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De zonzij
Geweldig voor ons dakenlandschap dat we het kunnen 
volleggen met zonnepanelen die direct een zichtbaar 
voordeel opleveren voor de afnemer van de opgewekte 
stroom. De vraag is gigantisch en bijzonder innovatieve 
systemen komen op de markt om elke vierkante meter 
dakoppervlak te benutten. 

Deze editie van Roofs belicht legio facetten van het  
PV-paneel op onze daken. De slimme dakdekker is  
naast vakman ook installateur. Want dakdekkers weten 
verantwoord, veilig te werken op daken. Het plaatsen  
van zonnepanelen moet alleen al daarom bij onze  
bedrijven liggen.

Combinaties van functionaliteiten zijn ook mogelijk: 
groen onder zonnepanelen en liefst ook nog waterber-
ging en een terrasje ernaast. Het moet allemaal op het 
dak, en het kan op het dak. Wat dat betreft breken er 
mooie tijden aan voor gespecialiseerde dakdekkers. Dat 
is de zonzij 

Toch zou ik ervoor pleiten om het dakoppervlak, hoe 
groot het ook is, op verantwoorde wijze te benutten.  
Het zonne-areaal dat we nu creëren is lelijk. En vooral 
technisch economisch gedreven. In de stad hoeven we 
het energieprobleem niet op te lossen op het dak.  
Zonlicht is er ook elders en zonnevelden op industrie-
terreinen zijn met een slim netwerk toe te wijzen aan 
investeerders of gebouweigenaren.

Wateropvang kan ook in de gevel of onder de grond.  
Parkeren doen we liever ook ergens overdekt, opge-
nomen in het inwendige van een gebouw. Het dak in  
de dicht bevolkte omgeving is ruimte voor andere zaken 
met hogere prioriteit.

Het beschikbare dakoppervlak in steden en in het 
bijzonder op daken in het zicht, is waardevoller voor de 
gemeenschap dan de opbrengst van een zonnepaneel. 
Hier passen we bij voorkeur groen toe en maken we  
ruimte voor sociale functies, sport en recreatie. Een perma-
nente Rotterdamse Dakendag in alle steden. 

Daar is het verdienmodel nog niet voor gevonden.  
Daarvoor is een langere tijd nodig. Regelgeving rond  
het toelaten van mensen op het dak is een nog onont-
gonnen gebied. Het exploiteren van de ruimte op en 
boven het dak is voor ondernemers van morgen. 

Tot die tijd is het de innovatieve dakdekker van harte 
gegund het dak te benutten. Het dak volplaatsen met 
panelen, zo vol als verantwoord is. De dakeigenaren  
ontdekken hiermee de rijkdom van de vijfde gevel.  
En als de eerste generatie panelen langzaam hun  
rendement verliezen, volgt het besef dat hier een plek  
is waar meer uit te halen valt. 

Dan staan onze innovatieve dakdekkers klaar om die 
nieuwe groene of sociale functie in te richten. De syste-
men waarmee we de panelen op het dak plaatsen, 
lenen zich eenvoudig voor demontage. Het circulaire dak 
krijgt een nieuwe functie elders in de wereld. 

De daken krijgen een nieuwe, esthetisch verantwoorde 
functie, die bovendien het klimaat in de stad positief  
beïnvloedt. De rooftop bartender mixt een lekkere dak-
groente smoothie en bewoners en bezoekers zoeken  
met hun strandstoel op het dakterras tussen de planten-
bakken de zonzij.

Ronald van Bochove

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl
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Een nieuw leien dak 
op de Sint-Jan
De Sint-Jan in Den Bosch zal bij iedereen vooral bekend zijn om  

de rijk versierde natuurstenen buitenkant van het gebouw. Achter de  

balustrades op de gevels van de kerk verrijst echter een leien dak  

dat eveneens bijdraagt aan de schoonheid van het gebouw.  

Het is dan ook een bijzondere leibedekking. Niet door het type lei, 

want het gaat om een maasdekking met een formaat leien van  

20 bij 30 cm, zoals dat wel vaker voorkomt. Maar om de bijzondere 

kleurschakering van de toegepaste leien.

Door: H.J. Tolboom (Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed), 
M. Niël (BBM restauratiearchitectuur), J. Gruijthuijsen-de Wijs 
(Lei Import BV), 

ESTHETIEK
Wat dit dak bijzonder maakt, is het gebruik van verschillende 
kleuren leisteen door elkaar heen. Daar is niet alleen maar 
voor gekozen omdat het zeer fraai is. Deze verschillende 
kleuren leisteen waren eerder ook aanwezig op dit dak 
en ze vertellen iets over de herkomst van de leien op de 
Sint-Jan. Van oudsher werden dakleien in Den Bosch en 
omgeving aangevoerd over de Maas. 
Er lagen net over de Belgische grens in Frankrijk langs deze 
rivier groeves van goede leisteen. In plaatsen als Fumay 
en Rimogne werd leisteen gewonnen waarvan dakleien 
werden geproduceerd die tot ver in de vorige eeuw werden 
aangevoerd stroomafwaarts over de Maas voor het maken 
van leistenen daken in Nederland. Deze leien hadden de 
vorm van een rechthoek, vaak voorzien van één afge-
schuinde en één afgeronde hoek. Daarmee maakten de 
leidekkers een zogenoemde maasdekking: deze dakdek-
king met leien ontleent dus zijn naam aan de rivier waar-
over de leien aangevoerd werden. 
Bij restauraties wordt er meestal naar gestreefd om een 
historisch gebouw te behouden zoals het is, maar tegelijk 
is het nogal eens noodzakelijk om materiaal te vervangen. 
Ook een leien dak moet nogal eens vervangen worden, 

want het is belangrijk dat een gebouw waterdicht is. Bij het  
vervangen van het leien dak wordt er daarom naar gestreefd 
dat de leibedekking die vervangen wordt weer terug komt 
met zo min mogelijk wijzigingen. Toch ontkomt men er niet 
aan om zaken aan te passen. Bijvoorbeeld omdat de leien 
die op het gebouw lagen niet meer leverbaar zijn of omdat 
de bevestiging van de leien niet duurzaam genoeg bleek 
te zijn. De leibedekking op de Sint-Jan bestond uit een 
genuanceerde mix van rode en paarse leien, onregelmatig 
vermengd met een klein aantal groene leien. De leigroeves 
langs de Maas, waar deze leien oorspronkelijk vandaan zijn 
gekomen, zijn zoals gezegd gesloten, dus moest er gezocht 
worden naar een alternatief. Gelukkig is er nog een alter-
natief en wel uit een groeve nabij het stadje Bethesda in 
Wales, waar in de Penrhyn groeve een paarse leisteen voor 
dakleien wordt gewonnen van een uitstekende kwaliteit.  
In deze groeve wordt naast paarse leisteen heel soms  
een groene leisteen aangetroffen. Het ijzer dat de paarse  
leisteen rood kleurt ontbreekt daar in de steen, waardoor 
de aanwezige chlorides de steen zijn groene kleur geven.  
Leisteen uit deze groeve wordt in Nederland al enkele eeu-
wen gebruikt en de ervaring leert dat het om een materiaal 
gaat dat zeer goed bestand is tegen ons klimaat. In de 
groeve komt dus sporadisch een groene leisteen voor, maar 
er is ook een verschil tussen de paarse leien. Er zijn leien met 

een meer blauw-paarse kleur (‘heather blue’) en een meer 
rood-paarse kleur. In het dak van de Sint-Jan kwamen ook 
grijze tonen voor en daarom is er ook voor gekozen om 
donkergrijze leien te gebruiken uit de Cwt-y-Bugail groeve in 
de omgeving van Blaenau Ffestiniog, niet ver van Bethesda. 

SAMENWERKING
In samenspraak met de leverancier en in overleg met de 
restauratiecommissie, waar onder andere de BBM restauratie- 
architectuur, aannemer Nico de Bont, de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed, de erfgoedafdeling van de gemeen-
te Den Bosch en de provincie deel van uitmaken, is er een 
aantal proefvlakken op het dak van het schip van de kerk 
gelegd om de juiste mix van leien te kunnen vaststellen. 
Eerst vier proefvlakken van 140 bij 140 cm en daarna een 
groter vlak van ongeveer 300 bij 200cm. Het werk is vervol-
gens aanbesteed, de firma Jobse kreeg de opdracht en 
deze begon met het dekken van het dak op het noorder-
transept van de kerk. 
Na aankomst werden de leien gekeurd bij de leverancier 
door de architect. Gelet werd op de dikteverschillen tussen 
de leien en of de leien in de haak waren en vlak. Daarbij 
bleek dat het soms best lastig was om de verschillende 
kleuren dakleien ook allemaal op een vergelijkbare dikte te 
verkrijgen. Met name de groene leien uit de Penrhyn-groeve  

Dak van het Jaar 2023
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bleken in de hier benodigde hoeveelheden niet altijd lever- 
baar en er is daarom voor gekozen om naast de leien uit 
Wales ook groene leien uit de groeve nabij Fair Haven,  
Vermont in de Verenigde Staten te verwerken in de mix. 
Bij dit soort daken is het van belang om op tijd materiaal te 
bestellen en daar was door de architect ook op geantici-
peerd, maar het voorkomen van groene leien in de Penrhyn 
groeve is een toevalligheid en dus is de productie moeilijk 
te garanderen. Naast een visuele keuring is het ook van  
belang dat de leien zijn getest in het laboratorium op  
de aanwezigheid van kalk en oxiderende ijzersulfaat-
verbindingen in de leien en de wateropname van het  
materiaal. Daarvoor zijn strikte testmethoden en grens-
waarden opgesteld in Europees verband (productnorm 
NEN-EN 12326-1:2014). Alleen de leien die in klasse 1 vallen 
binnen dit systeem worden op de Sint-Jan toegepast. 

DUURZAAMHEID
De keuze voor een goede kwaliteit leisteen, de juiste beves-
tiging op het dak in combinatie met een leidekker die zijn 
vak verstaat zorgt voor een duurzame dakbedekking.  
Het materiaal leisteen is daarbij een volkomen natuurlijk 
materiaal en bij de productie komt weinig energie en  
uitstoot kijken, wanneer dat vergeleken wordt met dak-
bedekkingen van kunststof, cement of gebakken klei. 

VEILIGHEID
De daksteiger die werd ingezet is van Layher. Het grote 
voordeel is dat de leidekker een leuning achter zich heeft 
en beschikt over een veilige en gekeurde steiger met een 
mooie brede werkvloer. De afvoer van de oude- en de  
aanvoer van nieuwe leien vindt plaats met de hulp van 
een hijskraan. De kratten leien zijn geplaatst op speciaal 
voor deze opdracht gemaakte bokken (stoelen).

TECHNIEK
De leien werden op de bouwplaats door de leidekker 
gesorteerd op dikte en vervolgens bevestigd op het dak 
met RVS-haken van 7 cm lengte, conform de voorschriften 
die voor leien daken op historische gebouwen gelden (zie 
ERM-richtlijn 4010). Een oud dak zoals dat van de Sint-Jan 
is niet altijd even recht en vlak en het was daarom voor 
de leidekker nog een uitdaging om een dak op te leveren 
waarbij de leien mooi op elkaar aansluiten. Ondanks dat 
er proefvlakken waren gemaakt, bleek het toch nodig om 
de verhouding tussen de hoeveelheden paarse, rode, 
grijze en groene leien nog iets aan te passen nadat er één 
dakvlak op het noordertransept gereed was. De leidekker 
had bovendien de lastige opdracht om er voor te zorgen 
dat de mix van kleuren niet al te regelmatig over het dak 
werd gespreid zodat er een levendig beeld wordt verkregen 
en geen patroon. De leidekker is daar buitengewoon goed 
in geslaagd en het resultaat mag er zijn. Historisch bewust-
zijn en ambachtelijk vakmanschap hebben in combinatie 
met moderne middelen een bijna letterlijk schitterend dak 
opgeleverd, een kathedraal als de Sint-Jan waardig. ■

PROJECTGEGEVENS
•  OPDRACHTGEVER: R.K. KERKBESTUUR VAN  

DE PAROCHIE HEILIGE JOHANNES EVANGELIST.
•  ARCHITECT: B. MASSOP EN M. NIËL,  

BBM RESTAURATIEARCHITECTUUR
•  UITVOERING: HOOFDAANNEMER NICO DE BONT,  

ONDERAANNEMER LEI- EN LOODWERKEN JOBSE BV 
•  SOORT LEISTEEN: PENRHYN (COUNTY) , CWT-Y-BUGAIL 

(COUNTY) , VERMONT UNFADING GREEN. 
•  VERHOUDING: TOT NU TOE ZIJN 21.000 PAARSE EN  

16.000 RODE PENRHYN LEIEN GELEVERD, 4.500 GROENE 
LEIEN (PENRHYN EN VERMONT) EN 20.500 GRIJZE LEIEN 
(CWT-Y-BUGAIL).

•  LEVERANCIER: LEI IMPORT BV

Dak van het Jaar 2023
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Hodak Dakmaterialen B.V.
Ruysdaelbaan 3 
5642 JJ Eindhoven

T.  040 - 280 72 65
E. info@hodakdakmaterialen.nl
W. www.hodakdakmaterialen.nl

Openingstijden:
Ma. t/m vr. 07:00 - 17:00 uur.
Za. 08:00 - 11:00 uur.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING EN INSPECTIE

U kunt bij ons terecht voor al uw technische 

vragen en advies bij windlastberekeningen, 

bouwfysische berekeningen, inschatten van 

materiaalhoeveelheden, werkvoorbereiding.

MAKEN BIJNA ALLES OP MAAT

Wij maken de door u gewenste dakmaterialen 

zoals EPDM dakbedekking, zink en plastisol 

graag voor u op maat.

CPE CADEAUSHOP 

Spaar mee voor exclusieve cadeaus!

Wij willen u graag belonen voor het afhalen

van uw materialen op één van onze vesti-

gingen. Bij het afhalen ontvangt u dakmunten, 

daarmee spaart u automatisch voor exclusieve 

cadeaus.

CPE Nederland 
Asten I Alphen a.d. Rijn I Budel I Ede I Eindhoven I Emmen I Hengelo

Leiden I Nijmegen I Ridderkerk I Tilburg 

De professionele partner voor uw dak

CPE NEDERLAND IS GROOTS IN DAKBEDEKKING!

