder vocht uiteindelijk ook dergelijke 
temperaturen bereiken.”

TE KLEIN RESERVOIR
“De genoemde voordelen zijn er pas echt op langere ter- 
mijn als er continu water beschikbaar is. Dat kun je bewerk-
stelligen met een flinke tank onder het gazon of onder de 
parkeerplaats. Regenwater komt via de hemelwaterafvoer 
in de tank. Als die vol is, loopt de tank over naar het riool of 
idealiter via een wadi. Zo heb je altijd een maximale buffer 
waarmee je de daktuin periodiek kan beregenen als dat 
nodig is. Maar dan moet de tank wel voldoende groot zijn. 
Een hoge toren met veel groen en bomen op de balkons 
en een ingegraven waterreservoir van 80 kuub is lang niet 
toereikend. Elke druppel regen die valt wordt direct opge-
pompt en bijna alle benodigde water komt nog steeds van 
de drinkwaterleiding. Als ze die tank hadden aangesloten op,  
zeg, de hemelwaterafvoer van de vlakbij gelegen hal van 
de Gamma, was het probleem al bijna opgelost. De toren 
zelf gaat dat met zijn beperkte oppervlak niet redden.” 

KAVEL OVERSTIJGEND
Het is zaak de problematiek niet op gebouwniveau of op 
kavelniveau aan te pakken, maar de grenzen daarvan op 
te zoeken, aldus Van der Bunt. “Als een grootverbruiker als 
een school niet of te weinig capaciteit heeft om water op te 
vangen voor grijswatergebruik, waarom kun je dat niet met 
aangrenzende gebouwen regelen? Daar komen allerlei 
problemen om de hoek kijken. Je hebt te maken met ver-
schillende perceeleigenaren, je doorkruist allerlei nutslei-
dingen, wie draait voor de extra kosten op? Wat gebeurt er  
als je bij de gemeente aanklopt met de vraag of je een pvc-
pijp onder de straat mag doortrekken? De gemeente moet 
checken wat er al onder de grond zit, de nieuwe leiding  
opnemen in de kadastertekeningen et cetera. Maar volgens 
mij gaat het zo met alle nieuwe ontwikkelingen. Het initiatief 
van de markt dient omarmd te worden door de overheid. 
Groendaken en retentiedaken zijn voorbeelden van ontwik-
kelingen die vooral vanuit de markt komen, maar pas echt 
in een versnelling raken als de overheid er beleid op heeft 
gemaakt. Ik denk en hoop dat kavel breed en kavel overstij-
gend regenwatermanagement ook in dit rijtje terecht kan 
komen. De gemeentes hebben grote ambities, door niet 
alleen in verordeningen voor gebouwen te denken maar 
een schaal groter komen we een stuk verder. Er zijn zoveel 
daken die te weinig draagkracht hebben voor een andere 
functie, dan kun je op zijn minst zorgen dat het regenwater 
dat erop valt niet direct het riool in verdwijnt.”

METEOACTIVE 
De techniek voor het koppelen van gebouwen is allang 
beschikbaar. Van de Bunt: “Wij hebben daar een mooi sys- 
teem voor, de MeteoActive. Dat is een stuurkast, een com-
puter voor regenwatermanagement die is aangesloten op  
verschillende sensoren op het dak en het maaiveld. De 
sensoren meten onder meer het waterpeil, de vochtigheid 
van het substraat, de temperatuur van het water en de 
vochtigheid bij de bomen op het maaiveld. Samen met de 

voorspelde regenhoeveelheid wordt alle informatie verwerkt 
om opdrachten uit te voeren door kleppen open of dicht 
te zetten. Die computer heeft voldoende rekenkracht om er 
een groter gebied mee aan te sturen. Dat gebeurt op basis 
van parameters: is de voorraad water 50% of meer, krijgt alles 
water en spoelen we ook de toiletten door, tot 40% stopt 
het systeem met toiletten doorspoelen, onder de 30% krijgt 
alleen de intensieve beplanting water, en minder dan 10% 
krijgen alleen nog maar de bomen water uit het systeem, 
want die verdampen het meest. Daar komt geen mens aan 
te pas. Het enige wat je nodig hebt, is voldoende aanvoer 
van water en een voldoende grote opslagcapaciteit.” 

DE DOELEN
In Rotterdam is het gebouw van De Doelen uitgerust met 
MeteoActive. Het gerenoveerde dak is uitgevoerd met 
retentiekratten die ruim 300 m3 water kunnen vasthouden 
en het water van alle gebouwen van De Doelen wateren 
hier op af. Onder een plein bij een grote onderwijsinstelling 
is een grote ‘urban waterbuffer’ aangelegd, die gevoed 
wordt door hemelwater van rondom liggende daken. “Zo 
zijn we hier en daar toch bezig met schaalvergroting als 
we over watermanagement nadenken. Er zijn zoveel daken 
waar niks op kan, dus ik zou nogmaals zeggen: zorg dat de 
hemelwaterafvoer van al die gebouwen in elk geval aan-
gesloten worden op buffers. Water wordt steeds schaarser 
en duurder, op een gegeven moment weten we niet beter 
wat voor een kostbaar goed het is dat met elke regenbui 
uit de lucht komt vallen.” 

Van de Bunt tot besluit: “Laten we vooral kansen benutten. 
Ik reed vandaag langs een IKEA, met zijn enorme daken  
die vrijwel niks kunnen dragen maar wel massa’s water  
opvangen, en ernaast staat een hotel waar ze elke dag 
linnen wassen en toiletten doorspoelen. Dan denk ik:  
praat eens met elkaar.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

SPECIAL BLAUWE DAKEN

Weergaloos in waterbeheer.
ZinCo Benelux

daktuin@zinco.nl

www.zinco.nl

ZinCo is marktleider op het gebied van systeemoplossingen voor alle type daktuinen en bij uitstek 

de specialist als het gaat om waterretentie. Of het nu gaat om het vasthouden, hergebruiken of 

vertraagd afvoeren van water, ZinCo heeft voor elke situatie een passende oplossing.

Weergaloos in waterbeheer.
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WATERVERBRUIK IN NEDERLAND
In 2020 produceerden alle Nederlandse drinkwaterbedrijven 
bij elkaar zo’n 1.225 miljoen kubieke meter drinkwater,  
oftewel ruim 1.200 miljard liter. Gecombineerd met het aan-
tal inwoners in Nederland komt dat neer op een verbruik 
van 134 liter per inwoner per dag. Bij een enquête onder 
2926 mensen kwam dit getal uit op 128,1 liter per persoon 
per dag, met de volgende (ruwe) verdeling:

• 41% voor douchen
• 29% voor doorspoelen toilet
• 12% voor wassen van kleding
•  18% voor koken, afwassen,  

koffie, thee etc.

(Bron: Dinkwaterplatform, CBS/VEWIN)
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STEMHULP WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2023
Er valt wat te kiezen op 15 maart 2023. Naast de Provinciale Staten zijn er ook waterschaps-
verkiezingen. Deze zijn een belangrijk onderdeel van de Nederlandse democratie en vinden  
elke vier jaar plaats. Op 15 maart zal een nieuwe waterschapsraad worden gekozen.
Het waterschap is een bestuurlijke organisatie die belast is met het beheer van het water- 
systeem en andere watersysteemgerelateerde zaken. Waterschappen zijn belast met het  
onderhoud aan onze dijken en sluizen. Zij zorgen bovendien voor de zuivering van het  
afval water en een juiste waterstand. Inwoners dragen hieraan bij door het betalen van  
waterschapsbelasting.
Nederland telt 21 waterschappen. Elk van deze waterschappen heeft een gekozen algemeen  
bestuur en verder een dagelijks bestuur en een voorzitter, de Dijkgraaf. Het grootste deel van de leden van het algemeen 
bestuur kiezen de inwoners van de regio van het desbetreffende waterschap. Daarnaast zijn er nog zetels voor de boeren, 
het bedrijfsleven en natuurbelangen waarvoor we niet kunnen stemmen.
Voorafgaand aan de verkiezingen brengen de (lokale) politieke partijen meestal via campagnes hun beleid voor het 
 voetlicht. Er zijn drie belangrijke keuze-hulpen in ontwikkeling of klaar om uw keuze te helpen bepalen: 
•  Mijnstem.nl: Citisens maakt voor alle 21 waterschappen in opdracht van de Unie van Waterschappen  

een eigen online stemhulp.
•  Stemwijzer.nl: (Op dit moment nog onbekend of er een speciale stemwijzer voor deze waterschapsverkiezingen komt). 

ProDemos heeft als doel om burgers te bewapenen met kennis en kunde, zodat ze op een verantwoordelijke manier  
hun stem kunnen uitbrengen bij verkiezingen.

•  Kieskompas.nl: (Ook hiervan is nog onbekend of er een speciale stemwijzer volgt voor de komende waterschapsver-
kiezingen). Het Kieskompas is een krachtig instrument waarmee kiezers hun stem kunnen laten wegen bij verkiezingen.