CPE Nederland 
www.cpe.nl
info@cpe.nl

ONZE TOEGEVOEGDE WAARDES

ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING OP HET DAK

Ons team adviseert en begeleidt u bij het op-

starten van het dakwerk. Van advies vooraf t/m 

het opstarten ter plaatse.

VOLG EEN OPLEIDING IN ONZE CPE ACADEMY

Om de hoge kwaliteit van onze producten te 

garanderen is het belangrijk dat deze correct 

worden aangebracht. Volg daarom één van

onze gratis theoretische- en praktijkgerichte 

opleidingen.

SNELLE LEVERINGEN DOOR HEEL NEDERLAND

Wij leveren de door u gewenste dakmaterialen 

snel en vakkundig op iedere locatie in Neder-

land. Als ervaren partner garanderen wij u een 

goede, efficiënte uitvoering van uw project en 

een aangename samenwerking.

OPLOSSINGEN
VOOR PLATTE DAKEN

ANJO VENT-ALU 2000 SERIE 
MET PP KAP
De Anjo Vent-Alu 2000 serie is ook leverbaar met een PP kap. Deze kap heeft een diameter van 

250 mm en past op de bestaande enkel- en dubbelwandige plakplaat 250 mm en op de nieuw 

ontworpen plakplaat 200 mm. Eén kap voor de twee diameters! 

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

INNOVATIVE
PARTNER

Jouw 
volmaakte 
kooiladder

HET HOOGSTE GEMAK
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TANJA KLIP – MARTIN, VOORZITTER NATIONAAL DAKENPLAN

Multifunctioneel ingerichte  
daken vanzelfsprekend maken

Sinds juli 2021 is Tanja Klip-Martin voorzitter van het Nationaal  

Dakenplan (NDP). Als lid van de Eerste Kamer voor de VVD heeft zij  

onder meer ruimtelijke ordening, milieu en waterbeheer in haar  

portefeuille en ook in haar vorige betrekkingen en vele nevenfuncties 

zijn deze onderwerpen alom aanwezig. Genoeg kennis, ervaring en 

netwerk om het NDP te helpen met de grote ambities van deze organi-

satie: multifunctionele daken vanzelfsprekend maken. Wie is Tanja Klip, 

die als VVD’er een groen image meedraagt, en wat hoopt zij te bereiken 

als NDP-voorzitter? Een gesprek. 

Attero in Wijster. Attero had toen nog geen enkel plan wat  
te doen met de warmte die bij de verbranding vrij kwam, 
wat voor mij onbegrijpelijk was. Wij hebben die vergunning 
toen geweigerd. Dat is door Attero aangevochten en  
uiteindelijk kreeg het bedrijf gelijk van de Raad van State, 
maar ze hebben die oven toen niet gebouwd. Wij zijn  
in gesprek gebleven, en niet dat het hierdoor kwam  

Tekst: Tjerk van Duinen

Waarin ligt de oorsprong van uw groene denken?
Dat is voor mij al heel lang een vanzelfsprekendheid. Los van 
wat ik al langer vond, werd ik in 2005 gedeputeerde voor 
de provincie Drenthe. Een van de eerste dossiers die ik op 
mijn bord kreeg was een nieuwe verbrandingsoven van 

(Attero verzamelt al sinds 1989 biogas; red.), maar Attero 
heeft zich ontwikkeld tot een heel duurzaam opererend 
bedrijf. En ik als bestuurder heb mij ook al die jaren sterk 
gemaakt voor verduurzaming. 

VVD en groen lijkt niet de meest voor de hand 
liggende combinatie, maar kennelijk kan het dus wel. 
Hoe moet ik dat zien? 
Bij deze partij is al heel lang een groep mensen die zich 
realiseert dat we niet voort kunnen gaan en economische 
vooruitgang boeken zonder vergroening, verduurzaming en 
energietransitie. Liberaal Groen is een van de oudste net-
werken binnen de VVD en het is nu ook een groene partij. 
Vijftien tot twintig jaar maakten we dat niet bepaald duide-
lijk. Door de communicatie vanuit de partij te verbeteren, 
komt dat tegenwoordig beter voor het voetlicht. Overigens 
was in Drenthe mijn bijnaam Groene Tanja.

Wat was de reden om voorzitter te worden van het NDP?
Ik heb jarenlang in het bestuur gezeten van de Green Deal, 
een landelijke club die een rol had in het adviseren van 
het Ministerie van Economische Zaken als het gaat om 
samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen. 
Het NDP is in 2019 voortgekomen uit de Green Deal Groene 
Daken, dus ik was er goed mee bekend. Een tweede motief 
zit in een rapport van het Planbureau voor de Leefomge-
ving waarin drie jaar geleden heel overzichtelijk werd 
aangegeven waar we echt mee aan de slag moeten. Dit is 
gemeengoed geworden onder de Grote Verbouwing van 
Nederland. Denk aan de woningbouwopgave, die weer 
gerelateerd is aan infrastructuur en recreatie, de natuur in 
combinatie met landbouw, klimaatadaptatie en mitigatie 
en de circulaire economie. Als je optelt hoeveel ruimte we 
nodig hebben om dit allemaal een plek te geven, kom je aan  
1,8 keer Nederland. Aangezien we die ruimte niet hebben, 

moeten we slim werken. Als je bedenkt dat we in ons land 
vierhonderd vierkante kilometer aan onbenutte platte daken 
hebben, dan ligt hierin een deel van de oplossing. Binnen 
het NDP komt dat samen: een visie ontwikkelen hoe je slimme 
combinaties kunt maken om die ruimte te benutten.

Van 2013 tot 2021 was u dijkgraaf van het waterschap 
Vallei en Veluwe. Wat heeft u uit deze functie meegeno
men naar uw rol in het NDP? 
Het waterschap vind ik de mooiste bestuurslaag die er is. 
Hier kom je de onderwerpen tegen die ons tegenwoordig 
bezighouden: natuur, verduurzaming, klimaatadaptatie, 
droogte, hoosbuien, wateroverlast, hitte. Voor het NDP is dat 
een mooi voortraject, want ik had als gedeputeerde acht 
jaar duurzaamheid, duurzame energie in mijn portefeuille. 
Als dijkgraaf van het waterschap Vallei en Veluwe kon ik die 
kennis verder ontwikkelen. Sinds juli 2016 ben ik lid van de 

Eerste kamer en daar 
heb ik sinds mijn pensio-
nering ook water, ruim-
telijke ontwikkeling en 
dus ook onderwerpen 
als de Omgevingswet 
in mijn portefeuille. Ook 
daar kan ik mijn kennis 
en ervaring weer mooi in 
kwijt. Ik sta nu op plaats 
vijf van de conceptlijst 
dus de kans dat ik nog 
een periode verder mag 
is reëel. 

Wat ik eigenlijk heb 
meegenomen, wat wij 
als waterschappen al 
heel lang riepen en wat 
nu ook in het regeer-
akkoord is opgenomen, 
is dat bodem en water 
leidend zijn in ruimtelijke 
ontwikkeling. In een land 

als Nederland kan dat niet anders. En dan hebben we het 
niet alleen over grondwater en open water, maar ook over 
hemelwater. Dat zie je weer terug in het NDP, waar de rode 
draad eigenlijk een blauwe draad is. Water komt overal in 
terug en is overal bij betrokken. Dat vind je ook terug in de 
missie en visie van het NDP en daarom wil ik mijn energie 
hierin steken. 

Wat betreft wetgeving valt er nog veel te doen. In België 
zijn er strenge richtlijnen wat betreft drinkwatergebruik, 
in Frankrijk moet je duurzame functies toevoegen aan 
een dak, in Duitsland mag je geen loods bouwen zonder 
groen of solar, maar in Nederland komt er maar weinig 
regelgeving van de grond. Hoe krijgen we hier een 
versnelling in? 
Dat is één van onze vier speerpunten: verankering in beleid. 
Hier een versnelling in krijgen is een van de bestaansredenen  

Tanja Klip-Martin: “Bodem en water zijn leidend 

in ruimtelijke ontwikkeling.” (Foto: Sake Elzinga)

Het Bolwerk in Muiden, appartementen rond een binnentuin op de parkeergarage. (Foto: Zoontjens)
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De invoering van de Omgevingswet en daarmee het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is wederom 
uitgesteld. Gaan we het stimuleren van multifunctioneel 
dakgebruik hier nog in terugzien? 
Het debat over deze wet hebben we op 7 maart.  
De startdatum van de Omgevingswet is uitgesteld naar  
1 januari 2024 door een motie die met 93% stemmen is aan-
genomen in het congres van de Vereniging Nederlandse 
gemeenten. De gemeenten hebben minimaal een half jaar 
de tijd nodig om te oefenen. Het Bbl wordt leidend voor alle 
lagere wet- en regelgeving en geeft gemeenten nieuwe  
bevoegdheden voor met name het duurzamere gebruik 
van daken van bedrijfsgebouwen en gebouwen van in-
dustrie en logistiek. Ik blijf me zelf nog steeds verbazen over 
al die blokkendozen waar niks op gebeurt. We kunnen ons 
dat niet meer permitteren. Waar wij voor pleiten is om niet 
voor één oplossing te kiezen, maar om dat slim te combine-
ren. We weten inmiddels dat groen onder zonnepanelen tot 
een beter rendement van die panelen zorgt, maar je kunt 
evengoed andere combinaties verzinnen. Daarom is het 
belangrijk om niet alleen te eisen dat een dak waterdicht 
is, maar ook een voldoende sterke constructie heeft voor 
meerdere gebruiksvormen. Liefst door er meteen een multi-
functionele invulling aan te geven, maar als dat niet kan, 
die later nog wel mogelijk te maken. We hebben nu een 
conceptvoorstel klaar van handleidingen voor blauwgroe-
ne daken, groengele daken en gebruiksdaken, met best 
practices waarin je kunt zien wat je moet doen om een 
dak multifunctioneel in te richten. Zo kunnen we maatwerk 
bieden omdat de ene gemeente de andere niet is en zelfs 
de ene locatie de andere niet is. De wet ligt klaar, de Bbl ligt 

klaar, de waterschappen zijn er al jaren klaar voor, de  
gemeenten hebben nog extra tijd nodig om te oefenen.  
Op 1 januari zal het ook nog niet perfect zijn maar dat hoeft 
niet. Daarna kunnen we blijven verbeteren. De gemeenten  
hebben dan nog steeds de vrijheid om zaken aan te 
passen voor een slimmer gebruik van daken. Onze mooie 
handvatten liggen dan al voor hen klaar. 

Hoe gaat het nu verder met het NDP?
Naast de subsidie die we van het ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit kregen, draait het NDP op de 
inkomsten van onze partners, die zowel financieel als in tijd 
bijdragen. Vooral dat laatste stimuleert de betrokkenheid 
enorm. Steeds meer partijen zijn echt geïnteresseerd, doen 
mee en komen met ideeën en inbreng. Ondertussen maken 
we nog veel meer stappen om onze grootste ambitie – het 
vanzelfsprekend maken van multifunctioneel ingerichte  
daken – te realiseren. Zo sluiten we als NDP aan bij initiatie-
ven als de nationale maatlat klimaatadaptief bouwen en het 
Nationaal Groeifonds aanvraag van ‘Werklandschappen 
van de toekomst’ die over groene bedrijventerreinen gaat. 
Ook zijn we steeds actiever op Linkedin en organiseren we 
seminars op veel niveaus en op veel plaatsen. We zijn de 
steen die in een vijver kringen maakt die zich steeds verder 
verspreiden. 

DE VIER SPEERPUNTEN VAN 
HET NATIONAAL DAKENPLAN
Bekwame Vakmensen en Innovatie: voor een toekomst-
bestendig dakenlandschap is het van belang dat de 
collectieve kennis van het NDP netwerk gedeeld wordt met 
de gehele keten.

Verankering in Beleid: gemeenten, waterschappen en 
provincies delen hun best practices en onderzoeken welke 
beleidsinstrumenten het beste werken om multifunctionele 
daken te verankeren in lokaal en regionaal beleid.
Stimulerende Financiering: het Nationaal Dakenplan 
brengt in kaart waar de kansen en uitdagingen liggen voor 
de financiering van multifunctionele daken.
Verbreding van Mindset: de grote maatschappelijke winst 
die behaald wordt met multifunctionele daken moet meer 
bekendheid krijgen. Nog te vaak wordt ingezet op of zonne- 
energie of klimaatadaptatie of natuur. ■

TANJA KLIP – MARTIN
• 1998-2002 - GEMEENTERAADSLID IN COEVORDEN
• 2002-2005 - WETHOUDER IN COEVORDEN
• 2005-2013 - LID GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE
• 2013-2020 - DIJKGRAAF WATERSCHAP VALLEI EN VELUWE
• 2016 - HEDEN - LID EERSTE KAMER

ENKELE NEVENFUNCTIES
•  VANAF 29 JULI 2021 - VOORZITTER VAN HET 
BESTUUR STICHTING NATIONAAL DAKENPLAN 
•  VANAF 2 JULI 2021 - VOORZITTER VAN HET BESTUUR 
STICHTING BLAUW DELTALENTENFONDS 
•  VANAF 16 MAART 2020 - VOORZITTER STRATEGISCHE 
ADVIESRAAD GEOLOGISCHE DIENST NEDERLAND (GDN)
•  2008 – HEDEN - AMBASSADEUR INITIATIEF 
BEWUST BODEMGEBRUIK

van het NDP als publiek-private netwerkorganisatie.  
Dat betekent kennispartners aan elkaar te verbinden,  
best practices uitwisselen, beleidsinstrumenten ontwikkelen 
en proberen deze te verankeren in lokaal en regionaal  
beleid. We organiseren bijvoorbeeld partnerdagen en  
online seminars waar steeds meer gemeenten op af komen. 
En ja, we moeten de mensen verleiden om drinkwater 
alleen te gebruiken voor functies waar je echt heel schoon 
water voor nodig hebt, dus niet om de tuin sproeien en 
de auto te wassen; dat geldt evenzo voor veel productie-
processen. Water is heel goedkoop in Nederland, met een 
prijsmechanisme kunnen we het gebruik sturen. Ik weet 
zeker dat prijsprikkels werken. Daar vind ik dus wel wat van, 
maar daar ga ik natuurlijk niet over. Als je het over dakge-
bruik hebt, zal een gebiedsgerichte aanpak nodig zijn. In 
het ene gebied heb je soms watertekorten, in een ander 
overschotten. Die kun je niet zomaar met dezelfde regels of 
maatregelen aanpakken. 