DIT JAAR WEER STIMULERINGSREGELING KLIMAATADAPTATIE
Ook in 2023 is er de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie in 
de regio Delfland. In totaal is er 290.000 euro beschikbaar voor 
grootschalige initiatieven die daadwerkelijk bijdragen aan het 
opvangen en vasthouden van regenwater. Gedacht kan worden 
aan een groot groen dak (meer dan 70 m2), een ondergrondse 
waterberging, een collectief van maatregelen samen met de wijk  
of een groen-blauw schoolplein. 
Het Hoogheemraadschap Delfland werkt er samen met andere  
lokale overheden hard aan om wateroverlast door regenval 
tegen te gaan. Dat is niet voldoende, want meer dan de helft 
van de verharding ligt op privaat terrein. Daarom roept Delfland 
particulieren en bedrijven op om mee te doen en zelf maatrege-
len te treffen. Hiervoor is de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie 
in het leven geroepen. Met deze regeling kunnen initiatiefnemers 
tot 25 procent van de kosten van klimaatadaptieve maatregelen 
aanvragen met een maximum van 15.000 euro. 
In een aantal gemeenten in deze regio zijn er ook subsidierege-
lingen. Kijk op de website van het Hoogheemraadschap voor 
links naar de desbetreffende subsidieregeling.

PLANTEN EN BEESTJES OP BLAUWGROENE DAKEN
De ‘RESILIO’ daken die in de afgelopen drie jaar werden aange-
legd zijn door ecoloog Eva Drukker onderzocht op de typen 
plantjes en beestjes die op deze groenblauwe daken afkomen. 
Begin december vorig jaar deelde onderzoekster Eva Drukker 
haar onderzoeksresultaten aan de partners van het consortium 
RESILIO. “Ik heb voornamelijk gekeken naar wat voor ecosystemen 
er op blauw-groene daken ontstaan. En dan maak ik onderscheid 
tussen daktuinen, kruidendaken met inheemse beplanting en 
sedumdaken. Vanwege de geringe hoeveelheid voedsel vallen 

sedumdaken af: Om populaties levend te houden, moet er het hele jaar voeding zijn en dat is met sedum niet het geval.”
Drukker bestudeerde insecten, de zogenaamde bestuivers; bijen, zweefvliegers en dakvlinders, die elk een eigen voorkeur  
hebben. Zo is ook de hoogte van het dak van belang. Er zullen meer bijen op lage daken zijn en meer dakvlinders en 
zweefvliegen op hogere daken. In het geval van RESILIO was de gemiddelde hoogte 3 of 4 verdiepingen. Dat is dus niet 
echt hoog.” Naast bestuivers is Drukker ook een aantal nachtvlinders tegengekomen.
Blauwgroene daken zijn bijzonder in Nederland. “Het is redelijk uniek in Nederland om relatief ongerepte natuur tegen te 
komen, wat bij RESILIO daken het geval is omdat er op wat onderhoud na weinig verstoring plaats heeft in vergelijking met 
andere plekken in de Nederlandse natuur. Het is dus een stukje natuur dat weinig inmenging heeft van de mens.”
Er moet nog veel onderzoek gedaan worden. “We zijn pas net begonnen. Maar we zien nu al dat er zich populaties op en 
rondom de daken vormen. Daarnaast zijn de daken goede ‘hubs’ voor vogels en insecten die zich tussen andere groen-
zones in de stad bewegen. Je maakt het ook mogelijk dat verschillende groepen zich mengen met elkaar als ze paren.  
Dat is ook een belangrijke functie van de daken. Zo vergroot je de biodiversiteit in de hele stad.”

NIEUWBOUW NU AL IN DE PRIJZEN
Het project Robin Wood is bij het World Architecture Festival in Lissabon ver-
kozen tot het beste toekomstige woongebouw. De jury roemde het gebouw 
voor de combinatie van modulaire houtbouw met veel aandacht voor het 
ontstaan van een gemixte, levendige community in een ‘urban village’. Dat 
het gebouw veel flexibiliteit kent, een hoog duurzaamheidsniveau heeft én 
van ontwerp tot beheer een sterke branding heeft, werd alom gewaardeerd.  
Robin Wood is een ontwerp van ANA architecten en Marc Koehler Architects.
Marcel van der Lubbe van ANA architecten stelt dat ze met Robin Wood de 
volgende stap zetten in duurzame, modulaire en betaalbare woningbouw. 
Robin Wood laat zien dat deze ambitie goed samengaat met een grote 
variatie in flexibele, kwalitatieve woningen, een Tiny Forest en hoogwaardige 
collectieve ruimtes voor alle gebruikers. Robin Wood wordt gerealiseerd op het 
Centrumeiland in Amsterdam en zal naar verwachting  
in 2024 worden opgeleverd.

NIEUWE REGELS VOOR RIOOL-
AANSLUITINGEN IN BERGEN
In de gemeente Bergen is sinds 1 januari 2023 
een aantal nieuwe regels over water en riolering 
van kracht. Daarmee sluit de gemeente aan in 
de grote groep gemeenten die hiervoor nieuwe 
regels opstelt. Een van de regels is de aansluit-
verordening. Hierin staat welk deel van de rio-
lering in bezit is van de gemeente en welk deel 
van de perceeleigenaar. Dit schept duidelijkheid 
over wie welke taak heeft.
Om klimaatbestendig te zijn, moet de inrichting 
van de gemeente mee veranderen. Een van 
de klimaatbestendige uitgangspunten gaat 
over waterberging op privéterrein. Bij nieuw te 
bouwen huizen is het nu verplicht om te zorgen 
voor waterberging op eigen (particulier) terrein. 
Deze waterberging moet een hevige bui kunnen 
opvangen. Dit vermindert de kans op water-
overlast bij de buren of op openbaar terrein. De 
waterberging kan het water daarna vertraagd 
afvoeren, infiltreren of beschikbaar maken voor 
hergebruik in de tuin of in huis. Deze aange-
legde waterbergingen zijn geregeld door de 
gemeente. Ze dienen volgens de nieuwe regels 
goed onderhouden te worden, zodat ze mini-
maal 60 mm neerslag kunnen opvangen.

GECONTROLEERD HEMELWATER AFVOEREN
Om het riool te ontlasten stellen gemeenten steeds vaker eisen aan regenwater- 
berging in de hemelwaterverordening. Vertraagd hemelwater afvoeren moet  
soelaas bieden voor de wateroverlastproblematiek. Gemeenten stellen hiervoor  
eisen aan de hoeveelheid berging en de tijd waarin deze berging weer beschik- 
baar moet zijn. Op deze manier voorkom je overbelasting van het rioolstelsel en wordt  
overlast door regenwater beperkt. ZinCo biedt met de run-off control een oplossing voor  
passieve waterafvoer, waarbij water met een vast ingesteld debiet vertraagd afstroomt.  
Met waterretentiekratten realiseer je waterberging op een dakoppervlak. Stel dat een gemeente  
een hemelwaterberging van 60 mm eist, en een beschikbaarheid van het systeem na 24 uur. Dan is op basis van het dak-

oppervlak en aantal run-off controls te bepalen hoe groot het debiet moet zijn dat iedere seconde moet worden afgevoerd.
De run-off control is toepasbaar voor bijna elk type hemelwaterafvoer. De robuuste debietbegrenzer is projectspecifiek in 
te stellen op de gewenste afvoervertraging, waarbij de instellingen eenvoudig zijn te wijzigen als bijvoorbeeld de eisen 
vanuit de gemeente veranderen of het gebouw wordt aangepast. Let daarbij wel op dat er voldoende ruimte overblijft in 
het ontwerp van de dakafvoer, waarschuwt de fabrikant. Er is één run-off control nodig per 300 à 400 m² en de begrenzer is 
beschikbaar in 280 en 480 mm.
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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 24 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 maatwerk-
tekening te uploaden naar onze online bestelmodule via
www.aabo.nl/zetwerkbestellen.  

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

Razendsnel in heel NL!
Zetwerk op maat, vanuit 24 zetterijen.

Waarom zetwerk van Aabo Trading?

• Wij zetten zink, Plastisol, PVDF en koper
• Verschillende kraaldiameters mogelijk
• Tot 4 meter lengte uit één stuk gezet
• Wij zetten ook felsbanen, recht en getoogd
• 24 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 

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 22 industriële zetterijen verspreid door heel 
Nederland. Dit jaar komen daar zelfs nog 2 zetterijen bij! Daardoor hoeft u 
nooit meer één of meerdere dagen te wachten op uw zetwerk, maar kan 
het altijd razendsnel ergens in de buurt voor u gezet worden! 

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

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

Razendsnel in heel NL!
Zetwerk op maat, nu vanuit 22 zetterijen.

Waarom zetwerk van Aabo Trading?

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

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

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

Binnenkort ook in 

Rotterdam en Hoogeveen!

Zetwerk in  
heel Nederland!

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

Aabo Trading Nijmegen B.V.
T:088-9965520, nijm@aabo.nl
Aabo Trading Roermond B.V.
T:088-9965595, roer@aabo.nl
Aabo Trading Rotterdam B.V.
T:088-9965650, rott@aabo.nl
Aabo Trading Tilburg B.V.
T:088-9965575, tilb@aabo.nl

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

Binnenkort ook in 
Hoogeveen!

“Denken en doen 

onder één dak”

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

“Denken en doen 

onder één dak”

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



Roofs     61

UW WEBSITE 
OOK HIER?

Bel: 06 1963 9875

www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

zinktools.nl

www.euroaluminium.nl

UW WEBSITE 
OOK HIER?

Bel: 06 1963 9875

Experts in 
dak- en gevelgroen

www.idverde.nl

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabo�x.nl

www.aabo.nl

www.vebidak.nl

www.eurofast.nl

www.flowlight.nl

Vakgroothandel in dakmaterialen

WWW.DAKNED.NL

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.

AABOZINK

AABOTOOLS
Gereedschap voor professionals.

www.aabotools.nl

www.leister.shop

www.leister.shop

www.provatherm.nl

Rhenofol PVC, Rhepanol PIB, Polyfin FPO www.qualityroofingsystems.nl

www.continu-isolatie.nl

www.sealeco.nl
www.bitasco.nl

www.reflexy.org

D É  D A K B E G R O E N E R

www.optigrün.nl

DAKSPECIALISTEN OP INTERNET

www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

www.cpe.nl

VITALITEITSMANAGEMENT

   

‘ Collectieve zorgverzekering’ voor  
een duurzame en vitale toekomst

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

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

Van oudsher verzekerde de zorgverzekeraar tegen kosten 
die gemaakt werden door bijvoorbeeld ziekte of een  
ongeval. Tot een bepaalde hoogte werden kosten  
vergoed in geld of natura. Deze kosten moesten dan ook 
nog te maken hebben met de reguliere zorg. Gelukkig 
hebben we deze tijd achter ons, en heeft de zorgverze-
keraar zich doorontwikkeld. Zij hebben veel verstand van 
de kosten die ze moeten vergoeden in de reguliere én 
de alternatieve zorg, en dit verstand hebben ze ingezet 
om ziektes en ongemakken meer en meer te voorkomen 
waardoor ze weer minder kosten hebben. Ze richten zich 
vol op preventie.
Voor een werkgever zijn er derhalve voordelen te behalen  
als ze minder instroom hebben in ‘ziek zijn’, het verzuim 
dus. Daarvoor kunnen ze aansluiting zoeken bij de zorg- 
verzekeraar. Daarbij profiteren ze niet alleen van de kennis 
op het gebied van ziekte en herstel, maar ook profiteren 
ze van de kennis op het gebied van preventie. 

Gebr. Janssen heeft daartoe een overeenkomst met een 
collectieve zorgverzekeraar gesloten. Deze zorgverzekeraar  
biedt naast de collectieve zorgverzekering ook een aantal  

zorgdiensten die helpen bij preventie en verzuim. De col- 
lectieve zorgverzekeraar biedt medewerkers een aan-
trekkelijke premie en extra vergoedingen. Het gaat om 
vergoedingen waarmee verzuim wordt voorkomen of ver- 
kort. Denk hierbij ook aan de second opinion.
Daarnaast worden extra’s geboden die medewerkers  
ondersteunen bij een gezond en vitaal leven. Bij de meeste 
zorgverzekeraars zijn hier digitale portals ontwikkeld die  
boordevol informatie zitten zoals online testen, en deskun- 
digen die helpen gezond en fit te zijn/te worden. Denk aan  
alles voor een gezonde leefstijl, maar ook aan beter sla-
pen, gezond bewegen en positief denken. Niet vergeten 
te benoemen is de online coach voor vragen over ziekte, 
gezondheid, welzijn en levensstijl.
Een zorgverzekeraar is zoveel meer dan alleen een 
‘kortingverstrekker’. Zij heeft zoveel kennis is huis die ook 
daadwerkelijk ingezet wordt, en waar de werknemer 
direct van kan profiteren.

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

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde  

mensen in en om het bedrijf - en balans  

in het leven: dat zijn de uitgangspunten  

van het vitaliteitsmanagement programma  

‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

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



veiligheid op het hoogste niveaurezsafetygroup.com/rez-dakveiligheid
078 610 0321
Projecten
Onderhoud
Realisatie
Advies

Boven alles veilig!

DRONE 
OP DAKEN

Scan en luister verder op onze podcast  
of kijk op Isomix.com

Van Wylick

Het isolerende, drukvaste en vormvrije daksysteem

HET ZIT IN DE ISOMIX

BEZOEK ONS OP DE 
BOUWBEURS HAL 11 

STAND E.010.

WECAL: Compleet en objectief in isolatie- & dakbedekkingsmaterialen

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

0343 - 59 50 10

KNAUF STEENWOL + SITEK PERLIET DAKISOLATIE:
DE IDEALE COMBINATIE VOOR BLAUWE DAKEN

SMARTROOF C + FESCO FM of BATIBOARD:
✓  Drukvaste steenwol isolatie (klasse C) gecombineerd met toplaag in perliet (klasse D)
✓ Inzetbaar als brandveilige dakisolatie in lichte en zware gebruiksdaken
✓  Met 40% recycle-aandeel in steenwol; steenwol en perliet 100% recyclebaar (circulair)

en geproduceerd volgens ISO 9001 en ISO 14001 kwaliteitssystemen
✓  Drukverdelende werking steenwol op harde ondergronden in nieuwbouw en renovatie
✓  Perliet toplaag leverbaar in afschot (Drain) voor versnelde afvoer van overtollig water in

blauwe daken en groendaken met retentiesysteem
✓  Perliet toplaag leverbaar met bitumencoating (S) voor meerlaagse volledig gekleefde

Polybond, Elastoflex en FUTURA wortelwerende bitumineuze dakbedekkingssystemen

TOTAALPAKKET VOOR DE DAKDEKKER

WecalSitekInsulationSmartRoofC210x297+3mmFEB2023.indd   1WecalSitekInsulationSmartRoofC210x297+3mmFEB2023.indd   1 19-01-2023   14:1219-01-2023   14:12
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Dit artikel kunt u lezen op  

www.dakweb.nl

PRODUCTNIEUWS

Wereldprimeur: eerste  
circulaire plat dak
Op een project van Retail Estates in Kampenhout realiseert Tectum Group een 

dakrenovatie waarbij ze het eerste volledige circulaire plat dak plaatsen. Dankzij 

gepatenteerde systeemonderdelen kan het volledige daksysteem integraal gede-

monteerd en herbruikt worden. Het mechanisch verankerde EPDM-dakmembraan 

heeft een langere levensduur dan andere oplossingen voor waterdichting, en kan 

later een tweede leven tegemoet, samen met de montage-onderdelen van  

aluminium. Volgens Tectum Group is hiermee de basis gelegd voor een kwalitatief 

tweedehands dak. Het innovatieve daksysteem wordt gelanceerd onder het  

Tectum-huismerk BossCover, onder de naam BossCover Circular System.

er in zijn geheel afnemen. Dat impliceert dat je nergens 
lijm gebruikt. Het waterdichtingsmebraan is als folie terug 
te winnen en ook de opstanden worden niet verlijmd, in de 
kim gaan we de waterdichtingsfolie vastklikken. Dit doen we 
met een gepatenteerd systeem dat wij de naam Certefix 
gaven. Ook de dakranden worden vastgeschroefd aan de 
rand van het dak, opnieuw met een gepatenteerd systeem. 
De ontwikkeling ervan deden wij in samenwerking met 
onze partner Claerhout Aluminium.”

Tectum Group wil pionier zijn in de vraag naar een 100% 
circulair, demontabel en herbruikbaar dak. Dit om de eigen 
ESG-visie te ondersteunen, maar tevens bij te dragen tot 
de werkagenda van Vlaanderen Circulair en de Europese 
ESG-doelstellingen. (ESG meet, net als MVO waarden,  
hoe het bedrijf omgaat met waarden op het gebied van 
Environmental, Social and Governance.) Retail Estates  
werkt hier met volle overtuiging aan mee.  
CIO Koenraad Van Nieuwenburg: “We verleenden graag 
onze dakrenovatie voor deze testcase die past in onze ESG- 
strategie, waarbij we dit jaar 10 miljoen euro investeren in 
de verduurzaming van onze winkels, want ook wij willen 
meer leren over duurzame en circulaire toepassingen.”  
Het dak bevindt zich op het winkelpand van Nordex en 
Standaard Boekhandel aan de Mechelsesteenweg in het 
Belgische Kampenhout. De lancering vond plaats in aanwe-
zigheid van de Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir.

KLIKSYSTEEM VOORKOMT WEGGOOIEN
Verlijmde (EPDM) of gebrande (bitumen) systemen resul-
teren bij sloop of renovatie van zo’n dak in een ‘verkleefde 
koek’ die alleen nog goed is voor de verbrandingsoven. 
Filip Biesmans, bestuurder van Tectum Group en hoofd 
innovatie: “Vanuit onze duurzaamheidsfilosofie zijn wij 
als bedrijf op zoek gegaan naar het circulaire dak dat 
demonteerbaar en dus gewoon opnieuw herbruikbaar is, 
met liefst een tweede leven als dak. Daarbij beschadig je 
de materialen niet en kun je het waterdichtingsmembraan 

HERBRUIKEN VERSUS RECYCLEREN
“Onze wens is om de folie opnieuw als waterdichting te her-
gebruiken op het dak. We geven het dak een tweede leven”, 
zegt Rudy Evens, CEO van Tectum Group: “Het membraan 
wordt gerecupereerd, en dus niet gerecycled tot een  
andere toepassing. Recyclage van EPDM-resten tot een 
nieuw product, dat deden we al, meer precies tot dak-
tegels. Maar deze innovatie gaat veel verder en betekent 
echt een grote stap inzake circulariteit in de bouwsector.  
We onderzoeken businessmodellen waarin we dakmem-
branen die aan het einde van de levensduur zijn, terug-
nemen. Op de EPDM worden gewapende stroken aange-
bracht ter versteviging, die ons toelaten het membraam in 
de toekomst opnieuw te hergebruiken. Het kliksysteem én 
de dakranden kunnen ook gewoon hergebruikt worden.” 
De keuze voor EPDM is ingegeven door de lange levens-
duur, de bestendigheid tegen weersinvloeden en UV-straling 
en de dikte van slechts 1,2 tot 1,5 mm.