Er zijn momenteel zeven (grote) gemeenten, twee water
schappen en één provincie aangesloten bij het NDP. 
Coördineren van beleid is dan nog wat lastig.
Tegen de tijd dat alle lagere overheden zijn aangesloten 
kunnen we onszelf bij wijze van spreken opheffen, dus hier 
hebben we nog zieltjes te winnen. De grote gemeenten zijn 
al langer goed bezig en hebben vanzelf een voortrekkersrol 
voor de vele kleinere gemeenten. Ik ga me zelf dit kwartaal  
richten op de provincies en waterschappen. Ik heb al 
gemerkt dat het niet een kwestie is van onwil, het is vooral 
onbekendheid met de materie. En daarin ligt natuurlijk een 
mooie taak voor het NDP.

TANJA KLIP – MARTIN, VOORZITTER NATIONAAL DAKENPLAN

Multifunctioneel dakgebruik bij de Groene Kaap, Rotterdam.  

(Foto: Optigrün)

De Startmotor, jongerenhuisvesting met een sportveld op het dak. (Foto: Zoontjens)

“ Steeds meer partijen zijn echt 
geïnteresseerd, doen mee en 
komen met ideeën en inbreng.”



Vol trots kondigen wij aan dat wij binnenkort onze 24e vestiging openen:  
Aabo Trading Hoogeveen. Zoals u van ons gewend bent kunt u hier terecht voor 
ons zeer complete assortiment dakmaterialen, isolatiematerialen, zetwerk, 
duurzame dakproducten en álles dat nodig is om vakwerk te maken.

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

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

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

Aabo Trading Hoogeveen BV
Buitenvaart 1604A 
7905 SM Hoogeveen

T: 088-9965660 
E: hoog@aabo.nl

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

Binnenkort geopend:
Aabo Trading Hoogeveen

Meer weten over ons? 
Ga naar onze website!

Álles voor het dak. www.aabo.nl

Álles voor het dak,
binnenkort in
 Hoogeveen!

Unieke EPDM dakbanen  
voor iedere toepassing op het platte dak

Wilt u meer weten: www.resitrix.nl
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VEILIG EN GEZOND WERKEN

Veilig onderhoud, het  
kwartje valt niet
Het is 2012, het Bouwbesluit is aangepast en de onderhouds- 
sector is in vreugdestemming: er is aandacht voor veilig 
kunnen onderhouden. Er zullen geen vergunningen meer 
worden afgegeven voor bouwwerken die niet veilig te 
onderhouden zijn. Helaas kunnen we tien jaar later consta-
teren dat, met de overgang naar een Omgevingswet, de 
voorschriften nog niet veel verder zijn gekomen dan een 
tandeloze papieren tijger. 

Het Bouwbesluit stelt in de artikelen 6.52 en 6.53 dat een  
bouwwerk geen vergunning mag krijgen indien de aan- 
vrager niet kan aantonen dat het object veilig onderhoud-
baar is. Bij het kiezen van de veiligheidsmaatregelen moet 
de Arbeidshygiënische strategie gevolgd worden. Dit bete- 
kent dat bij een plat dak alleen leuningen of een één  
meter hoge dakrand mogen worden weggelaten indien 
deze technisch niet realiseerbaar zijn. De vervangende 
maatregel is een tijdelijke leuning. Een permanente dak-
randbeveiliging mag dus alleen vervangen worden door 
een tijdelijke, indien een permanente om technische reden 
niet gemaakt kan worden. Als de tijdelijke vanuit technisch 
oogpunt niet mogelijk is, mag een permanent aanhaak-
punt worden gemaakt waarbij een gebiedsbegrenzende 
gordel wordt gebruikt. Kan dit ook niet, dan moet voor  
onderhoud een steiger worden geplaatst. Als dat ook niet 
kan, dan pas mag gekozen worden voor een rails of lijn-
systeem. En wat zien we het meest? Juist ja.

Een veel gehoord argument is dat in het bestemmingsplan 
een bouwhoogte is aangeven, waardoor een verhoging 
van de dakrand of het plaatsen van een hek niet mogelijk 
zou zijn. Dit is echter geen technische belemmering. Het dak 
zelf behoeft immers niet dezelfde hoogte te hebben als de 
dakrand. Het is een economisch motief om te streven naar 
een maximaal bouwvolume. Economische motieven zijn in 
het Bouwbesluit en in de Arbeidsomstandighedenwet geen 
geldige reden om valgevaar niet volgens de Arbeidshygië-
nische strategie aan te pakken. De werkgever van het on-
derhoudspersoneel moet de Arbeidshygiënische strategie 
volgen bij het realiseren van veiligheid. Dit impliceert dat 
indien er onverhoopt een lijnsysteem op het dak aanwezig 
is, dit tijdens onderhoud niet mag worden gebruikt als er 
hekken geplaatst kunnen worden. Dit is geheel overeen-
komstig de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsom-
standighedenbesluit waar de Arbeidshygiënische strategie 
is voorgeschreven.

Om het dak veilig te  
betreden moet er een  
dakluik zijn met daar- 
onder een ladder die in de  
juiste schuinte kan worden opge- 
steld. Het dakluik moet minimaal vier meter uit  
de dakrand zitten. Tevens moeten de bomen van de ladder 
doorlopen tot één meter boven het betreedbare oppervlak.  
Dit kan worden gerealiseerd door het geopende luik 
verticaal vast te zetten en te voorzien van een handreling. 
Vanaf de ladder moet het dak zijdelings kunnen worden 
betreden. Met hekjes moet worden voorkomen dat men 
ongewild in het luik kan stappen of vallen. 

De vergunningverlening was bedacht als toets voor het 
veilige dak. Als niet ontworpen is zoals in het Bouwbesluit 
voorgeschreven, mag geen vergunning worden afgegeven 
en mag er niet worden gebouwd. Helaas is het anders. 
De vergunningverlener lijkt zijn eigen voorschriften niet te 
handhaven. En zo kennen we allemaal de gebouwen die 
niet voldoen. 

Stel: er is een dak dat wel voldoet. Dan willen we vervolgens 
het dak vergroenen. Mijn lokale overheid stimuleert dit door 
subsidie te verstrekken. Dat groen moet regelmatig worden 
bijgehouden. Dit betekent mensen op het dak. Als er geen 
voorzieningen zijn, zoals een hek of veilig toegang, dan is 
veilig onderhoud niet mogelijk. De lokale overheid subsi-
dieert zodoende het onveiliger maken van daken door 
geen aanvullende eisen te stellen. 

Dit geldt ook voor zonnepanelen. Daken worden volgelegd. 
Looppaden in het ‘veilige gebied’ verdwijnen. De lijnsyste-
men komen, onbruikbaar, onder de panelen. Aan de rand 
van het dak blijft een bescheiden restruimte over waar je 
zou kunnen lopen. Ook dit volplempen van daken met  
panelen wordt weer gesubsidieerd zonder dat er beoor-
deeld wordt of dit de veiligheid van het dak nadelig beïn-
vloedt. Kortom: we ontwerpen en bouwen de afgelopen 
tien jaar gebouwen die niet voldoen aan het Bouwbesluit 
en subsidiëren vanuit milieuoverwegingen het onveiliger 
maken van platte daken. Valt het kwartje wel met de  
nieuwe Omgevingswet, of blijven de onderhoudsmede-
werkers vallen? ■

Adri F
rijt

er
s

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

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

Maart

03.03 Cursus Daktuin en Gevelgroen Aanleg 1 dag

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 

28.03 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

08.05 Eerste monteur zonnestroominstallaties OP het dak 2 dagen

11.05 Onderhoud en beheer van Gevels 2 dagen

15.05 Monteur zonnestroominstallaties ONDER het dak 3 dagen

23.05 Ontwerpen en installeren energieopslagsystemen/ thuisbatterijen 1 dag

23.05 Workshop Contractmanagement Haal pegels uit de regels! 1 dag

31.05 Dakcursus Platte Daken (Extra) 7 dagen 
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advertorial

Van Boven groeit door
Vanuit vestingstad Gorinchem bedient het familiebedrijf Van Boven 

al meer dan 71 jaar de markt voor bouwmaterialen met oplossingen 

voor daglicht. Dat doet het bedrijf anders dan anderen. 

EIGEN POLYESTERFABRIEK
“We doen het al jaren, maar vertellen het eigenlijk nooit”, 
aldus Jurgen, “maar we zijn de enige polyester golfplaten-
producent van Nederland”. Met ruim 200 (!) mallen is  
vrijwel elk profiel tegen de laagste kosten te produceren. 
Met dit Nederlandse kwaliteitsproduct zit het bedrijf  
‘om de hoek’ bij haar klanten, waardoor het niet alleen 
snel, maar ook nog eens duurzamer geleverd kan worden.

“ We zijn de enige polyester  
golfplatenproducent van  
Nederland”

OOK GLASOPLOSSINGEN
Van Boven speelt ook in op de groeiende vraag naar glas 
in koepels. Hiervoor is een nieuw vlakglasraam ontwikkeld, 
dat halverwege 2023 op de markt komt. Een innovatief  
kwaliteitsproduct dat ook nog eens scherper geprijsd is 
dan het bestaande aanbod. “Wij geloven dat de markt 
vraagt om aantrekkelijk geprijsde oplossingen in glas,” 
aldus Johan, die aangeeft dat hij veel verwacht van dit 
nieuwe product.

LICHTSTRATENPRODUCENT MET RWA OPLOSSINGEN
In de fabriek in Gorinchem produceert Van Boven haar  
eigen lichtstraten. Van enkele stuks tot honderden meters. 
“We hebben vorig jaar zelfs een project van meer dan 
3.000 m1 (!) aan lichtstraat met een overspanning van  
5.35 meter verzorgd”, aldus Alex, die aangeeft dat het fijn 
werken is als je een gevestigde naam in de markt bent.
Van Boven levert vanuit haar historie ook veel lichtstraten in  
België, waar de bouweisen op brandveiligheid hoger liggen 
dan in Nederland. Dit heeft volgens Peter als voordeel dat 

ook de Nederlandse klanten de mogelijkheid hebben  
om richting hun klanten net wat meer te bieden dan een 
standaard lichtstraat. Veiliger en beter.

LICHTDOORLATENDE ISOLERENDE DAKPANELEN  
VAN FLOWLIGHT®

Als onderdeel van Van Boven is Flowlight de Europees markt-
leider in lichtdoorlatende isolerende sandwichpanelen. In 
de afgelopen 37 jaar heeft het bedrijf via haar distributeurs 
al ruim een miljoen m2 dakplaten geleverd voor met name 
licht hellende industriële daken. “Met dit assortiment bieden 
wij een belangrijke aanvulling voor de klant”, aldus Rob, 
die samen met Freddy aanspreekpunt is voor de klanten, 
waarvoor vrijwel altijd maatwerkoplossingen geproduceerd 
worden.

“ Als klein landje Europees  
marktleider in lichtdoorlatende 
isolerende dakpanelen”

NEDERLANDS FAMILIEBEDRIJF  
MET TOTAALASSORTIMENT
Van Boven is een familiebedrijf met korte lijntjes. Dat is best 
onderscheidend tussen de grote Nederlandse en Belgische 
multinationals op de daglichtmarkt. Als specialist beschikt 
Van Boven over een totaal assortiment dat klanten de  
mogelijkheid geeft om hun inkoopkracht te bundelen.  
Dat scheelt iedereen moeite en levert meer op. “Wij danken 
onze ontwikkeling aan onze grote vaste klantengroep,”  
aldus Jurgen, “en we hopen dat we met hen elke dag een 
beetje beter kunnen samenwerken om onze eindgebruikers 
het beste product met de beste condities te kunnen leveren. 
Onder ons motto: Daglicht komt Van Boven ©!”

VAN BOVEN IN HET KORT
Bedrijven:
•  Van Boven Daglichtproducten (leverancier koepels, platen etc. aan de vakhandel)
•  Van Boven Projectbouw (productie en montage van lichtstraten en -wanden)
•  Flowlight (productie en levering van lichtdoorlatende sandwichpanelen)

Locaties:  Gorinchem, Asperen, Hoensbroek en Bilzen (BE)
Medewerkers: 43
Producten op voorraad: 1.571

Een project van meer dan 3.000 m1 lichtstraat.

VAKER BIJ ONZE KLANTEN
In de veranderende markt probeert het bedrijf met maatwerk 
de klantenkring sterker te maken. “Dat doen we o.a. met 
twee keer per week levering aan de vakhandel in heel  
Nederland”, aldus Johan. “We merken dat klanten bewust 
hun voorraad laag houden, vaker hun bestellingen last  
minute plaatsen, en ook nog eens op een bouwplaats 
willen laten leveren. We kunnen hier met ons eigen  
chauffeursteam flexibel op inspelen.” Ook het commer- 
ciële team is uitgebreid om vaker bij de klant te komen:  
6 accountmanagers in Nederland en België, met 4 binnen-
dienstmedewerkers.

We spraken op het hoofdkantoor met Jurgen van Os  
(commercieel directeur), Johan Timmer (sales manager 
Daglichtproducten), Alex van Zwieten (teamleider Project-
bouw), Peter Bekers (accountmanager Projectbouw),  
Rob Maessen (directeur Flowlight) en Freddy Miedema 
(accountmanager Flowlight).

Wat direct opvalt, is de no-nonsense uitstraling van het 
bedrijf. “We investeren vooral in zaken, die onze klanten 
belangrijk vinden, zoals voorraden, innovatie en dienstver-
lening”, aldus Jurgen. Tussen de opslagmagazijnen bevindt 
zich naast de eigen lichtstratenfabriek en de polyester-
fabriek, het logistieke centrum met een wagenpark met 
eigen chauffeurs. 

Een deel van het commerciële team Nederland, met van links naar rechts Rob Maessen, Alex van Zwieten, Peter Bekers, Sander Dekkers,  

Freddy Miedema, Johan Timmer, Yosri van Huissteden, Jurgen van Os en Remi Versluis.
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Er groeit een verticaal  
bos in hartje Utrecht
Tijdens de BouwBeurs van afgelopen februari bood Bouwcombinatoe 

Wonderwoods de mogelijkheid om het inspirerende nieuwbouwproject 

Wonderwoods te bezoeken. Dit project staat pal naast de ingang van 

de Jaarbeurs tegenover het Beatrixtheater en behelst de bouw van 

twee woontorens. Het ene deel van Wonderwoods, naar een  

ontwerp van Stefano Boeri architetti, krijgt een hoogte van 105 meter 

met daarin 300 koop- en huurappartementen met kantoorruimten.  