OPTOPPEN EN NAISOLEREN
Het demonteerbare en herbruikbare dak past in de trends  
van flexibel en modulair bouwen. Evens: “Een extra verdie ping  
op je woning of gebouw zetten, het zogenaamde optoppen, 
wordt gemakkelijk en duurzaam, want je demonteert je 

BOSSCOVER CIRCULAR SYSTEM VAN TECTUM

“ Deze innovatie  
gaat veel verder en  
betekent echt een  
grote stap inzake  
circulariteit in de  
bouwsector.”

Het BossCover Circular System.

Lennert Schreurs, Productmanager Prefab bij Tectum Group  

legt het systeem uit.

Van links naar rechts: Zuhal Demir (minister van Omgeving voor Vlaanderen), Rudy Evens (CEO Tectum), 

Filip Biesman (bestuurder Tectum) en Jean Biesman (voorzitter Raad van Bestuur Tectum).

volledige dak en monteert het vervolgens op de volgende  
verdieping. Ook kunnen we anticiperen op eventuele 
strengere isolatienormen in de toekomst. Als je aanvullend 
wenst te isoleren, dan kan je makkelijk de folie eraf halen, 
na-isoleren en vervolgens de folie terug monteren.

UITDAGINGEN
“Met het circulaire dak zetten we een heel belangrijke stap 
in de juiste richting”, zegt Filip Biesmans tevreden. “Niks doen 
is geen optie. Maar er blijven ook heel wat uitdagingen, 
want mijn droom is een volledig circulaire, functionele en 
smart bouwschil. Onze R&D-afdeling blijft dus op volle toe-
ren draaien en inzetten op de volledige dak én gevel. We 
gaan ook nog verder op zoek naar hoe we zoveel mogelijk 
waarde geven aan de EPDM-folie die we terugwinnen en 
als een tweedehands membraan in de markt zetten. 

VLAAMSE BOUWSECTOR WIJST DE WEG
“Met dit project bewijzen onze ondernemers nog maar 
eens dat technologie en innovatie ons de weg wijzen naar 
een duurzame economie en een leefbaar Vlaanderen”, 
vertelde minister Zuhal Demir bij de lancering. “Als minister 
kan ik daar alleen maar trots op zijn. In Europa loopt  
Vlaanderen voorop op het vlak van circulaire economie.  
Ik heb vaak discussies met mijn Nederlandse collega- 
minister over wie nu het verste staat op het vlak van circu-
lair bouwen, Vlaanderen of Nederland. Ik hoor vaak mooie 
verhalen van hem waarbij ik dan denk ‘Ja maar, dat doen 
wij al heel lang, hoor’. Ik zie hem straks en zal deze primeur 
graag met hem delen.” ■

Vastklikken met Certifix.



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

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

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

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

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

INNOVATIVE
PARTNER

OPLOSSINGEN
VOOR PLATTE DAKEN

SIDING.X
VOOR VERRASSENDE GEVELS
DIE INDRUK BLIJVEN MAKEN

WWW.PREFA.COM

TECHNISCHE GEGEVENS PREFA SIDING.X

Materiaal aluminiumlegering met gekleurde coating
Bevestiging geschroefd op aluminium of houten onderconstructie
Coating hoogwaardig dubbel geëmailleerd

STANDAARDFORMATEN:       200 x 1,0 mm
                  300 x 1,0 mm
                  400 x 1,0 mm

LENGTE:                      500–2.500 mm           
GEWICHT:   ca. 3,30 à 4,30 kg/m2  
   afhankelijk van totale breedte
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REGELGEVING EN BELEID

Provinciale Statenverkiezingen 
belangrijk voor de bouw

De Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart aanstaande zijn voor 

de bouw belangrijker dan ooit. Steeds meer beslissingen over grote 

thema’s zoals wonen en ruimtelijke ordening delegeert Den Haag naar 

de Provincie besturen. Bouwend Nederland zet in op samenwerking.  

In een brief aan toekomstige bestuurders geven zij aan welke kansen 

ze zien op infrastructuur, woningbouw, en verduurzaming.

Met de provinciale woningbouwafspraken omarmen de 
provincies de bouwambities van het kabinet. Daarmee is 
een belangrijke stap gezet in de regie op de woningbouw,” 
schrijft de minister. 
“Aan deze afspraken is veel voorbereidingswerk door de 
provincies voorafgegaan. Provincies hebben in het kader 
van de ‘reality-check’, met een groot aantal regionale 
partijen gesproken, zoals gemeenten, waterschappen, 
corporaties, marktpartijen, huurdersorganisaties. Ik spreek 
daar graag mijn waardering voor uit. De afspraken met de 
provincies vormen de basis voor de verdere uitwerking door 
de provincies met de gemeenten in de regionale woon-
deals. Deze woondeals worden vanaf december 2022 en  
in de maanden daarna afgesloten.”

Met deze provinciale woningbouwafspraken is per provincie 
duidelijk hoeveel woningen er in de periode 2022 tot en met 
2030 gebouwd moeten gaan worden, hoeveel woningen 

Er zijn zeven hoofdtaken waar de provincie zich mee bezig-
houdt: Het stimuleren van de economie in de provincie, 
financieel toezicht op gemeenten, toezicht op waterschap-
pen, vraagstukken rond verkeer en vervoer, natuur, milieu, 
water en landschap, welzijn en cultuur en ruimtelijke 
ordening. Daaronder valt bijvoorbeeld ook het goed- of 
afkeuren van bestemmingsplannen van gemeenten. 
Ministeries delegeren diverse grote thema’s zoals wonen  
en indeling van de openbare ruimte naar de provincie.  
De provincie speelt daarmee een belangrijke rol in de 
 woningbouwopgave die voor ons ligt en ons milieubeleid. 

PROVINCIES EN WONINGBOUW
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) 
informeerde de Tweede Kamer halverwege oktober vorig jaar  
over de provinciale woningbouwafspraken en over het ver-
volgproces. “Op 13 oktober jl. heb ik met alle provincies de 
provinciale woningbouwafspraken 2022-2030 afgesloten. 

per jaar dit zijn, hoeveel betaalbare woningen er per pro-
vincie gebouwd worden en hoeveel corporatiewoningen 
dit zijn. Het resulteert in ruim 900.000 woningen die moeten 
worden gebouwd in de periode 2022 tot en met 2030. 

De komende periode gaan de provincies met de gemeen-
ten en met betrokkenheid van Rijk, corporaties en marktpar-
tijen en andere partijen de gemaakte afspraken uitwerken 
in regionale woondeals. Zo maakten Gedeputeerde Staten 
van de provincie Noord-Brabant in december bestuurlijke 
afspraken met het Rijk over de toevoeging van ruim  
130.000 woningen tot en met 2030.
Minister De Jonge: “Gelet op het resultaat van bovenge-
noemde afspraken is een aandachtspunt daarbij aller- 
eerst de versnelling van de woningbouw. Ik begrijp dat dit, 
ook gezien de huidige (markt)omstandigheden, een flinke 
opgave is.”

SAMENWERKEN
Bouwend Nederland publiceerde halverwege vorig jaar 
een uitgebreide brief aan deelnemers aan de verkiezingen 
met als doel het belang van samenwerken te onderstrepen 
en belangrijke oplossingen die de bouw al heeft voor de 
vraagstukken onder ogen te brengen. 

Het schrijven geeft tips om de woningbouwopgave gereali-
seerd te krijgen. Ze betreffen het versnellen van procedures, 
van onder andere de vergunningverlening en de mogelijk-
heid om ook buitenstedelijk te kunnen bouwen; “Een deel 
van de woningbouwopgave kan binnenstedelijk worden 
gerealiseerd, maar niet alles. Bouw daarom binnenstedelijk  
waar dat makkelijk en betaalbaar kan én wijs op tijd buiten-
stedelijke locaties aan. Buitenstedelijk bouwen is minder 
complex, gaat sneller, is goedkoper en levert vaak betere 
grondexploitaties voor gemeenten op.”

Op het gebied van de duurzaamheidsambities in de  
bebouwde omgeving staat de provincie voor een forse  
uitdaging. Bouwend Nederland wijst er op dat de bouw 
klaar staat met innovatieve oplossingen. Via het programma 
De Groene Koers wordt er volop ingezet op een emissie- 
vrije bouwplaats en via het platform KAN Bouwen doet de 
organisatie ervaring op met klimaatadaptief en natuur-
inclusief bouwen. 

Of en hoe de aanbevelingen van Bouwend Nederland 
vertaald zijn in de programma’s van de partijen die deel-
nemen in de provincie Zuid Holland, komt boven tafel op 
een samen met de NEPROM georganiseerde bijeenkomst 

op 20 februari. Van 14.15 tot 17.30 zijn de lijsttrekkers van de 
partijen uitgenodigd om in het Delta Hotel in Vlaardingen 
deel te nemen aan een rondetafelgesprek over het thema 
woningbouw. ■

Provincie stimuleert de economie en houdt toezicht
Om de vier jaar worden de leden van de Provinciale Staten 
gekozen. Elke provincie heeft een aantal statenleden afhan-
kelijk van het aantal bewoners in de provincie. De provincie 
Zeeland heeft het minste aantal Statenleden (39). De pro- 
vincies Noord-Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland 
hebben het grootste aantal (55). Aan deze verkiezingen 
kunnen, naast de landelijke politieke partijen, ook provin-
ciale partijen meedoen. De leden van Provinciale Staten 
kiezen eens in de vier jaar de Eerste Kamer. Dat doen ze 
kort nadat ze zijn aangetreden.
Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vormt het 
dagelijks bestuur van de provincie. Het bestaat uit leden 
(gedeputeerden) en de commissaris van de Koning.  
De leden worden eens in de 4 jaar gekozen door de leden 
van Provinciale Staten. Er zijn minimaal 3 en maximaal  
7 gedeputeerden per provincie. 
Het college van Gedeputeerde Staten bereidt de  
besluiten van Provinciale Staten voor en voert ze uit.  
Gedeputeerde Staten voeren een groot aantal regelin- 
gen van de Rijksoverheid uit zoals bewindstaken rond de 
ruimtelijke ordening. De Provinciale Staten controleert  
de gedeputeerden. De gedeputeerden moeten de leden 
van Provinciale Staten actief informeren over hun werk-
zaamheden.

Provinciehuis ZuidHolland.  

Foto: Ziko Wikimedia Creative Commons
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bouwafspraken omarmen de 
provincies de bouwambities  
van het kabinet.”



WWW.IMSORB.NL

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

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

HÈT 
ORIGINEEL!

Jouw 
volmaakte 
kooiladder

HET HOOGSTE GEMAK

... met infraroodverwarming!

Lange Linden 32
5433 NC Katwijk

T  088-9965680
F  024-6782495

info@aabogreentech.nl
www.aabogreentech.nl

Duurzaam 
verwarmen 
zonder gas...

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

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

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

De doornenkroon van  
het Instituut voor Cultureel  
Erfgoed van Spanje
Het Instituto do Patrimônio Cultural da Espanha (ICPE), ofwel het  

Instituut voor Cultureel Erfgoed van Spanje staat in Madrid, draagt ook 

wel de bijnaam ‘La corona de espinas’, wat letterlijk ‘de doornenkroon’ 

betekent; u mag zelf invullen waar het die bijnaam aan te danken 

heeft. Het instituut behoort tot het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Sport en houdt zich bezig met onderzoek, behoud, restauratie en  

documentatie van Spaans erfgoed. Het biedt archeologen, architecten, 

restaurateurs, natuurkundigen, geologen, scheikundigen en bibliothe-

carissen een werkplaats en het heeft bovenal een hele bijzondere 

uitstraling – en dat laatste vinden wij vooral de moeite waard.

Tekst: Joep Klerx

Het gebouw van het Instituut wordt door velen gekenmerkt  
als onderdeel van de architectonische stroming die bekend  
staat als het brutalisme. Anderen zien er ook invloeden in 
terug van het rationalisme en expressionisme. Het bruta-
lisme laat zich vooral kenmerken door de herhaaldelijke 
geometrische structuren en het gebruik van ruw en onaf-
gewerkt (gewapend) beton en metselwerk.  
De Zwitserse architect Le Corbusier (1887 – 1965) en zijn 
Unité d’Habitation – zie artikel in Roofs december 2021 – 
geldt als een van de belangrijkste grondleggers van de  
stroming en heeft indirect dan ook een grote invloed gehad 
op het ICPE. 

EXPRESSIEF BRUTALISME 
Voorstanders vinden het brutalisme geniaal, critici houden 
de stroming verantwoordelijk voor de zielloosheid van de 
moderne stedenbouw – wij zien in het gebouw van dit  
instituut vooral een expressionistisch lid van de brutalisme- 
familie. Wat uiteindelijk neerkomt op iets wat oogt als een 
lompe gevangenis – of iets anders waar je niet meer 
uitkomt als je erin zit – met een grauwe kroon die best 
dreigend afsteekt tegenover het groene hockeyveld dat 
er naast ligt. Maar het is in elk geval een gebouw dat de 
aandacht trekt, en vasthoudt.

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ESPANHA

Een expressionistisch lid van de brutalisme-familie. (Foto: Shutterstock)

Dat dak presenteert zich als een binnenplaats doordat ongeveer 

de helft ervan is gemaakt van beton dat toegankelijk is gemaakt.

(Foto: Carlos Teixidor Cadenas)

De grote lichtkoepel. (Foto: Luis Garcia)
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RESTAURATEURS
In 1965 gaf de Algemene Directie Schone Kunsten de archi-
tecten Fernando Higueras en Antonio Miró de opdracht 
voor de bouw van een restauratie- en opleidingscentrum 
voor restaurateurs. De opdracht was het gevolg van de 
gewonnen nationale architectuurwedstrijd in 1961, met toen  
dus als enige eis een centrum voor restauraties te ontwerpen.  
De daadwerkelijke bouw van het project begon in 1966, 
al moesten de plannen in 1968 worden gewijzigd wegens 
problemen met de bouwgrond; hieruit vloeide de karakte-
ristieke vorm van het gebouw voort met de verzonken be-
gane grond en de kroon van piramidevormige dakkoepels. 
Nog twee jaar later stopte de bouw – zo’n vier maanden 
voor de oplevering van het bouwwerk – volledig vanwege 
geldgebrek. In de tijd dat de bouw stillag, zijn veel verschil-
lende suggesties voor de bestemming van het gebouw de 
revue gepasseerd. Suggesties waren bijvoorbeeld om het 
dienst te laten doen als bibliotheek voor de Universidad 
Compultense, als constitutioneel hof of als uitbreiding van 
het Moncloa-Paleis. 

WIJZIGINGEN
Uiteindelijk is ervoor gekozen dat het gebouw hoofdkwartier 
werd van het nieuw opgerichte instituut voor het behoud 
en herstel van cultureel erfgoed – veel meer in lijn met de 
originele bestemming als restauratiecentrum. De bouw 
werd in 1985, maar liefst zestien jaar later, weer hervat en 
in 1990 werd het geheel opgeleverd. De uiteindelijke bouw 
duurde door de lange bouwstop zo’n vijfentwintig jaar en 
in die tijd werden er nog vele functies binnen het ontwerp 
gewijzigd. Voorbeelden van die wijzigingen waren het 
schrappen van de landschapsarchitectuur van de centrale 
binnenplaats. Deze werd bedekt met een glazen koepel,  
en de keuze om de bibliotheek in de kelder te bouwen.

VORM EN FUNCTIE
Het gebouw, gemaakt van zichtbaar gewapend beton, is  
ingeschreven in een cirkel met een doorsnede van 80 meter. 
Deze cirkel is verdeeld in dertig evenredige hoofdsegmenten 
die in het buitenste deel van de cirkel in tweeën splitsen, 
waardoor de buitenwand van het gebouw bestaat uit  
zestig modulen van dezelfde grootte. In die buitenste ring 
zijn de meeste kantoorruimtes ondergebracht. Het bouw-
werk is verdeeld over vier lagen die met elkaar zijn verbon-
den door middel van twee trappenhuizen en liften. Op de 
bovenste verdiepingen lopen gangen door twee interne 
concentrische ringen, die zorgen dat men zich horizontaal 
over de gehele verdieping kan verplaatsen. De centrale 
hal ligt op de eerste verdieping. Aan de buitenkant van het 
gebouw is er een derde ring die de toegang van zware 
voertuigen en de toegang van grote culturele objecten tot 
de werkplaatsen mogelijk maakt.

DE VERBINDING TUSSEN DAK EN KELDER
Hoewel de doornenkroon voor het complete dak is aan te  
zien, is het eigenlijke dak pas zichtbaar als je over die stekels 
heen kijkt. Dat dak presenteert zich als een binnenplaats 
doordat ongeveer de helft ervan is gemaakt van beton 

dat toegankelijk is gemaakt. De rest van het dak bestaat 
uit glas in de vorm van één grote centrale lichtkoepel én 
nog eens zes eveneens grote, omliggende lichtstraten die 
het gebouw voorzien van natuurlijke lichtinval. Het licht dat 
door die glazen koepels valt, vindt zijn weg door het hele 
gebouw door het gebruik van vides op de verschillende 
verdiepingen met uitsparingen in het centrum van het cirkel- 
vormige gebouw. Het licht vindt zo ook zijn weg tot in de 
bibliotheek, die zich in de centrale kelder van het vier ver-
diepingen tellende gebouw bevindt. Op de verschillende 
verdiepingen maakt uiteenlopende beplanting dankbaar 
gebruik van al het natuurlijke licht. 

PRIJS EN STATUS
Uiteindelijk heeft het ontwerp de Nationale Architectuurprijs 
ontvangen en werd het gebouw in 2001 uitgeroepen tot 
‘Bien de Interés Cultural’ (een onderscheiding Goed van 
Cultureel Belang). Het eerste gebouw dat deze titel kreeg 
tijdens het leven van zijn architecten. Dus ook al heeft de 
bouw erg lang geduurd en doet de buitenkant soms aan 
als een gevangenis, het resultaat mag er – zeker als je even 
over de rand heen kijkt – écht wel zijn. ■

INTERNATIONALE DAKEN INSTITUTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ESPANHA

Daglicht vindt zijn weg door het hele gebouw via vides op de  

verschillende verdiepingen met uitsparingen in het centrum van  

het cirkelvormige gebouw. (Foto: Luis Garcia)

Bilbliotheek in de kelder van het gebouw. (Foto: Luis Garcia) De tanden van de kroon. (Foto: Carlos Teixidor Cadenas)

Na veel onderbrekingen na 25 jaar bouwen tot gerealiseerd. (Foto: Carlos Teixidor Cadenas)



Bij de ontwikkeling van het assortiment Unidek Dakelemen-
ten houden we continu rekening met de wensen uit de 
markt. We kijken hierbij niet naar de minimale eisen vanuit 
het Bouwbesluit, maar willen daarin een nieuwe standaard 
zetten. Een standaard die gericht is op comfort en veilig-
heid, duurzame en circulaire materialen, korte levertijden 
en een makkelijke verwerking.