De andere toren is van MVSA architects en krijgt een hoogte van  

70 meter. Deze woontoren met zijn typerende rondingen in de gevel 

wordt geschikt gemaakt voor onder anderen 104 huurappartementen, 

vijf luxe koopappartementen en kantoorruimte. 

In een geplande 
stroom van leveringen 
met vastgestelde lever-
tijden worden materialen en 
vooral alle prefab gevelelementen 
voor dit bouwwerk aangeleverd. Een extra  
voordeel voor de bouwer is dat alle prefab gevelelementen 
inclusief de bomen- en plantenbakken door een eigen  
onderdeel van Volker Wessels geproduceerd zijn en gele-
verd worden. De routing op de bouw is ontwikkeld door een  
bedrijf dat ook de routing van luchthavens doet. Met het 
prefab aanleveren van gevelelementen per verdieping is  
een logistieke planning uiterst belangrijk; op het terrein 
mag geen opstopping ontstaan waardoor stagnatie zou 
ontstaat in het bouwtraject. Vanaf poort 3 wordt iedere 
levering naar een vaste plek geleid, die vanaf een van de 
vaste toren kranen kan worden bediend.

Dat geldt ook voor de prefab bomenbakken die op iedere 
hoek van de toren staan en de prefab plantenbakken voor 

Erik Steegman Kiwa BDA

De verschillen in ontwerp zijn groot te noemen. Zo is  
Stefano Boeri bekend van Bosco Verticale in Milaan,  
met veel buitengroen in de vorm van bakken voor bomen, 
heesters en planten. Dat zie je ook terug in zijn ontwerp voor 
Wonderwoods. Naast groen langs de gevel en op daken 
komen er groene openbare verblijfsruimten, zoals een res-
taurant op de zevende verdieping. Dit ligt op een dakpark 
met een loopbrug die beide torens verbindt. Het ontwerp 
van MVSA werkt daarentegen met binnentuinen. Met een  
oppervlakte van in totaal 15.000 m² worden groene kantoren 
ingericht waarbij een wintertuin zo’n 600 m2 zal beslaan. 

De zeer beperkte ruimte rondom de nieuwbouw en de 
ligging in het centrum van Utrecht gaven het bouwconsor-
tium (Boele & van Eesteren en Kondor Wessels Amsterdam) 
vanuit logistiek oogpunt de nodige uitdagingen. Tijdens het 
uitgraven en storten van de funderingen voor de kelders 
is gelijk rekening gehouden met de vaste plekken waarop 
drie torenkranen geplaatst zijn. Deze torenkranen kunnen 
met hun reikwijdte het gehele bouwterrein bestrijken.  

de balkons. Deze prefab betonelementen zijn al tijdens de  
aanlevering voorzien van een waterdichte laag van bitu-
men latex. De plantenbakken zijn al volledig gevuld met 
substraat en beplanting, de bomenbakken worden later 
voorzien van bomen. Deze worden specifiek voor de daken 
gekweekt waarbij de gevoeligheid voor wind wordt mee-
genomen. Ook mag de boom niet verder uitgroeien dan 
een maximale hoogte; deze hoogte wordt in de kweekwijze  
vooraf bepaald door de bomenkwekerij. Onderin de 
planten- en bomenbakken zorgen retentiekratten voor extra 
wateropslag. Afvoer gebeurt via een overloopsysteem via 
de gevel naar beneden, naar de volgende planten- of 
bomenbak. Onderin de kelder van het gebouw wordt over-
tollig water opgevangen dat later weer te gebruiken is voor 
de groenvoorziening. De kosten voor het vaste onderhoud 
van de begroeide gevels en daken worden gedekt door de  
servicekosten; hoveniers zullen bij tijd en wijle abseilend 
langs het gevelgroen afdalen.

Naast de circa 4.000 strekkende meter plantenbakken en 
de 161 grote boombakken die op nokken aan de gevels van  
de hoogste toren worden geplaatst, zijn vrijwel alle daken 

Erik Steegm
an

ERIK STEEGMAN
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groendaken met een waterretentiefunctie. Deze retentie-
daken houden het regenwater vast om later via een vol-
automatisch systeem weer te dienen voor de bewatering 
van al het groen. De daken worden door het dakdekkers-
bedrijf voorzien van een tweelaags wortelvast bitumen 
systeem met isolatiemateriaal. Het dakdekkersbedrijf brengt 
momenteel de noodlagen aan in het bouwtraject. Met het 
steeds verder bouwen van de woontorens worden ook de 
prefab gevelelementen per verdieping meegenomen en is 
men op de onderliggende verdiepingen al volledig gestart 
met de afbouw van de eerste huurappartementen.

In totaal krijgt het complex Wonderwoods één hectare bos 
met 360 bomen en 10.000 planten. De keuze van vegetatie 
is mede bepaald naar de plantsoorten van de Utrechtse 
Heuvelrug. In de berekening wordt jaarlijks door de planten 
5.400 kg CO2 opgenomen en geven ruim 41.400 kg zuurstof 
af. Ook de stedelijke hittestress wordt tegengegaan met 

de komst van dit plaatselijke verticale bos. De gemeente 
Utrecht werkt zo samen met bouwer en ontwikkelaar aan 
de verbetering van de luchtkwaliteit in de stad. Vanuit eco-
logie zullen er mogelijk dertig soorten dieren worden aan-
getrokken, zoals vogels, bijen en vlinders. Bij de realisatie 
van Wonderwoods wordt uitgegaan van de hoge ambities 
en wensen voor duurzaamheid, groen en gezondheid. 
Om duurzaamheid in alle lagen door te voeren wordt voor 
gebouwdeel ‘Kantoren’ een BREEAM Excellent certificaat 
nagestreefd.

Al met al zal Wonderwoods in 2024, wanneer het volledig 
gereed is, zeker hoge ogen gaan gooien bij de jury die de 
uiteindelijke prijswinnaar van Dak van het Jaar bepaalt. ■

Wonderwoods bestaat uit twee torens ontworpen door Stefano Boeri 

architetti (rechts) en MVSA Architects. (Impressie: Vero Digital)

De eerste plantenbakken staan al op hun plek, compleet met  

substraat en planten. (Foto: Erik Steegman)

Goed voor de biodiversiteit, effectief tegen hittestress.  

(Impressie: Vero Digital)
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Doe mij maar een dakje

Als kind hadden wij in de winkel de keuze tussen gewone 
chips en paprika chips. Bij de grotere supermarkt konden 
we zelfs kiezen uit twee merken en dat was al heel wat. 
We waren er blij mee, want we wisten niet beter. Nu loop 
ik in de super door een hele gang met allerlei soorten en 
smaken. Dat kind van toen zou zijn ogen uitkijken en het 
kind van nu weet niet wat te kiezen.

Met dakbedekking is het niet anders. Vroeger konden 
onze klanten kiezen tussen mastiek met grind of mastiek 
met parelgrind. Een deel van die keuze werd al door de 
dakdekker gemaakt, want vanaf boven de 6 meter zag  
je al bijna geen parelgrind meer. Kwam je boven de  
12 meter dan werd het al snel grof grind of spoorweg-
grind. De dakdekkers en klanten van toen zouden gillend 
gek worden van de mogelijkheden die er nu allemaal 
zijn in dakopbouw.

Zoals velen met mij heb ik op de afgelopen Bouwbeurs 
het boekje Kijk op het dak van morgen mogen ontvangen.  
Ja, ik weet, het is honderd procent commercieel en de 
kopij is door de participanten zelf geschreven. Maar toch 
ben ik blij met het initiatief. Het geeft een mooie inkijk in de 
mogelijkheden die het platte dak ons biedt. Niet alleen 
voor ons dakofielen, maar ook voor opdrachtgevers en 
andere leken. Andere leken? Ja, want is dakdekken niet 
jouw stiel, dan ben je al snel een leek in de hedendaagse 
dakkunde. 

Bij bouwen van tegenwoordig hoort het denken over 
daken er wel degelijk bij. Dat klinkt vreemd, want een  
dak is toch een essentieel onderdeel van het gebouw. 
Al eeuwen lang weten we dat een waterdicht dak van 
groot belang is voor een gebouw en zijn gebruikers. 
Heel wat korter, maar inmiddels toch ook al vele jaren, 
weten we dat een goede isolatie het leefcomfort van 
een gebouw aanzienlijk verhoogt. Maar pas sinds twee 
decennia zijn opdrachtgevers echt gaan denken wat er 
nog meer kan met een dak. En daar, daar moeten wij ze 
mee helpen.

Er is veel te kiezen en daarbij zijn twee dingen zeker. Ten 
eerste, bij veel keuze is er ook veel twijfel of je wel de be-
slissing neemt. Zoals het kind voor het schap met chips, 
die de nieuwe smaak wel wat lijkt. Zou het nog lekkerder 
zijn dan de paprika of zal ik vandaag voor nacho cheese 

gaan? Ten tweede,  
als er veel te kiezen is,  
doet een goed advies  
wonderen. Op zo’n  
moment is een ervarings- 
deskundige zeer welkom.  
Kennis is dan heel waardevol. 

Nu er voor de dakafwerking zo veel mogelijkheden zijn,  
ontstaan er ook meer kansen. Kansen om zich te profi-
leren en om zich te specialiseren. Het dak was vaak een 
sluitpost, waar de minimale isolatiewaarde gehaald 
moest worden plus 10 jaar garantie; de rest interesseerde 
totaal niet. Nu wil men kennis en kwaliteit zien. Zoveel 
kennis, dat een rol voor het dak in het bouwteam in de 
naaste toekomst net zo normaal zal zijn als de installa-
teurs. Daar moeten wij dakspecialisten wel op inspelen, 
voordat anderen in dat gat springen.

Daarom ben ik blij met dat boekje. Eenvoudig en over-
zichtelijk zien opdrachtgevers wat dakdekkers allemaal 
voor hen kunnen betekenen. Opdrachtgevers die roepen 
‘doe mij maar een dakje’, liever niet. Opdrachtgevers die 
roepen ‘geef mij een dakofiel om de vijfde gevel aan te 
kleden’ klinkt stukken beter. ■

Theo Wiekeraad 
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THEO TALKS

In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad zijn mening over  

de dakenbranche en aanverwante onderwerpen.

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

bmigroup.com/nl

Building New Horizons



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.

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

www.fakro.nl/platdak

... verduurzaamt het huis

Zeer goed isolerend glas: 3-voudig (DU6) of 4-voudig (DU8)
Geen onnodig warmteverlies, kou en tocht rondom raam door de geïsoleerde PVC-opstand
Volledige elektrische bediening (via Z-Wave) op zonne-energie
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“ Wij zijn op elk  
dak even trots”

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.

Totdat die werkgever werd overgenomen door een grotere 
organisatie, waardoor mijn werk onpersoonlijker werd.  
Het werd tijd om te gaan praten bij EgberinkDak. Daar kon 
ik weer in dienst komen, maar nu als bedrijfsleider met 
uitzicht op het overnemen van aandelen. Dat is nu twee-
en-een-half jaar geleden. Sindsdien is het in sneltreinvaart 
gegaan. Nu ben ik compagnon van Alex Egberink, die 
overigens óók begonnen is als dakdekker. We zijn geheel 
verschillende persoonlijkheden maar werken goed samen.”

WIJ-GEVOEL
Wat zijn de plannen van de kersverse directeur? “We hebben 
het afgelopen jaar een kleine reorganisatie gehad. Nu is  
het zaak eerst te stabiliseren met de groep.” Het bedrijf 
heeft 21 werknemers: zestien op het dak, vijf op kantoor. 
“Nadat mijn broer elders ging werken, moesten Alex en ik 
met ons tweeën veel ballen hooghouden. Moesten we op 
zoek naar nieuwe krachten voor op kantoor? We begonnen 
te inventariseren welke mensen binnen het bedrijf konden 
en wilden doorgroeien. We voerden gesprekken: wat kan je,  
wat wil je? Als gevolg daarvan zijn we nu twee dakdekkers 
aan het begeleiden naar administratieve functies: één gaat 
calculator en werkvoorbereider/planner worden en één is 
inmiddels calculator en groeit door naar een commerciële 
functie. Omdat Alex en ik allebei zelf zo’n traject hebben 
afgelegd, kunnen wij ze goed coachen. Je moet anders 
gaan denken dan je op het dak gewend was. Dakdekkers 
denken immers heel praktisch en zijn zich niet altijd bewust 
van wat er achter de schermen allemaal bij het vak komt 
kijken.” Een belangrijk doel van de reorganisatie was om 
het team hechter te maken. “Daarbij wilden we de drempel 
tussen kantoor en werkvloer weghalen. Zo is er een vlakke 
organisatie ontstaan, met veel wij-gevoel. We zijn allemaal 
collega’s, we hebben alleen verschillende taken en verant-
woordelijkheden. Als team hebben we service, communica-
tie en kwaliteit hoog in het vaandel staan.”  

Nolanda Klunder

Peter van der Sluis begon twintig jaar geleden als dakdekker 
bij EgberinkDak in Hengelo en is sinds 1 januari directeur en 
mede-eigenaar van dat bedrijf. “Dat ik zelf op het dak heb 
gestaan, wordt positief gewaardeerd. De jongens weten 
dat ik écht weet waar ik over praat”, vertelt hij.

VAK GELEERD
Van der Sluis kwam bij EgberinkDak via zijn broer Mark. 
“Mijn broer werkte er indertijd als dakdekker. Later is hij 
compagnon geworden van Alex Egberink, die het bedrijf 
had overgenomen van zijn vader. Ik kwam meehelpen als 
zomerkracht en na dat vakantiebaantje wilde ik niet meer 
weg uit de dakenbranche. Het mooie is dat je als dakdekker 
stap voor stap meer kan en mag doen. In een periode van 
een half jaar tot een jaar leerde ik de basis, vanwaaruit  
ik uiteindelijk alles leerde op het dak. Het is prachtig als je 
op een gegeven moment een eigen dak mag maken:  
het besef dat je echt een vak hebt geleerd. En verder is het 
natuurlijk fijn om fysiek en buiten bezig te zijn. Ik waardeerde 
ook erg de gezelligheid met de andere dakdekkers en het 
contact met particuliere klanten. Het is heel bevredi gend 
om een mooi stukje werk achter te laten. Daarin gaat  
EgberinkDak heel ver: we maken daken met heel veel aan-
dacht voor de netheid van het werk. We laten altijd een 
dak achter dat er fris uitziet.”