DAKELEMENTEN
Unidek Aero Light is een isolerend dakelement met een kern 
van brand vertragend gemodificeerd EPS Platinum, voorzien 
van 2 geïntegreerde  verstijvers van 19 mm hoog en 43 mm 
breed. De buitenzijde is voorzien van een 3 mm spaanplaat 
met groene folie en ruitmotief en 3 tengels van 20 mm 
hoog en 30 mm breed. De binnenzijde is voorzien van een  
12 mm gipskartonplaat, die tussen 2 verstijvers aange-
bracht is, afgewerkt met een 3 mm spaanplaat voorzien 
van een witte zichtzijde. 

TOEPASSINGEN
Unidek Aero Light dakelementen zijn geschikt voor nieuw-
bouw en renovatie. Het dakelement kan toegepast worden 
bij vrijstaande en geschakelde woningbouw. Wanneer een 
dakraam gewenst is, kan er gebruik worden gemaakt van 
het Unidek Aero Light Dakraamkozijn. Daarmee monteert u 
het dakraam eenvoudig zonder een raveling. Voor een snel-
le en gemakkelijke verwerking van het dak is Unidek PasDak 
mogelijk. De dakelementen kunnen afgewerkt worden met 
pannen, leien of vergelijkbaar materiaal. 

DUURZAAM
We are planet passionate! Als leverancier realiseren we 
energie-efficiënte, duurzame bouw oplossingen en inspireren 
we mensen om duurzaamheid te stimuleren. We kiezen on-
der andere voor producten met een kern van EPS Platinum. 
De gesloten celstructuur van EPS zorgt voor een goede 
isolerende werking van het dakelement waarmee u flink 
op energiekosten kan besparen. EPS kan oneindig herge-
bruikt worden en is daarom een ideaal uitgangspunt voor 
circulariteit. 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie 
- Toepassing op vrijstaande en geschakelde woningen 
- Zeer geluidwerend (Rw-waarde 36 dB (-2;-7)) 
- Luchtdicht bouwen op passiefhuis-niveau (qv10 < 0,15) 
-  Efficiënt gebruik van grondstoffen (slechts 2 verstijvers; 
minder hout nodig)

- Combineren met dakramen zonder raveling 
- Unidek PasDak mogelijk 
- Beschikbaar tot en met Rc 10.0

Constructief dakelement voor  
vrijstaande en geschakelde woningen

Unidek Aero Light dakelementen zijn verkrijgbaar in 
Rc-waardes tot en met 10.0. Hiermee is het realiseren van 
de BENG-eisen geen probleem en zet u zelfs een extra stap. 
Een investering waar de bewoner nog jarenlang plezier 
van heeft. Om de omgeving en de natuur te beschermen 
tegen bouwafval bieden we Unidek PasDak aan. De dak-
elementen worden dan volledig op maat geleverd op de 
bouwplaats met een duidelijk legplan.

Kingspan Unidek is al meer dan 50 jaar leverancier van innovatieve 

producten en oplossingen. We zetten ons sterk in voor het realiseren 

van duurzame, comfortabele en veilige gebouwen, waarmee we  

energie en (fossiele) grondstoffen kunnen besparen, hergebruiken of 

slimmer inzetten.

Download handleiding renovatie van lichtstraten

Verwachting dat 75% van gebouwen die 
we vandaag gebruiken in 2050 nog staat. 
Het is dus waarschijnlijk dat de behoefte 
om lichtstraten te renoveren zal toenemen, 

zodat deze gebouwen goede prestaties 
blijven leveren. Met hoeveel overwegingen 
krijgen architecten & aannemers te 
maken?

RENOVATIE & 
TRANSFORMATIE 
MET DAGLICHT

Rai, Amsterdam

NAVOOR
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BEDRIJFSNIEUWS

Veiligheidspecialist is service- 
partner voor de dakensector

Op 1 januari heeft Vlutters Tools & Safety, de specialist voor veilig en efficiënt  

werken, op, naar en van het dak, Fons Meeder uit Zwijndrecht overgenomen.  

“Met de overname van deze specialist op het gebied van dakdekkersgereed-

schappen kunnen we een nog uitgebreider productassortiment en service aan 

onze klanten aanbieden”, zegt Vlutters  

general manager John van der Haak. 

Van der Haak: “Fons Meeder was een bedrijf als het onze, 
voor de kleine gereedschappen. Het paste goed elkaar 
te versterken en omdat het bedrijf een goede naam in 
de markt heeft, voerden we een aantal maanden beide 
namen. Dit jaar komt alles onder de Vlutters vlag.”
“Het gereedschap-assortiment wordt uitgebreid, er kan 
gebruik gemaakt worden van de verkoopwagens die voor-
heen alleen voor relaties van Fons Meeder reden en ook 
vanuit Zwijndrecht is een verhuurvloot beschikbaar. Dankzij 
het distributienetwerk van Soprema komen onze producten  
en ons advies niet alleen via onze twee vestigingen in 
Zwijndrecht en Oldenzaal, maar ook via de 16 landelijke 
vestigingen onder de aandacht van dakdekkers.” 

In het shopconcept van Soprema zorgt Vlutters voor een 
uitgebreid assortiment van ruim 200 producten. Soprema  
en Vlutters vullen elkaar aan. Ze ontwikkelen samen bijzon- 
dere producten voor de dakdekkersbranche. “Zo ontwikkel-
den we samen de Mini-Mamoet, een automatische dak-
banenbrander. Dakdekkers huren de machine die rollen 
van 1 meter breed, met een maximale lengte van  
10 meter met een constante kwaliteit brandt. Daardoor is 
het mogelijk om 800 m² per dag te verwerken.”

VEILIG EN EFFICIËNT 
Iedereen kent Vlutters van hun kranen en stortkokers.  
Maar het innovatieve bedrijf betekent veel meer voor dak-
dekkers. “In de bouw komen we handen te kort. Mensen 
zullen langer moeten doorwerken. Dat kan alleen als we het 
werk verlichten. Bijvoorbeeld met tilhulpen, kranen en liften. 
Onze producten en diensten helpen het dakdekkersbedrijf 
veilig en efficiënt werken.” Zo helpt de veiligheidsexpert met 
het uitvoeren van inspecties met een drone. Of op basis 
van de verzamelde gegevens en geavanceerde software 
analyses uit te voeren of met speciale camera’s lekkages 

te detecteren Er kan al heel veel informatie ingewonnen 
worden voor je zelf op het dak van een gebouw hoeft te zijn.
Vlutters helpt ondernemers ook op het gebied van admini-
stratie en documentatie van de veiligheidsvoorzieningen. 
“Steeds vaker eisen opdrachtgevers dat de dakdekker alle 
papieren op orde heeft. Gekeurde kranen, gereedschap-
pen en persoonlijke beschermingsmiddelen. We zien vaak 
dat bedrijven voor elk product een andere leverancier 
hebben met verschillende keuringsinstanties. Vlutters voert 
al die keuringen en inspecties zelfstandig uit en zorgt ervoor 
dat alle documentatie digitaal vastgelegd wordt in over-
zichtelijke documenten.”

De klant logt in en krijgt een overzicht van alle rapportages. 
Het systeem zorgt ervoor dat u op tijd melding krijgt dat een  
periodieke controle of onderhoudsbeurt moet worden uit- 
gevoerd. De klant raakt nooit meer documenten kwijt en  
behoudt overzicht.” Vlutters helpt bedrijven de stap te maken 
naar digitale documenten. “We helpen bedrijven ook met 
het digitaliseren van hun bestaande administratie.” In de 
cloud, digitale documenten en handige apps. “Maar natuur-
lijk zijn we nog steeds telefonisch bereikbaar en zorgen we 
voor onze vertrouwde, persoonlijke service.” ■

 Machines
Dakgereedschappen www.fonsmeeder.nl

 ‘De gewoonste zaak

van Nederlan
d’  

Onze naam is veranderd,
wij niet ...  

Bezoek ons op de Bouwbeurs
stand: B11.060 
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Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

Aabo Trading Nijmegen B.V.
T:088-9965520, nijm@aabo.nl
Aabo Trading Roermond B.V.
T:088-9965595, roer@aabo.nl
Aabo Trading Rotterdam B.V.
T:088-9965650, rott@aabo.nl
Aabo Trading Tilburg B.V.
T:088-9965575, tilb@aabo.nl

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

Binnenkort ook in 
Hoogeveen!

Wij gaan constant verder in onze filosofie om met onze materialen en ons 
zetwerk áltijd in de buurt van onze klanten te zijn. Daarom breiden wij uit met 
maar liefst 4 nieuwe vestigingen in Nederland.