Na EgberinkDak werkte Van der Sluis nog als dakdekker bij 
drie andere werkgevers. “Op een gegeven moment merkte 
ik dat ik het organiseren van randzaken leuker begon te vin-
den dan het dakdekken zelf. Toen ik de kans kreeg om een 
kantoorfunctie te krijgen als werkvoorbereider en planner, 
greep ik die aan. EgberinkDak had in de tussentijd al een 
paar keer gebeld of ik misschien terug wilde komen, maar 
ik zat goed waar ik zat en was trouw aan mijn werkgever. 

Voor de nabije toekomst zijn nieuwe plannen in de maak, 
vertelt Van der Sluis. “Een vervolgstap zal zijn om ook andere 
werkzaamheden te gaan verrichten die aansluiten bij ons 
huidige takenpakket. Maar wat die zijn, dat maken we over 
een half jaar wel bekend.”

VEILIGHEID
“Een heel belangrijke ontwikkeling in de dakenbranche is 
dat er meer aandacht is gekomen voor de veiligheid van 
de mensen op het dak”, benadrukt Van der Sluis. “Dan 
heb je het over valbeveiliging, brandveiligheid én arbeids-
omstandigheden. Toen ik twintig jaar geleden op het dak 
werkte, was er vrijwel nooit een lift, nu is die er vaak wel. 
Dat is erg positief. Verder is het een stabiele branche, met 
weinig grote veranderingen. De hoofdzaak blijft dat daken 
waterdicht moeten zijn, of je dat nou doet met bitumen, 
PVC of EPDM. Multifunctioneel dakgebruik, zoals groen-
blauwe daken, zie je bij ons in het oosten veel minder dan 
in de Randstad. Logisch: wij hebben hier veel meer ruimte 
en meer natuur, we zijn minder genoodzaakt om de daken 
te benutten. We maken met een groendakpartner veel 
sedumdaken en incidenteel groenblauwe daken, maar dat 
is maar een klein deel van ons werk. Dat heeft er ook mee 
te maken dat wij veel voor particulieren doen.” EgberinkDak 
werkt vooral regionaal. “Wij werken voor onze grote op-
drachtgevers wel landelijk, maar het grootste deel van ons 
werk zit hier in de regio Hengelo. Er is zo veel werk, waarom 
zou je het hele land doorrijden? Rondom de kerk hier is 
genoeg te doen.”

“We zijn op al onze projecten even trots”, zegt Van der Sluis. 
“We dekten onlangs voor de gemeente een dak met de 
vorm van een golf en we maakten met onze groendak-
partner een hellend groendak dat schuin de tuin in liep, 
zulke projecten zijn heel bijzonder. Maar eerlijk gezegd zijn 
we precies even trots op een eenvoudig keukendak.  
Een particulier heeft soms moeten sparen voor een dak en 
is dan dolblij als er weer een mooi, fris, waterdicht dak ligt. 
Dat doet ons net zoveel als een prestigeproject.” ■

PETER VAN DER SLUIS IN ACHT VRAGEN

BURGERLIJKE STAAT? SAMENWONEND.

KINDEREN? TWEE ZOONS (8 EN 11).

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT? IK BESTEED VEEL TIJD AAN 
DE VOETBAL VAN MIJN TWEE ZOONS: IK STA ZES DAGEN PER 
WEEK OP OF LANGS HET VELD.

FAVORIETE MUZIEK? IK HEB EEN HEEL BREDE MUZIEKSMAAK, 
VAN JAREN ’60 EN ‘70 TOT HARDE TECHNO.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING? IK HEB NIET ECHT EEN 
FAVORIETE BESTEMMING, IK KAN ZOWEL VAN ZON – ZEE – 
STRAND GENIETEN ALS VAN WANDELEN IN OOSTENRIJK. 
VAKANTIE IS QUALITY TIME MET HET GEZIN EN WAAR WE DAN 
ZIJN MAAKT MIJ PERSOONLIJK NIET HEEL VEEL UIT.

FAVORIETE STAD? DURBUY, DIT IS EEN HEEL KLEIN STADJE IN 
LUXEMBURG... ERG MOOI!

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT? DE DOM VAN KEULEN.

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP? OP HOE 
DE REORGANISATIE HEEFT UITGEPAKT. WE HEBBEN NU EEN 
ONTZETTEND MOOI TEAM STAAN, ZOWEL OP KANTOOR ALS 
OP DE WERKVLOER IN DE BUITENDIENST, DAT ECHT ALS TEAM 
OPEREERT, WAT VOOR ELKAAR OVER HEEFT EN MET ELKAAR 
MEEDENKT.

“ Een belangrijke ontwikkeling  

is dat er meer aandacht is 

voor veiligheid.”

AAN TAFEL MET… PETER VAN DER SLUIS, DAKDEKKER
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BOUWBEURS 2023

Rondlopen tussen 
circulaire producten
Het gros van de leveranciers lijkt er klaar voor: Als de bouw om circu-

laire producten vraagt, dan zijn die te krijgen. De BouwBeurs 2023 van 

begin februari was ook voor de makers van daken een bezoek waard. 

Met een dakenplein in hal 11, waar de meeste grote leveranciers  

vertegenwoordigd waren, kon u uw contacten na de lange corona- 

periode weer ‘in het echt’, zien en spreken.

De laatste jaren zien we dat onder invloed van de verduur-
zaming en de energietransitie bouw en techniek steeds 
verder in elkaars richting groeien en verbonden raken. 
Gebouwen worden complexer en technischer, wat vraagt 
om meer samenwerking in een eerder stadium.”
BouwBeurs 2023 stond volledig in het teken van circulariteit, 
industrialisering en digitalisering. In 2050 wil de overheid de 
hele bouw circulair laten werken. Uit de Monitor blijkt dat 
meer dan de helft van de respondenten momenteel werkt 
aan projecten rond circulair bouwen. Van de Hoef: “Dit geldt 
wel meer in de sector ontwerp & advies dan bij de bouw- 
en installatiesector zelf. Ook de leveranciers die de circulaire 
materialen moeten leveren zijn er flink mee bezig.” 

‘De organisatie van BouwBeurs 2023 kijkt terug op een 
succesvolle editie met zeer tevreden reacties van zowel be-
zoekers als exposanten’, schrijft de Bouwbeurs in haar pers-
bericht. De BouwBeurs 2023, met 650 exposanten verspreid 
over zes beurshallen, trok ruim 67.000 bezoekers. Joyce van 
de Hoef, beursmanager: “We kijken terug op een fantasti-
sche week: veel mooie innovaties, goede gesprekken en 
nieuwe initiatieven zoals de BouwBeurs Awards en de Bouw 
en Installatie Hub met de resultaten van de nieuwe monitor 
over wat er leeft in de bouw- en installatiesector.”

Van de Hoef licht de Bouw en Installatie Hub nader toe:  
“Wij zijn het middelpunt van de bouw & installatie sector  
en ontvangen vele gastevenementen voor deze sector.  

Voor wie het evenement miste, lopen we in Roofs nog even 
langs een aantal aandachtspunten. 

EUROPESE INTRODUCTIE TPO 
Op de stand van Carlisle Construction Materials kon de 
bezoeker onder meer kennismaken met SURE-WELD® TPO, 
dat voor het eerst in Europa op de markt is gebracht. Dit 
hoogwaardig éénlaagse kunststof dakbedekkingssysteem 
is door de OCTAGUARD XT™ beschermingslaag uitzonderlijk 
bestand tegen weersinvloeden en veroudering en hebben 
daardoor een bijzonder lange levensduur met een lage  
Total Cost of Ownership. Wereldwijd is overigens al meer 
dan 500 miljoen m2 aan daken beschermd met deze 
dakbaan.

DIGITALISERING VAN HET BOUWPROCES
Hoewel het al even in gebruik is, konden bezoekers zich op  
de stand van isolatie- en waterdichtingsspecialist IKO ver - 
wonderen over het gemak van het online 3D tekenprogram-
ma dat IKO Design Center ontwikkelde. Van eenvoudige 
bestekteksten, calculaties tot totale bouwtekeningen. Dit is 
nu binnen het bereik van iedereen die de IKO-producten  
wil toepassen.

NATUURINCLUSIEF IS MAAKBAAR
Op de Bouwbeurs in Utrecht was een hoek van de beurs-
vloer ingericht voor ‘Natuurinclusief bouwen.’ Hier stond  
onder meer gebouwschil vergroener Sempergreen. 
De lezing van adviseurs en consultants Kees Spanjer en 
Paul Hakkenberg van Sempergreen in het Circle theater 
kon rekenen op grote belangstelling. Ze bespraken een 
aantal voorbeelden van projecten waar groen tegen de 
gevel en op het dak ruimte biedt aan insecten en vogels 
in de stedelijke omgeving. “Technisch is er al veel mogelijk”, 
zegt groengevel specialist Hakkenberg. “Maar met name 
verticaal groen vraagt om deskundige begeleiding.”  
En daarvoor kunt u terecht bij de specialisten van  
Sempergreen.

ALLES ELEKTRISCH
Op de stands van Vlutters en All-Up was elektrisch het tover-
woord. De tijd van ronkende motoren lijkt voorbij. De CO2- 
uitstoot op bouwplaatsen wordt hiermee drastisch geredu-
ceerd. Kranen uitgevoerd met krachtige powerpacks zijn 
in staat om het werk van één dag te overbruggen. Vlutters 
bracht vrijwilligers op de buitenexpositie met gemak naar 
45 meter hoogte. All-Up introduceerde de Gerda acculift 
die in een handomdraai van ladder tot lift is omgebouwd. 

CIRCULAIRE WATERDICHTING EN ISOLATIE
Soprema Nederland toonde haar visie op ‘ de snelste weg 
naar circulariteit’. Soprema verduurzaamt al jarenlang haar 
producten. Op de stand toonden ze de verlaging van de 
CO2-footprint voor zowel bitumen als isolatie. Met een stand 
als een metrostation en diverse haltes waarin de opbouw 
van daksystemen werd getoond. Systemen waarmee je nu 
al flinke stappen kunt zetten naar een betere dakwereld.

BOUWBELANG MKB TROFEE NAAR  
LICHTGEWICHT EXOSKELETTEN
De Liftsuit en Carrysuit van Auxivo, lichtgewicht exoskeletten, 
winnen BouwBelang MKB Trofee 2023. Het bedrijf wint de 
innovatie-prijs voor het mkb-bouw met twee innovaties.  
De Liftsuit is een mechanisch exoskelet dat onderrug en 
knieën ondersteunt bij het tillen van materialen en het 
buigen van de rug. De Carrysuit helpt gebruikers bij het 
dragen van materialen. Juryvoorzitter Arie Grevers, hoofd-
redacteur BouwBelang: “De toepassingsmogelijkheden van 
beide exoskeletten zijn bouwbreed en bieden kansen voor 
betere werkomstandigheden op de bouwplaats.” 

Vast voor in de agenda: BouwBeurs 2025 vindt plaats van 
maandag 3 tot en met vrijdag 7 februari 2025 in Koninklijke 
Jaarbeurs. ■
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De Bouwbeurs 2023 werd geopend door minister Hugo de Jonge 

van Volkshuisvesting.

Het Dak Ontmoetingscentrum.

Vrijwillig naar 45 meter hoogte.

Winnaar BouwBelang MKB Trofee.



eurosafesolutions.com

SolidRail® is een lichtgewicht en kostenefficiënte oplossing voor 
dakrandbeveiliging met een esthetische gestroomlijnde afwerking. Het systeem 
is modulair en vrijstaand op te bouwen zonder gebruik van speciaal gereedschap 
en verkrijgbaar in alle RAL kleuren.

• Tijdelijk of permanent
• Vrijstaand
• Modulaire opbouw
• Alle onderdelen zijn volledig recyclebaar

Vragen over valbeveiliging of behoefte aan advies?
Eurosafe Solutions biedt passende oplossingen om werkzaamheden op hoogte veilig 
en verantwoord uit te kunnen voeren. Bel +31 (0)38 467 19 10 of mail naar  
info@eurosafesolutions.com voor meer informatie. 

Collectieve valbeveiliging 
voor platte daken

SolidRail®

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!
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Trends en vooruitzichten in een groeiende markt 

Solar in 2030
Op 1 februari was het Louwman Museum het prachtige decor voor 

het congres Solar in 2030. Een bijna volle congreszaal kon de hele dag 

de laatste inzichten opdoen over een markt die nog steeds een sterke 

groei doormaakt. Maar ook over de problemen waar we op meerdere 

fronten tegenaan lopen, zoals energieprijzen, het afschaffen van de 

saldering, technische beperkingen en mogelijkheden, recycling en 

materialenschaarste en netcongestie. Alle onderwerpen kwamen aan 

bod in de bijdragen die onder moderatie stonden van dagvoorzitter 

Eric Corton. Verslag van een selectie hiervan.

VRIJVAL SDE-PROJECTEN
Ook opvallend is de sterke toename van vrijval uit de SDE- 
pijplijn, ofwel projecten die niet meer gerealiseerd worden 
omdat de SDE-subsidietoekenning (deels) is ingetrokken. 
Vrijval treed vooral op bij zon-op-dak-projecten kleiner dan 
1 MWp en wordt veroorzaakt door noodzakelijke aanpas-
singen aan de dakconstructie, kostprijs (businesscase), 
netcapaciteit en verzekerbaarheid. In 2022 is (op basis van 

TRENDRAPPORT
De dag werd geopend met de presentatie van het  
Nationaal Solar Trendrapport 2023 door Daan Jansen, 
Senior Researcher van Dutch New Energy Research.  
In dit toonaangevende sectorrapport wordt een marktont-
wikkeling geschetst die van exponentiële groei overgaat 
in lineaire groei. De periode van spectaculaire groei in de 
hele Nederlandse zonnesector is voorbij. Toch kwam er  
in 2022 weer 3% aan geïnstalleerd zonnestroomvermogen 
bij vergeleken met het jaar ervoor, wat neerkomt op  
3,9 gigawattpiek (GWp). 

Deze stijging is volledig toe te wijzen aan de groei van de 
residentiele markt (woningbouw), waar 1,75 GWp werd 
toegevoegd tot een totaal van 7,6 GWp, een stijging van 
30%. Deze groei is terug te voeren op de energiecrisis en 
de enorme prijsstijgingen voor gas en olie die daarmee 
gepaard gingen. Zo steeg het aantal huishoudens met 
zonnepanelen na enkele jaren van afnemende groei van 
20% naar 25%. 