Hier kunt u terecht voor ons zeer complete assortiment dakmaterialen, 
isolatiematerialen, zetwerk en duurzame dakproducten. Kortom: álles dat 
nodig is om vakwerk te maken. Geheel in lijn met onze formule is elke vestiging 
voorzien van een zeer uitgebreide shop, waarin al ons gereedschap en klein 
materiaal gemakkelijk binnen handbereik liggen en waar nieuwe producten als 
eerste worden gepresenteerd. 

Ook is elke vestiging uitgerust met een eigen industriële zetterij waar zink, 
koper, Plastisol en kleurgecoat staalplaat direct na bestelling op maat worden 
gezet en een uitgebreide duurzaamheidsshowroom met daarin de nieuwste 
producten en technieken op o.a. het gebied van daken, zonnestroomsystemen en 
klimaatneutraal bouwen.  Wij nodigen u graag uit om zelf te komen ervaren 
wat wij bedoelen met Álles voor het dak. Onze vestigingen zijn elke werkdag 
van 07:00 tot 17:00 geopend! 

Aabo Trading Leeuwarden
Zwettestraat 30b 
8912 AV Leeuwarden
T: 088-9965630 E: leeu@aabo.nl

Aabo Trading Groningen
Osloweg 97 
9723 BK Groningen
T: 088-9965640 E: gron@aabo.nl

Aabo Trading Rotterdam
Abraham van Stolkweg 96 
3041 JA Rotterdam
T: 088-9965650 E: rott@aabo.nl

Aabo Trading Hoogeveen 
Buitenvaart 1604A 
7905 SM Hoogeveen
T: 088-9965660 E: hoog@aabo.nl

Wij breiden verder uit!
Álles voor het dak op 4 nieuwe locaties.

Leeuwarden

Rotterdam

Groningen

Hoogeveen
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C2C-CERTIFICATIE ISOBOUW
Onlangs is IsoBouw het bronzen Cradle to Cradle Certified®  
certificaat toegekend voor vrijwel alle EPS producten.  
Het certificaat is verleend door de onafhankelijke Cradle to  
Cradle specialist EPEA (Environmental Protection Encoura-
gement Agency) en is een garantie dat deze IsoBouw- 
producten aantoonbaar circulair zijn. Met het certificaat 
geeft IsoBouw invulling aan haar duurzaamheidsambities 
die zijn vastgelegd in het duurzaamheidsplan ‘Improve to 
preserve’. De gecertificeerde EPS wordt toegepast in veel 
producten van IsoBouw. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 
EPS-isolatieplaten voor platte daken, vloerisolatie, spouwiso-
latie en de isolatiekern van veel samengestelde producten, 
zoals bij dakelementen. Cradle to Cradle heeft toegevoeg-
de waarde voor milieu, klimaat en leefomgeving maar 
biedt ook economische voordelen. Gebruikers vervullen 
een voortrekkersrol en verhogen daarmee hun marktwaarde.  
Daarnaast kunnen architecten en aannemers voor bouw- 
projecten eenvoudiger een duurzaamheidskeurmerk  
verkrijgen. Ook lokale overheden kunnen eisen stellen of 
subsidies verlenen, gekoppeld aan de toepassing van  
C2C / circulaire producten. 

NIEUWSLIJN

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

15 februari, 5 april,  
11 mei en 6 juni 2023
AAN DE SLAG MET MODULAIRE WONINGBOUW
Platform 3D-Modulaire Woningbouw maakt de kennis en 
ervaring met dit nieuwe concept laagdrempelig toegan-
kelijk voor professionals. Verschillende locaties. 
modulairewoningbouw.nl.

14 - 16 maart 2023
SOLAR SOLUTIONS INTERNATIONAL
De grootste vakbeurs voor zonne-energie in  
Noordwest-Europa met meer dan 500 innovaties en  
100 praktische seminars over de nieuwste ontwikkelingen 
rondom energieopslag, slimme producten, en een steeds 
breder aanbod aan zonnepanelen. 
Expo Greater Amsterdam, Vijfhuizen, 10.00 – 17.00 uur. 
www.solarsolutions.nl.

22 en 23 maart 2023
WORKSAFE ANTWERPEN
Vakbeurs over veilig & gezond werken, met de laatste trends  
in procesveiligheid, veiligheidscultuur en veiligheidsmid-
delen. In combinatie met vakbeurs Maintenance. Antwerp 
Expo 10.00 – 17.00 uur. 
www.worksafe.be

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

19-20 april 2023
NATIONALE KLIMAAT EXPO
Nieuw tweedaags evenement met  
een voor beurzenland unieke opzet.  
Sleutelwoorden zijn duurzaam, circulair  
en innovatief, maar het gaat vooral over oplossingen. 
Expo Houten 9:00u - 17:00 uur. 
nationaleklimaatexpo.nl

DUURZAME MOBILITEIT: SUBSIDIEREGELINGEN 
Op 10 januari opende de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). Hiermee kunnen ondernemers en  
non-profit organisaties geld krijgen voor een duurzame bedrijfsauto. Bij voldoen aan de voorwaarden staat er een  
subsidie klaar van maximaal €5.000. Het totale budget is € 33 miljoen. Een middelgrote en grote ondernemer ontvangt  
met deze regeling 10% van de netto catalogusprijs bij een voertuigcategorie N1. Deze prijs is exclusief btw, inclusief  
bpm en opties die de fabrikant of importeur aanbracht voor het kenteken is afgegeven. Bij een voertuigcategorie N2  
tot een maximum gewicht van 4.250 kilo ontvangt de ondernemer 10% van de verkoopprijs zonder btw. Voor kleine  
ondernemingen en non-profit instellingen is het subsidiepercentage 12%. Zie: www.rvo.nl/subsidies-financiering/seba.

WECAL BREIDT PRODUCTIECAPACITEIT VERDER UIT
Naast de recente investering in nieuwe productielijnen 
voor zaagwerk, is WECAL geslaagd nieuw personeel aan 
te trekken om de bezetting aan de machines te kunnen 
opschalen. In het vierde kwartaal van 2022 lukt het al nieuw 
personeel aan te trekken, met ingang van januari zijn daar 
wederom twee nieuwe productiemedewerkers bijgekomen. 
Extra personeel is noodzakelijk aangezien de productieaf-
deling van WECAL momenteel een groeistuip doormaakt.  
Met behulp van de recente investeringen kunnen niet 
alleen maatwerkoplossingen voor nieuwbouwprojecten, 
maar ook voor renovatietrajecten voorgesteld worden.  
Hiermee verwacht het bedrijf aan de groeiende vraag  
naar maatwerkoplossingen in isolatie te kunnen voldoen. 

WEIJERSEIKHOUT NEEMT HOFMAN DAKWERKEN OVER 
Dakspecialist Weijerseikhout neemt met ingang van januari 
Hofman Dakwerken over. Deze stap biedt samenwerkings-
voordelen voor beide partijen, onder andere op het gebied  
van continuïteit en flexibiliteit. Met de overname voegt 
Weijerseikhout een team van ruim twintig vakkrachten aan 
de organisatie toe. Nick Hofman, eigenaar van Hofman 
Dakwerken: “We hebben gekozen voor Weijerseikhout omdat 
zij dé nummer 1 zijn als het gaat om de verduurzaming van 

hellende daken in Nederland. Met deze grote organisatie achter ons, ben ik ervan overtuigd dat we onze klanten nóg beter 
van dienst kunnen zijn. Bovendien kunnen we in de regio Zuid-Holland een mooie groei doormaken. We blijven opereren 
vanuit Vlaardingen, blijf ik hét aanspreekpunt van het bedrijf in de uitvoering en blijven we onder onze eigen naam actief. 
Dat geldt zowel voor onze opdrachtgevers in de nieuwbouw als in de renovatie.” 

HERZIENE BEOORDELINGSRICHTLIJNEN GROENKEUR
Op 1 januari zijn de herziene beoordelingsrichtlijnen 2023  
in werking getreden. De aanpassingen leveren een bijdrage 
aan duurzaam ondernemen binnen het groene domein. 
Daarnaast zijn beperkte aanpassingen doorgevoerd om bij actuele ontwikkelingen in het vakgebied aan te sluiten.  
Het gaat om de beoordelingsrichtlijnen: Groenvoorziening 2023, Boomverzorging 2023 en Dak- en Gevelbegroening 2023. 
De wijzigingen hebben met name betrekking op het onderwerp ‘duurzaam ondernemen’. Deze eisen zijn opgenomen 
op bedrijfsniveau die voor alle deelnemers gaan gelden en haalbaar moeten zijn. Voor alle deelnemers geldt een over-
gangsperiode van 6 maanden. Dit betekent dan ook dat vanaf 1 juli 2023 alleen audits worden uitgevoerd op basis van 
de herziene beoordelingsrichtlijnen 2023. Na 1 juli 2023 ontvangen alle deelnemers een nieuw certificaat op basis van de 
beoordelingsrichtlijn 2023 wanneer zij met goed gevolg een audit (toelatingsaudit, opvolgingsaudit of heraudit) hebben 
doorlopen. Zie: mijn.groenkeur.nl. 

JHet Dak van het  aar 2022

STEVIGE JAS VOOR WINTERS WERK
De geïsoleerde werkjas Super Dux Traditional van Carhartt houdt je de hele winter 

warm, hoe koud het buiten ook wordt. Het technische jack is licht van gewicht,  
beresterk en waterafstotend, waardoor je altijd kunt blijven doorgaan. Dankzij de  

Wind Fighter technologie houdt hij wind ook extra goed tegen. Informatie naar  
www.carhartt.com. De superduckstof van deze jas is 35% lichter dan traditioneel  

duck materiaal. Het 3M Thinsulate zorgt voor extra warmte. De rits aan de voorzijde  
heeft een stormflap en de driedelige capuchon is voorzien van een doorgestikte voe-

ring en kinbescherming. Elke jas in de nieuwe Super Dux collectie is voorzien 
 van Carhartt’s Rugged Flex-, Rain Defender- en Wind Fighter technologie waardoor  

je extra beschermd bent tegen de elementen. 

V.l.n.r. Koen Verharen, Bas van Deinsen,  

Nick Hofman, Lars Weijers



Leadax Roov

Leadax Roov is gemaakt met PVB-folie, een reststroom uit veiligheidsglas 
waarvan jaarlijks 1,5 miljard kilo beschikbaar is in Europa. Daarnaast is 
Leadax Roov recyclebaar. Een slimme, circulaire oplossing voor 
platdakbedekking dus!

Het nieuwe groen is wit
Leadax Roov heeft een fors lagere milieufootprint dan vergelijkbare platdak-
bedekkingen en draagt het bij aan een betere MPG-score (MilieuPrestatie 

een koeler binnenklimaat en mogelijke energiebesparing tot gevolg. Een wit dak 
is ook de perfecte basis voor zonnepanelen. Vandaar: het nieuwe groen is wit! 

Ontdek de verschillende verwerkingsmethoden en toepassingen op 
wienerberger.nl/leadaxroov en maak kennis met de bijbehorende 
accessoires en services voor een probleemloze verwerking.

De slimme, circulaire oplossing 
voor platdakbedekking
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Gebouwen. Het witte oppervlak re�ecteert zonnestraling in hoge mate, met 
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een koeler binnenklimaat en mogelijke energiebesparing tot gevolg. Een wit dak 
is ook de perfecte basis voor zonnepanelen. Vandaar: het nieuwe groen is wit! 

Ontdek de verschillende verwerkingsmethoden en toepassingen op 
wienerberger.nl/leadaxroov en maak kennis met de bijbehorende 
accessoires en services voor een probleemloze verwerking.

De slimme, circulaire oplossing 
voor platdakbedekking

NIEUW

Een aanzienlijk 
lagere milieu-

footprint 
dan vergelijkbare 
oplossingen voor 

het platte dak

Gebouwen. Het witte oppervlak re�ecteert zonnestraling in hoge mate, met 

EPDM inductie bevestigingssysteem

Bezoek ons op 
de BouwBeursde BouwBeurs
SAMEN
BOUWEN
WE DOOR
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BEURS

Bezoek Soprema Nederland  
op de BouwBeurs 2023  
in Utrecht

Soprema Nederland staat op 6 t/m 10 februari op dé BouwBeurs  

van Nederland, waar we vertellen over onze visie en laten zien in op 

welke wijze we bezig zijn met een circulaire toekomst – en hoe we  

elkaar daar het beste bij kunnen helpen.  De snelste weg naar  

een circulaire toekomst is dan ook het motto van Soprema op de 

Bouwbeurs 2023. 

Als expert in waterdichting en isolatie laten 
we hier graag onze visie zien op de snelste weg 
naar circulariteit. Ook Soprema is namelijk al  
jarenlang druk bezig met het verduurzamen 
van producten. Zo hebben we op de stand 
voor zowel bitumen als isolatie een aantal 
traditionele producten met de bijbehorende 
CO2-footprint tentoongesteld en daarbij een 
aantal innovatieve producten die zorgen voor 
een lagere CO2-footprint. 

Daarnaast hebben we de Soprema stand 
omgebouwd tot metrostation met een divers 
aantal stations. Aan de hand daarvan leggen 
we de verschillende dakensystemen uit.  
Zo heeft elk dakensysteem –  een andere kleur 
en andere opbouw. Op de stand presenteren 
we vier eindstations: de vier dakensystemen 
voor gele, rode, blauwe en groene daken. 

Elke ochtend beginnen we om 10.00 uur met 
een koffiesessie. Tijdens de verschillende koffie-
sessies, waarbij de koffie geschonken wordt 
door een van de beste barista’s van Nederland,  
behandelen we de volgende onderwerpen:

• Maandag: brandveilig werken

• Dinsdag: Gebruiksdaken, de kleurenkaart

• Woensdag:  All-in project garantie  
gebruiksdaken

• Donderdag:  Wat doet Soprema om haar 
Co2-footprint te verlagen

• Vrijdag: EPS/XPS en natuurlijke isolatie

Soprema, experts in waterdichting  
en Isolatie op stand 11.B060

DE SNELSTE WEG NAAR EEN
CIRCULAIRE TOEKOMST

BEZOEK ONS OP DE BOUWBEURS
STAND: B11.060

Op standnr B11.060 nemen we nu mee in de oplossingen die Soprema voor de hele 
bouwschil kan bieden om de CO2 footprint te verlagen. Drink u eerste kop koffie op onze 
stand tijdens de Soprema Koffie sessies waar elke dag een nieuw onderwerp wordt 
besproken.

MA:  Brandveilig werken
DI:  Gebruiksdaken; de kleurenkaart
WO:  All in projectgarantie gebruiksdaken
DO:  Wat doet Soprema om haar Co2 footprint te verlagen
VR:  EPS/XPS en natuurlijke isolatie

Soprema koffie sessies om 10u

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

WWW.SOPREMA.NL
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TOPKWALITEIT. BEWEZEN PRESTATIES

Elevate’s UltraPly TPO-dakbedekkingssysteem is duurzaam, eenvoudig te installeren 
en te onderhouden. Het membraan combineert esthetiek met een sterke uv-weerstand 
en uitmuntende mechanische karakteristieken.

De hoogwaardige formulering van UltraPly TPO, die sinds 1996 ongewijzigd is, 
verzekert de langetermijnprestaties van het dak.

holcimelevate.com

UltraPly™
TPO

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

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

De Dakhaas is de snelste mobiele oplossing voor veilig aangelijnd werken op 
hellende daken. Hij bestaat uit een RVS body met een instelbaar klemmechanisme 
dat op de panlatten wordt bevestigd. Aan de body zit via een valband van 1.5 
meter de ankerplaat bevestigd. Na de werkzaamheden kan de dakhaas weer snel 
en gemakkelijk gedemonteerd worden voor gebruik op een volgend karwei!

Granuflex Rubber Tegels zijn multifunctioneel en toepasbaar op daken voor 
beloopbaarheid, veiligheid en drukverdeling.  Ze zijn schokabsorberend, extreem 
weerbestendig, water- en vochtdoorlatend, slijtvast, sneldrogend, nagenoeg 
ongevoelig voor algen en mossen en onderhoudsarm. Toegepast bovenop 
dakbedekking is er geen UV veroudering van de dakbedekking en geen directe 
mechanische (punt)-belasting meer. 

Flexibel, veilig
en veelzijdig.

Zeker en vast.Simpel, snel 
en veilig.

Highlights van Aabo Trading

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

Aabo Trading Nijmegen B.V.
T:088-9965520, nijm@aabo.nl
Aabo Trading Roermond B.V.
T:088-9965595, roer@aabo.nl
Aabo Trading Rotterdam B.V.
T:088-9965650, rott@aabo.nl
Aabo Trading Tilburg B.V.
T:088-9965575, tilb@aabo.nl

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

Binnenkort ook in 
Hoogeveen!
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Nationaal Dakenplan

VOLGENDE KEER IN ROOFS

INTERNATIONALE DAKEN
Ferrari Museum, Modena (Shutterstock)

SPECIAL Gele daken (Shutterstock)

CONGRES 
Solar in 2030

ADVIES EN MATERIAAL VOOR ‘BLAUWE DAKEN’.

HET MULTIFUNCTIONELE 
DAK IS HET DAKVLAK
VAN MORGEN

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

info@dakned.nl
www.dakned.nl

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

Het multifunctionele dak wordt steeds vaker op grote en kleine projecten toegepast. Met name het zogeheten 
retentiedak is momenteel zeer populair. De primaire functie van zo’n retentiedak is het bufferen van regenwater, 
soms wel tot de maximale hoeveelheid van 150 mm. Alleen met een goed doordacht dakysteem en de juiste 
materialen kan 100% zekerheid worden afgegeven op het gebied van langdurige waterdichting. Bij  Dakned 
hebben we al deze kennis in huis en die delen we graag met jou. Zo ben jij  goed voorbereid wanneer je een project 
met een ‘blauw dak’ gaat uitvoeren. Benieuwd wat we voor elkaar kunnen betekenen? We horen graag van je.  

Dakned • Rotterdam
Kiotoweg 407
3047 BG Rotterdam
010 2687014



DAKBEDEKKING  I  VLOEIBARE WATERDICHTING  I  ISOLATIE

Van duurzame producten… 
van 1 fabrikant…
naar IKO atelia circulaire daksystemen!
De nieuwe IKO atelia daksystemen zijn volledig circulaire daksystemen.  
Na hun gebruiksperiode zijn deze systemen volledig demonteerbaar en herbruikbaar. 
De vrijgekomen bitumen-materialen worden teruggenomen en ingezet als (secundaire) 
grondstof voor nieuwe IKO dakbanen.

Ontdek het op atelia.iko.com

IKO & CIRCULARITEIT
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