De groei van het zakelijke segment toont een heel ander 
beeld. Hier steeg het geïnstalleerd vermogen met 2,15 GWp, 
13% minder dan in 2021. DNE Research schrijft dit toe aan 
materiaaltekorten, hogere financieringskosten en beper-
kingen in de netcapaciteit. De hoge vraag en de enorm 
gestegen kosten van transport (containers!) die in 2022 
optraden, bleken van tijdelijke aard en mede daarom zijn 
eind 2022 de prijzen weer naar normale niveaus gedaald. 

de eerste drie kwartalen) voor het eerst meer vrijval geregi-
streerd dan projectrealisaties. Het aandeel zon-op-dak- 
projecten groter dan 1 MWp is stabiel, de kleinere projecten 
is snel afgenomen. Ondanks alle voortdurende knelpunten 
en de toename in de vrijval bij kleinere projecten, ziet DNE 
Research de komende jaar toch dat de zonmarkt, minder 
spectaculair dan voorheen, zal groeien: van 17,7 GWp 
vermogen eind 2022 naar 21,5 GWp eind 2024 en 25,9 GWp 
eind 2024. Daarna zal marktverzadiging, de aflopende  
salderingsregeling de groei in de woningbouw afzwakken. 
De terugverdientijd van residentiele PV-installaties, die door 
de gestegen elektriciteitstarieven sterk gedaald is, zal in 
2023 met minder dan vier jaar in 2023 nog steeds laag  
zijn en zal tot 2027 naar verwachting tot even boven de  
zes jaar stijgen. 
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Daan Jansen licht het Nationaal Solar Trendrapport 2023 toe.  

Op de achtergrond Eric Corton. (Foto’s: Good! Events en Media / 

Ton van Til fotografie) 

Residentiele markt neemt een vlucht. (Bron: DNE Research)

De groei is uit de SDE-pijplijn. (Bron: DNE Research)

Voorspelling jaarlijks nieuw geïnstalleerd zonnestroomvermogen  

per segment. (Bron: DNE Research)

Wijnand van Hooff (Holland Solar)

HOLLAND SOLAR: VERDER GROEIEN KAN (EN MOET)
Na deze openingspresentatie was het de beurt aan 
Wijnand van Hooff, Algemeen directeur Holland Solar, die 
onder de titel ‘Houden ze nog wel van ons in Den Haag?’ 
de rol van de politiek belichtte en de relatie van de politiek 
met de solarsector. Hij begon zijn betoog met de vraag aan 
het publiek wie er voor (groen) of tegen (rood) de afschaf-
fing van de salderingsregeling was. Bijna iedereen bleek 
voor afschaffing. Volgens Van Hooff heeft de regeling  
gezorgd dat veel particulieren onderdeel zijn geworden van 
de energietransitie, maar dat het tijd is om af te bouwen, 
mede omdat het oneerlijk is voor huurders en anderen die 
niet mee kunnen doen. Rendabel zal het toch blijven met 
de verwachte terugverdientijden. “Het Trendrapport laat 
zien dat we nog steeds groeien en op deze manier halen 
we in 2030 de 50 gigawattpiek.” Hij ziet wel dat de zakelijke 
markt achterblijft – begrijpelijk door de stijgende kosten, 
oplopende tekorten en andere belemmeringen, maar het 
is zorgelijk omdat hier veel winst te behalen valt. 

Normering (beleid) kan daarin een positieve rol spelen.  
“De vraag naar elektriciteit zal tot 2030 verdubbelen, met 
alleen van meer elektriciteit van wind op zeegat we dat niet 
redden. Mijn vraag aan de politiek is: geef ons een doel-
stelling, dan gaan wij dat voor elkaar krijgen. Daarvoor  
hebben we namelijk alle opties – dak, land en water – nodig.” 
Ondertussen moet het probleem van de netcongestie aan- 
gepakt worden. Een probleem dat op bepaalde momenten 
speelt. “Daarom moeten we het net verslimmen en nadenken 
over vraagsturing. 

Over kwaliteit en veiligheid gaf Van Hooff aan dat deze 
de aandacht hebben, onder meer met een campagne 
gericht op de installatiebranche in het tweede kwartaal. 
“De branche telt veel nieuwe installateurs en die zijn niet 
allemaal goed opgeleid en brengen niet alle de vereiste 
kwaliteit. In de campagne gaan wij de bedrijven erop 
wijzen wat nodig is dat te kunnen garanderen.” Cowboys 
kunnen ze missen als kiespijn. 
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maar groter zal worden. Dat sloot nauw aan bij zijn pleidooi  
voor het herstel van de Europese PV-industrie. “Dat is niet  
alleen noodzakelijk door de geopolitieke situatie, ook moeten 
we in tijden van crisis niet leunen op aanvoer van verder 
weg, zoals uit Azië.” Bovendien: met de almaar dalende 
productiekosten weegt het belang van de transportkosten 
steeds zwaarder mee. Europese productie leidt tot lagere 
transportkosten en daarmee tot een betere business case, 
meer toepassing van PV en dus minder uitstoot van CO2. 

PRODUCTIE TERUGHALEN
Het terugbrengen van productie naar Europa was ook 
de centrale boodschap van Claus Wattendrup hoofd  
van Solar & Batteries bij energieleverancier Vattenfall:  
The importance of a homegrown energy sector’’. Hij stelde 
dat de oorlog in Oekraïne een mentaliteitsverandering 
heeft gebracht. Europa moet op het gebied van energie 
weer onafhankelijk worden. Tegelijk zal de vraag naar 
elektriciteit sterk toenemen. “Alles dat geëlektrificeerd kan 
worden, zal geëlektrificeerd worden. Solar zal het werkpaard 
van de energiewende worden. De ruimte is er. We hebben  
slechts 0,5 procent van het landoppervlak in Europa 
nodig voor zonnepanelen om in de energievraag van het 
hele continent te voorzien.” Door het Europese klimaat zal 
de stroom uit een combinatie van zon en wind moeten 
bestaan. Daarbij is een uitbreiding van het net onvermijdelijk, 
zowel in landen als tussen landen. Om de afhankelijkheid 
van China wat betreft de productie van zonnepanelen 
terug te draaien, moeten we volgens Wattendrup ambitieus 
zijn. “China is leidend wat betreft productie en innovatie,  
de Verenigde Staten steken honderden miljarden in ver-
duurzaming, Europa heeft ook zo’n groot programma nodig.” 
Maar een sleutel op weg naar energieonafhankelijkheid 
is volgens Wattendrup voldoende opslag: “Een batterij 
installeren bij elk zonnepark moet vanaf nu echt de norm 
gaan worden.”

BELEID AAN ZET
Gerard de Leede, CTO en medeoprichter van Solarge, 
mocht de dag afsluiten. Solarge is een mooi voorbeeld  
van een (Nederlandse) producent van zonnepanelen  
(zie elders in deze special), die mede vorm geeft aan een 
innovatieve Europese solarindustrie. Daar ging ook zijn 
bijdrage over: ‘produceren in Europa: zo wordt de business 
case sluitend’. Hij begon met de constatering dat veel  
factoren invloed hebben op die business case, maar dat 
zowel de hoogte van de investering als de snelheid van 
terugverdienen volledig afhankelijk zijn van overheidsbeleid.  
“En dat beleid gaat binnen een jaar helemaal op de schop.” 
Zo gaat het toenemen van beprijzing van CO2-emissies  

fossiele brandstoffen enorm duur maken, ten gunste van 
hernieuwbare energie. En dat is nog afgezien van geo-
politieke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan op de 
toeleveringsketen, de rente en de olieprijzen. Daarnaast zal  
in antwoord op de groene investeringsimpuls van Joe Biden  
in de VS het Clean Energy Package van Europa EU onder-
linge, locale productie en levering afdwingen, met hele 
nieuwe prijsmechanismen en waarden voor zonnestroom 
op de markten. Van Leede voorspelt in dat in 2030 alle 
(nieuwe) commerciële daken in de EU PV hebben.  
Nu is de helft van deze daken in Nederland ongeschikt 
voor standaard zonnepanelen, dat is voor een belangrijk 
deel te ondervangen met lichte panelen, die een extra  
potentieel ontsluiten van meer dan 250 km2. Wat kunnen 
we nog meer verwachten: harde eisen voor circulariteit  
van zonnepanelen, PFAS-vrije panelen in 2025, harde eisen 
voor de CO2-emissies die gepaard gaan met productie 
van zonnepanelen en de eis dat leveranciers moeten 
kunnen aantonen dat hun toeleveringsketen vrij is van 
dwangarbeid. 

Al met al hoopvolle berichten vanuit het Louwman Museum,  
waar de dag werd afgesloten met een fijne netwerkborrel.  
In 2030 kunnen we constateren of de landelijke en Europese  
beleidsmakers de ruimte hebben gegeven voor een flore-
rende sector zonne-energie. De sector zelf kan de uitdaging 
zeker aan.

Het Nationaal Solar Trendrapport 2023is te downloaden  
via de website www.solarsolutions.nl/trendrapport ■

De sector is steeds actiever in Den Haag, en tegenwoordig 
ook in Brussel met SolarPower Europe en Solar Heat Europe. 
“We worden steeds vaker uitgenodigd. Daar kunnen  
we door uit te leggen andere partijen mee krijgen.”  
Volgens Van Hooff houden ze in Den Haag nog wel van 
Holland Solar. 

OPSLAG EN SUBSIDIE
De bijdrage van Ivo van Dam, Chief Technology Officer  
van PowerField (bouwen en beheren van zonneparken,  
laadpalen en opslagsystemen) bewoog zich op het 
raakvlak van subsidies, netcongestie en energieopslag. 
‘’Subsidie geeft momenteel zekerheid van kasstromen 
over een langere periode en zorgt ervoor dat de waarde 
per kilowattuur gelijk wordt getrokken. Maar in de huidige 
vorm gaat deze subsidie verdwijnen. Om het energienet 
niet verder te belasten en om niet te vertragen met de 
vergroening van ons energieaanbod, bieden batterijen een 
financierbare oplossing. Deze zijn nu de snelste oplossing 
om de ongelijke piek tussen vraag en aanbod te overbrug-
gen. De goedkope renewable productie-pieken gedeeltelijk 
verplaatsen naar dure momenten maakt ruimte voor meer 
zonprojecten, die zorgen voor een bredere basis, waardoor 
er meer verschoven kan worden naar duurdere uren.”  
Maar ook bij batterijen is onzekerheid over cashflows de 
grootste beperkende factor. 

TECHNOLOGIE, CIRCULARITEIT
Dr. Gianluca Coletti, programmacoördinator bij TNO,  
gaf ons een kijkje in de toekomst van de PV-technologie. 
Zijn belangrijkste boodschap: wacht niet tot er weer een 
nieuwe technologie beschikbaar komt, installeer de tech-
nologie van vandaag. We zitten nu al in een klimaatcrisis, 
de industrie moet zich opmaken voor een multi-terawatt-
schaal. Ondertussen werkt de industrie verder aan dunnere 
wafers, grotere formaten, flexibele toepassingen en het  
gebruik van een breder gebied van het zonnespectrum  
en bifacials. Hij pleitte sterk voor het zo circulair mogelijk  
maken van panelen omdat de materialenschaarste alleen  
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Claus Wattendrup (Vattenfall)

Prof. Gerard de Leede (Soalrge).

“ De branche telt veel nieuwe 
installateurs en die zijn niet alle-
maal goed opgeleid en brengen 
niet alle de vereiste kwaliteit.”
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“ Het innemen en recyclen 
van zonnepanelen is geregeld,  
nu en in de toekomst”

Alle zonnepanelen die geplaatst worden, bereiken op een dag  

het einde van hun levensduur. En dan? “Het innemen en recyclen  

van zonnepanelen is helemaal geregeld”, zegt Jan-Willem Jehee  

van Stichting ZRN.

En als het om echt grote volumes gaat, dan kan OPEN de 
zonnepanelen ook komen halen om het meteen naar de 
verwerker te brengen.”

Die verwerkers bevinden zich in het buitenland, omdat er 
op dit moment te weinig zonnepanelen terugkomen voor 
een eigen Nederlandse verwerkingsinstallatie. Jehee: “Bij de 
verwerkers wordt het koper van de bekabeling teruggewon-
nen en het aluminium van het frame. Wat er dan overblijft, 
is vooral een glazen plaat met zonnecellen, een hars voor 
waterdichting en folie. Dat hele pakket wordt in stukken 
geknipt en verwerkt tot een soort schuurpapier voor de 
procesindustrie ofwel siliciumzand. In de toekomst kan het 
glas hopelijk gebruikt worden voor nieuwe zonnepanelen. 
Daar zijn nu pilots voor, met name in Frankrijk. Die techniek 
is in wording maar zal pas in de praktijk mogelijk zijn als er 
voldoende volume beschikbaar is.”

Zonnepanelen nemen sinds een jaar of vijftien een hoge 
vlucht. Met een technische levensduur van twintig tot dertig 
jaar duurt het tot 2030-2040 voordat de grote volumes  
vrijkomen voor recycling, vertelt Jehee: “Om je een idee  
te geven: in 2021 is 493 ton zonnepanelen ingezameld.  

Nolanda Klunder

Volgens de regeling AEEA (afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur) heeft elke producent en elke 
importeur die een elektronisch product op de Nederlandse  
markt brengt, de verantwoordelijkheid om dat product aan  
het eind van zijn levensduur in te nemen en passend te 
verwerken. Ook zonnepanelen vallen onder deze producen- 
tenverantwoordelijkheid. De Organisatie Producentenver-
antwoordelijkheid E-Waste Nederland (OPEN) regelt de 
verplichtingen die uit de AEEA voortkomen. “OPEN kan je 
zien als de regisseur die zorgt dat producenten en impor-
teurs hun producentenverantwoordelijkheid kunnen invul-
len”, vertelt Jan-Willem Jehee. “Producenten en importeurs 
regi streren zich bij stichting OPEN en geven op hoeveel 
producten ze op de markt hebben gebracht. Op basis van 
die cijfers ontvangen ze een factuur. Met het geld regelt 
OPEN het inzamelen van de afgedankte producten, zorgen 
ze voor vervoer naar de verwerkers en betalen ze die ver-
werkers om de e-waste passend te verwerken.”

RECYCLING ZONNEPANELEN
Binnen Stichting OPEN behandelt ZRN (Stichting Zonne- 
energie Recycling Nederland) de belangen van de solar-
branche. Het inzamelen van afgedankte zonnepanelen 
gaat op drie niveaus, legt Jehee uit. “De particulier kan zijn 
zonnepanelen eenvoudigweg naar de milieustraat bren-
gen. In de praktijk zal het vaker de installateur zijn die oude 
zonnepanelen voor de consument meeneemt: die heeft 
de verplichting om oude zonnepanelen in te nemen als hij 
nieuwe komt installeren. OPEN haalt de panelen op bij de 
milieustraat of installateur en brengt ze naar de verwerker. 
Bedrijven kunnen hun elektronische afval zoals zonne-
panelen ook naar speciale inzamelpunten brengen, die 
je kunt vinden op de website van Wecycle-voor-bedrijven. 

Met een gemiddeld gewicht van 21 kg per paneel heb je 
het dan over zo’n 23.500 panelen. Vergelijk dat eens met 
de grofweg tien miljoen panelen die per jaar in Nederland 
op daken en velden worden gelegd.”

FINANCIERING
De miljoenen panelen die nu geplaatst worden, komen in 
de toekomst een keer terug. Daar bereidt stichting OPEN 
zich niet alleen praktisch, maar ook financieel op voor.  
“Elektronicaproducenten en -importeurs betalen een verwij-
deringsbijdrage, waarmee de recyclingkosten in een jaar  
worden betaald. Omdat er op dit moment zo weinig zonne-
panelen terugkomen voor recycling tegenover een groot  
aantal nieuw geïnstalleerde panelen, is de verwijderingsbij-
drage die de producent of leverancier betaalt per geïn-
stalleerd paneel erg laag. In de nabije toekomst wordt de 
verhouding tussen de verkoop en het te recyclen volume  
anders, met de financiële gevolgen vandien. Je wilt echter 
voorkomen dat leveranciers ineens geconfronteerd worden 
met veel hogere kosten.” Daar komt nog bij dat er in de toe-
komst technisch meer mogelijk zal zijn op het gebied van 
circulariteit. “Daar hangt dan weer een ander prijskaartje 
aan dan aan het huidige recyclingsproces. Dat laat zich  
niet goed voorspellen.” Daarom is er een waarborgfonds in 
het leven geroepen, dat een potje aanlegt om de tarieven 
in de toekomst stabiel te houden. “Per 1 juli 2023 gaan de 

tarieven omhoog: we krijgen vanaf dan meer inkomsten dan  
we per jaar nodig hebben om de huidige recycling te dek-
ken. Het verschil gaat in het waarborgfonds om toekomstige 
schommelingen op te vangen.”

KLAAR VOOR E-WASTE
“Cynici zeggen wel eens dat zonnepanelen het asbest  
van de toekomst zijn, maar die vergelijking gaat volledig 
mank”, besluit Jehee. “Ten eerste is asbest toxisch en dat 
zijn zonnepanelen niet. Ten tweede kunnen zonnepanelen 
gerecycled worden. Ten derde moet je voor asbestverwijde-
ring op eigen kosten een specialistisch bedrijf inschakelen, 
terwijl dat voor zonnepanelen niet hoeft. Niemand hoeft 
zich zorgen te maken of hij zijn oude zonnepanelen wel 
kwijt kan: je kunt ze naar de milieustraat brengen of aan  
de installateur meegeven. Ook kan je ze brengen naar  
een inzamelpunt via Wecycle-voor-bedrijven en als je heel 
grote volumes hebt, bel je OPEN en komt die ze halen.  
De infrastructuur en techniek staan vervolgens klaar om de 
e-waste van zonne-energie op een verantwoorde manier  
te verwerken.” ■

RECYCLING PV-PANELEN

“ Met een technische levens- 
duur van twintig tot dertig jaar 
duurt het tot 2030-2040 voordat 
de grote volumes vrijkomen  
voor recycling.”

Deels verwerkte zonnepanelen.



... 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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Trainingsdag zonne- 
energie en daken
Vorig jaar kreeg BDA Opleidingen de opdracht van de Rijksdienst  

voor Ondernemend Nederland (RVO) voor een pakket dienstverlening 

om de kennis omtrent daken, in het bijzonder in combinatie met  

zonnesystemen, te vergroten. Op 17 februari werd de derde en laatste 

sessie gehouden.

marktpartijen. Het drieledige programma werd op  
17 februari jl. afgesloten met een trainingsdag en kennis-
sessie over bouwkundige zaken die een rol spelen bij het 
veilig plaatsen van zonnepanelen op daken (>15 kWp) 
in het kader van de SDE ++ subsidieregeling.

Om de verduurzamingsopgave gestalte te kunnen geven 
zal er meer zonne-energie nodig zijn. Alle opties moeten 
worden benut, maar dat moet wel met verstand gedaan 
worden. Daarom heeft de RVO een beroep gedaan op BDA 
Opleidingen om de eigen kennis omtrent zonne- energie 
op daken bij te spijkeren en deze kennis ook te delen met 

TWEEDELIJNS SUPPORT
In september 2022 werd de reeks gestart met een training 
‘Dakconstructie berekenen voor zon’, bedoeld voor mede-
werkers van RVO. Hierin kwamen de ‘klassieke’ opbouw van 
daken, globale kennis over de toepassingsmogelijkheden 
van zonnestroominstallaties op platte daken, de veranderin-
gen in dakbelasting door plaatsing zonnepanelen (ook in 
relatie tot wind-, water- en sneeuwbelasting) en het toetsen 
en beoordelen van constructieberekeningen aan de orde. 
Direct na deze training is het tweede onderdeel van het 
pakket actief geworden: tweedelijns support waarmee  
BDA Opleidingen een expert beschikbaar stelt die vragen 
omtrent constructieberekeningen vanuit RVO of markt-
partijen beantwoordt. (Deze bleken vooral te gaan over de 
beoordeling van het al dan niet hoeven aanleveren van 
een constructieberekening in relatie tot het Bouwbesluit.)

INTRODUCTIE
De derde en afsluitende sessie was op 17 februari. Deze dag  
werd gestart met een algemene introductie van Paul Verkaik,  
directeur BDA Dak- en Gevelopleidingen. Daarin stipte hij  
de omvangrijke vrijval (zo’n 60%) van de toegekende 
SDE-subsidies aan, vaak omdat de dakconstructie niet 
goed blijkt. (Daarom is een dakconstructieverklaring 
inmiddels verplicht voor verschillende subsidieregelingen.) 
Verkaik gaf vervolgens een doorkijk van wat tegenwoordig 
allemaal op daken gebeurt aan de hand van de dakkleu-
ren (rood, groen, geel, blauw, etc.) om gelijk in te zoomen 
op de gele daken. Aan bod kwamen veilig werken op 
hoogte, de kwaliteit van de installatie (InstallQ-erkennings-
regeling), de levensduur en renoveren of niet voor je PV 
gaat aanleggen.

STERKTE EN STIJFHEID DAKCONSTRUCTIES
Hierna nam Ing. Harold van den Broek, senior consultant  
bij Dakindex, de deelnemers in vogelvlucht mee door ver - 
schillende, veel voorkomende, dakconstructies, elk met hun 
eigen mogelijkheden en uitdagingen. Na een uitleg over de 
verschillende soorten belastingen op daken (permanent vs. 
veranderlijk) werden ook het belang van een goed afschot, 
de waterafvoer en het primaire belang van de kwaliteit van 
de waterdichte laag belicht. Bij de huidige SDE++ aanvragen 
is een constructiebeoordeling dan wel -berekening verplicht.  
Voor zo’n berekening is van belang dat alle factoren bekend 
zijn, waarbij niet uitgesloten kan worden dat zaken vooraf  
nog gecontroleerd of ingemeten moet worden. Alle beno-
digde gegevens worden dan gebruikt in de berekening,  
tegenwoordig altijd wel met behulp van software. De slot- 
som van de berekening zal uiteindelijk moeten worden:  
“Na het aanbrengen van de PV installatie voldoet de 
dakconstructie of voldoet de dakconstructie niet aan het 
Bouwbesluit, hoofdstuk 2. Technische bouwvoorschriften uit 
het oogpunt van veiligheid, Afdeling 2.1. Algemene sterkte 
van de bouwconstructie.”

NEN EN SCOPE 12
Chris van der Meijden, Technisch directeur bij Kiwa BDA,  
besprak zonne-energiesystemen in het licht van de NEN 7250. 

Deze norm is al meer dan twintig jaar oud, wordt “door-
lopend” herzien en heeft inmiddels welhaast de status van 
dé norm voor toepassing van zonne-energiesystemen op 
daken en gevels. Een aantal zaken die de komende tijd de 
aandacht krijgen: herbeoordeling drukcoëfficiënten wind 
en drukvereffening, afmetngen dakzones, randzones, etc., 
toepassing dakankers en constructieve veiligheid.  
Hierna praatte Jeroen Wemmenhove (GreenHero Inspecties 
& Opleidingen) de toehoorders bij over Scope 12: eerst over 
de structuur en de context (Bouwbesluit) van de inspectie, 
daarna verdiepend over de verschillende onderdelen en 
de bijkomende uitdagingen en leerprocessen. Zo blijkt dat 
er in veel berekeningen van leg- en ballastplannen van 
platdak PV-installaties wel gerekend wordt met het gewicht 
van de PV-panelen en de draagconstructie, maar dat het 
gewicht van kabels, buitenshelter en omvormers nogal 
eens vergeten worden. 

VERZEKERING
De verzekerbaarheid van PV-installaties was het laatste 
onderwerp van de dag. Rik Greveling (Everest Insurance 
International) verzekerde zijn publiek dat ‘de verzekeraar’ 
niet bestaat, simpelweg omdat onderlinge afspraken niet 
mogen. Het Verbond van Verzekeraars geeft hooguit advie-
zen naar hun leden, bedoeld om het vertrouwen  
in verzekeraars bij dit soort actuele zaken (PV, elektrische 
auto etc.) stabiel te houden of te laten groeien.  
Volgens Greveling is de invloed van risico door PV-installaties 
relatief klein. Hij illustreert het effect van een PV-installatie 
op gebouwen waar al maatregelen zijn genomen om de 
verzekerbaarheid te verbeteren, bijvoorbeeld door een 
sprinklerinstallatie of door brandmuren. Deze maatregelen 
kunnen teniet gedaan worden door een PV-installatie  
wanneer daar geen rekening mee gehouden wordt.

EVALUATIE
Uit de reacties van de deelnemers na afloop van de 
kennisdag valt op te maken dat er waardering is voor de 
opzet en inhoud van de presentaties die goed op elkaar 
aansluiten. Enkele reacties:

“ Mijn doel en verwachtingen zijn gehaald. Informatie  
en kennis ophalen. Ik heb wat vuistregels gezien en  
kan mijn advies verbeteren.”

“ Erg informatief, veel nieuwe informatie. Vooral goed om 
veel verschillende aspecten/sprekers bij elkaar te hebben.”

“ Prima sessie met een mooie diversiteit aan deelnemers. 
Inhoudelijk fijn kunnen sparren met anderen. Locatie en 
hospitality uitstekend. Dank!”

“ Mooie dag, interactief publiek/goede energie,  
juiste partijen in verhaal.” ■

SPECIAL GELE DAKEN

Chris van der Meijden besprak zonne-energiesystemen in het licht van de NEN 7250.
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Met TPO Ultra Wit kun je gemakkelijk hoge 
temperaturen vanaf het dak bestrijden. 
Witte daken hebben namelijk een hoge 
zonreflectie waardoor het oppervlakte 
koel blijft en het binnen minder snel 
opwarmt. Dit zorgt voor een aanzienlijke 
besparing op de energierekening.

Daarnaast zorgt het koelende effect 
van witte dakbedekking voor een nóg 
betere prestatie in combinatie met 
zonnepanelen. Een zonnepaneel werkt 
namelijk minder goed naarmate de 
temperatuur stijgt. Het is daarom erg 
belangrijk om de temperatuur van 
zonnepanelen zo laag mogelijk te houden 
en dat is precies waar TPO Ultra Wit voor 
zorgt!
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DAKNED HELPT JE GRAAG MET KENNIS, KUNDE & KWALITEIT

HULP NODIG MET 
ZONNE-ENERGIE? 

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

Er is een toenemende vraag naar installaties van zonnepanelen, ook wel PV-systemen genoemd, op daken. 
Daardoor worden we bij  Dakned dagelij ks met een aantal terugkerende vragen geconfronteerd. Welk 
isolatiemateriaal mag ik toepassen en welke dakbedekking beveel ik mij n opdrachtgever aan? Voor al dit 
soort vragen staan wij  voor je klaar. Door de juiste kennis toe te passen, heb je als dakdekker een streepje 
voor op concurrenten. Opdrachtgevers worden graag ontzorgt en hoe beter je bent voorbereid, hoe beter
jij  je profi leert in de markt. Benieuwd wat we voor elkaar kunnen betekenen? We horen graag van je.  

Dakned • Rotterdam
Kiotoweg 407
3047 BG Rotterdam
010 2687014
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Veel ongelukken bij  
installatie zonnepanelen
Ondanks theorie, opleiding en beschikbare hulpmiddelen vallen  

installateurs van zonnepanelen veel te vaak van het dak. Meer dan 

40 ongevallen vonden er in anderhalf jaar tijd plaats bij installatie van 

zonnepanelen. En de afgelopen 3 jaar waren er 4 met een dodelijke 

afloop, schrijft de Arbeidsinspectie. Roofs geeft een beknopt overzicht 

van de beschikbare kennis voor de installateur die vanavond veilig  

en gezond wil thuiskomen.

20 procent kreeg te maken met hoofdletsel en in 10 procent 
van de gevallen hield de monteur blijvend letsel over aan 
het ongeval.

De Arbeidsinspectie schrijf verder: ‘Uit meer dan 150 inspec-
ties en ongevalsonderzoeken blijkt dat er veel te vaak niet 
of onvoldoende wordt gewerkt volgens de veiligheidsvoor-
schriften. Denk daarbij aan installateurs die panelen via 
ladders omhoog brengen, maar ook aan het ontbreken 
van steigers, leuningen of dakrandbeveiliging die valgevaar  
kunnen voorkomen. Hiervoor zijn boetes uitgedeeld. Daar-
naast zijn afgelopen maand de werkzaamheden van een 
installatiebedrijf in zonnepanelen een maand stilgelegd 
door de inspectie. Het bedrijf overtrad stelselmatig de 
Arbowet. De Arbeidsinspectie sluit niet uit dat de komende 
tijd meer bedrijven voor een maand hun werkzaamheden 
moeten stilleggen.’

100 KEER KLEINER
Werkgevers en hun installateurs moeten risico’s op onveilige  
situaties voorkomen. De branche heeft daarvoor arbo-
catalogi opgesteld op basis van de Arbowet. “Het is onze 
inschatting dat de kans op een ongeval minimaal 100 keer  
kleiner is als je werkt volgens een arbocatalogus,” zegt 
Inspecteur-generaal Rits de Boer. De Nederlandse Arbeids-
inspectie is ook in gesprek met de sector over het verbete-
ren van de veiligheid. De brancheverenigingen kunnen een 
belangrijke rol spelen in het onder de aandacht brengen 
van de arbocatalogi. Daarnaast hebben Holland Solar 
en Techniek Nederland bijvoorbeeld ook gezamenlijke 
opleidingen en examens voor installateurs met daarin aan-
dacht voor veiligheid.

Installateurs nemen onvoldoende maatregelen om veilig te 
werken. Bij controles van de Nederlandse Arbeidsinspectie 
werd in meer dan 70 procent van de gevallen de Arbowet 
overtreden. De Arbeidsinspectie vindt dat er meer aan-
dacht moet komen voor veiligheid in deze sector en zal het 
aantal inspecties opschroeven, meldde de Arbeidsinspec-
tie eind januari. 

De Nederlandse Arbeidsinspectie krijgt jaarlijks tientallen 
meldingen over de risico’s die installateurs lopen in deze 
sector. Ruim de helft gaf de afgelopen anderhalf jaar  
aanleiding tot opvolging door middel van een inspectie.  
De Arbeidsinspectie constateert dat valgevaar de rode 
draad is in het aantal meldingen, het aantal geconstateerde  
overtredingen en het aantal arbeidsongevallen. In 80 procent 
van de ongevallen was er sprake van monteurs die door of 
van het dak vielen. In meer dan de helft van de gevallen 
liepen de slachtoffers één of meerdere botbreuken op.  

Branchevereniging Holland Solar, voor alle bedrijven die 
actief zijn in de Nederlandse zonne-energiesector en  
Techniek Nederland onderschrijven de bezorgdheid van de  
Arbeidsinspectie over de veiligheidssituatie in de zonne- 
energiesector. ‘Aan de veiligheid van monteurs mag geen 
enkele concessie worden gedaan.’ Daarom hebben zij de  
afgelopen jaren een uitgebreid kwaliteits-en veiligheids-
borgingssysteem opgezet. Naar aanleiding van het boven - 
staande bericht van de Arbeidsinspectie, zullen Techniek 
Nederland en Holland Solar de voorlichting over veilig 
werken intensiveren. ‘Daarbij spannen wij ons in om het 
kwaliteits- en veiligheidsborgingssysteem óók onder de 
aandacht te brengen van bedrijven die geen lid zijn van 
de brancheorganisaties.’

Het kwaliteits- en veiligheidsborgingssysteem van de sector 
bestaat uit normen, het Handboek zonne-energie, oplei-
dingen en examens als onderdeel van de vakmanschaps-
route voor de zonnestroominstallateur, en erkennings-/
certificeringsregelingen.
Het Handboek zonne-energie van de ISSO kost € 210 ex BTW.  
Bijlage V handelt uitgebreid over ‘veilig werken op daken.’ 
www.isso.nl (een open Isso account geeft vijf dagen uitge-
breide toegang tot onderdelen van het kennisinstituut).

Het veilig installeren van zonnepanelen wordt door  
Techniek Nederland geborgd in de volgende instrumenten:
•  Arbocatalogus “Veilig werken op hoogte in de installatie- 

en isolatiebranches”. De huidige Arbocatalogus wordt 
momenteel herzien en is een gezamenlijke actie met 
Holland Solar;

•  Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken 2023. Deze dagen 
worden jaarlijks georganiseerd op diverse locaties in het 
land en de inhoud is gericht op veilig en gezond werken 
op iedere werklocatie. Tijdens deze praktijkdagen wordt 
aandacht gegeven aan het veilig installeren van zonne-

panelen. De data voor deze dagen staan op de website;
•  De Bewust Veilig Dag wordt ieder jaar door Techniek 

Nederland in samenwerking met Bouwend Nederland, 
OnderhoudNL en Aannemersfederatie Nederland geor-
ganiseerd en is gericht op veilig en gezond werken;

•  Op de Bewust Veilig Dag (29 maart) wordt, via de inzet 
van de vakbus, een aantal toolboxen gegeven, gericht 
op het veilig en gezond werken bij het installeren van 
zonnepanelen. Daarnaast wordt deze toolbox ook digitaal 
gegeven, zodat alle bedrijven die zich bezighouden met 
het installeren van zonnepanelen de toolbox kunnen 
bijwonen;

•  De InstallQ Erkenningsregeling Zonnestroomsystemen  
stelt vakbekwaamheidseisen vast op het gebied van vei-
lig en gezond werken. Techniek Nederland benadrukt het 
belang om te werken met erkende installateurs.  
Momenteel wordt ook gewerkt aan een certificatierege-
ling zonnestroom met overeenkomstige eisen in het kader 
van vakbekwaamheid en veilig en gezond werken.

ARBOCATALOGI 
In de zonne-energiesector zijn de Arbocatalogi ‘Veilig werken 
aan elektrotechnische installaties’ en ‘Veilig werken op 
hoogte’ het uitgangspunt voor persoonlijke veiligheid. 
In deze catalogi staat bijvoorbeeld hoe werknemers en 
werkgevers verantwoordelijk om dienen te gaan met risico’s 
waar installateurs tijdens hun dagelijkse werkzaamheden 
mee te maken krijgen. Deze arbocatalogi worden door 
Techniek Nederland beheerd en in samenwerking met 
relevante branchevereni-
gingen onderhouden.

ARBOTECHNIEK.NL
Op de website staan, naast 
de relevante Arbocatalogi, 
ook andere hulpmiddelen 
voor het verbeteren van 
werkveiligheid. Hier staat 
bijvoorbeeld ook informatie 
voor het opstellen van 
een Risico, Inventarisatie & 
Evaluatie (RI&E) document, 
een checklist voor een 
Last Minute Risico Analyse 
(LMRA) en een checklist 
voor een Veiligheids-  
en gezondheidsplan 
(V&G-plan). Ook is er een 
toolbox met verschillende 
handleidingen die aanslui-
ten bij praktijksituaties. ■

SPECIAL GELE DAKEN



AaboFix omvat een zeer compleet en efficiënt assortiment van 
bevestigingsmaterialen en hulpgereedschappen voor vlakdaksystemen, 
zorgvuldig samengesteld om het bevestigen van dakmaterialen 
makkelijker en praktischer te maken. 

Het assortiment bestaat uit een volledige range bevestigingsproducten voor 
alle ondergronden, isolaties en dakbanen: van schroeven, pluggen en nagels 
tot spuitlijmsystemen, kitten en gereedschappen. De focus ligt daarbij 
op eenvoud: multi-inzetbare producten, doordachte systemen en zeer 
praktische verpakkingseenheden nemen onnodig werk uit handen. 

Vanuit ons centrale magazijn in Eindhoven worden de producten verpakt 
en door het hele land gedistribueerd. Ook produceren wij daar ter plekke 
onze eigen drukverdeelplaten. Daardoor is het mogelijk dat we bevestigers, 
drukverdeelplaatjes, voorgemonteerde tules en andere benodigdheden in 
aantallen afgemeten op het project kunnen leveren. 

Zo kunnen we makkelijk inspelen op de wensen van onze klanten en krijgen 
zij altijd de juiste bevestigers. Het Aabofix assortiment is verkrijgbaar bij elk 
van onze vestigingen!

AaboFix
De basis in bevestiging.

Het assortiment omvat o.a.:
• Een ruim assortiment bevestigers voor in 

stalen, betonnen en houten ondergronden
• (Voorgemonteerde) tules en slagpluggen
• Bevestigers voor shingles, daktrim,  

Trespa en Plastisol
• Uitgebreid assortiment lijmen en kitten
• Drukverdeelplaatjes uit onze eigen stanserij
• Gereedschap en hulpproducten waaronder 

lijmpistolen, aandrukrollers, kitpistolen, 
boren, schroefbits en powertools.

Áltijd de juiste 
bevestigers.

AABOFIX
De basis in bevestiging.

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!

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!

Machines
Dakgereedschappen www.fonsmeeder.nl

 ‘De gewoonste zaak

van Nederlan
d’

Onze naam is veranderd,
wij niet ...  

 Machines
Dakgereedschappen www.fonsmeeder.nl

 ‘De gewoonste zaak

van Nederlan
d’

wordt

... de gewoonste zaak 
van Nederland
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Grote kansen  
voor Nederlandse  
lichtgewicht  
zonnepanelen

De pas opgebouwde productielijn van Solarge in Weert levert in juni 

de eerste lichtgewicht zonnepanelen aan de Nederlandse markt. 

Dankzij deze panelen kan ook op de daken van distributiecentra of 

bedrijfshallen energie worden opgewekt, waar traditionele systemen  

te zwaar zijn. Huib van den Heuvel, CCO en mede oprichter van  

Solarge B.V., ziet een grote markt voor installateurs of dakdekkers die 

de panelen in deze markt zullen installeren. 

Ze wegen 14 kg en dat is maar de helft van een conven-
tioneel zonnepaneel. De zonnecellen zitten achter een 
robuuste kunststof folie op een kunststof drager, bestaande 
uit een sandwichpaneel met een honingraatstructuur. 
Huib van den Heuvel, commercieel directeur van Solarge: 
“Er is een grote markt voor ons product. Eigenaren van  
bedrijfspanden die geen traditionele panelen kunnen  
dragen, zitten al jaren te wachten op een oplossing.  
De hoge tarieven voor stroom maakt de businesscase  
erg gunstig. Ook is er weinig tot geen concurrentie in de 
markt voor de installatie van PV op deze bedrijfspanden.” 
Dit kan ertoe leiden dat installateurs en gespecialiseerde 
dakdekkers zich zullen toeleggen op de installatie van 
lichtgewicht PV-panelen.

Op de website van het bedrijf zijn de panelen te bestellen. 
Solarge levert aan de installateurs en leidt deze zelf op. 
De geïnstalleerde PV installatie moet een kwaliteitskeuring 
scope 12 kunnen doorstaan. “Het is een tak van sport  
waar je je echt op moet toeleggen, maar het segment is 
heel aantrekkelijk. Er is hier minder concurrentie en er is 
ruimte voor een betere marge”, houdt Van den Heuvel  
de markt voor.

Deze maanden werkt Solarge in een bedrijfshal in Weert aan 
de productiestraat voor de door hen ontwikkelde zonne-
panelen. De panelen die Solarge staks produceert, meten 
2,33 bij 1,14 meter en hebben een vermogen van 500 Wp. 

DUURZAAM
Samen met partner SABIC, één van de grootste polymeren-
producenten ter wereld, ontwierp Solarge een zonnepaneel 
dat volledig circulair is. Met weinig energie zijn de panelen 
aan het eind van de levensduur weer tot de oorspronkelijke 
bouwstenen terug te brengen. Het kunststof deel is volledig 
en hoogwaardig te hergebruiken.

Het lichtgewicht paneel is duurzaam: “Bij de productie van 
de panelen komt minder CO2 vrij, waardoor ze minder  
belastend voor het milieu zijn. Door gebruik te maken van  
zeer sterke en tevens lichte kunststoffen is het totale gewicht 
zeer laag. De zonnepanelen zijn volledig circulair en kunnen 
van gerecycled materiaal gemaakt worden. Solarge zonne-
panelen zijn opgenomen in de Milieulijst 2020, waarmee 
ondernemers middels de VAMIL regeling fiscaal voordeel 
kunnen genieten.”

GEÏNTEGREERDE TOEPASSINGEN
In de afgelopen jaren experimenteerde Solarge met bouw- 
delen waarin het zonnepaneel is verwerkt. De ‘One Day  
Makeover’ in samenwerking met onder anderen bouwbedrijf  
Heymans en een woningbouwcorporatie maakt het 
 mogelijk in één dag een rijtjes woning naar een duurzaam 
energielabel te tillen.

Volgend jaar verwacht Van den Heuvel met een toepassing 
te komen voor de agrarische markt waarbij je het dak van 
stallen vervangt met 2,40 meter brede zonnedaken die van 
nok tot goot op maat gemaakt kunnen worden, met een 
waterkering op het eind. “Het is een oplossing voor daken 
in de agrarische sector die het gewicht van conventionele 
zonnepanelen en hun bevestigingsprofielen niet kunnen 
dragen. Dit product voegt nauwelijks gewicht toe en is  
geschikt om ook een constructieve bijdrage te leveren. 
Door de panelen aan elkaar te schakelen, kan een com-
pleet dakvlak als dakelement op de bouwplaats worden 
geleverd.” ■

SUBSIDIES VOOR ZONNEENERGIE INNOVATIES
Solarge maakte gebruik van de Subsidies in energie- 
innovatie, met name de Topsector Energie. Als u werkt aan 
innovaties die duurzaamheid en economische groei aan 
elkaar koppelen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor 
subsidies energie-innovatie. Deze subsidies zijn bedoeld 
voor ondernemers, wetenschappers en onderzoeksinstel-
lingen, en zijn een onderdeel van de Topsector Energie.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ver-
wacht dat een aantal innovatieregelingen in 2023 opnieuw 
opengaan voor aanvragen. Dit is onder voorbehoud van 
een officiële bekendmaking in de Staatscourant. In het 
schema op de website van het RVO is aangegeven vanaf 
wanneer ze verwachten dat u kunt aanvragen en welke  
regelingen er zijn. Er is ook een nieuwsbrief duurzaam 
ondernemen waarin de precieze data bekend worden 
gemaakt. Het budget van Topsector Energie is jaarlijks 
ongeveer € 130 miljoen.

SPECIAL GELE DAKEN
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Succesvolle synergie tussen  
groen en zonnepanelen

Een groen dak onder zonnepanelen verhoogt de levensduur en  

het rendement van de panelen. Solar Sedum ontwikkelde systemen 

waarbij het groendak zorgt voor de ballast voor de hoog geplaatste 

zonnepanelen en het groen zorgvuldig wordt samengesteld voor meer 

biodiversiteit en een gezonde begroeiing. Job Zaal, mede-eigenaar 

van Solar Sedum, deelt zijn ervaring.

die is niet slim, je kan het in ons systeem niet actief sturen.”
Op de drainagelaag plaatst Solar Sedum airframes met 
een speciaal ontwikkelde plaat. De substraatlaag voldoet 
als ballast voor krachten die zonnepanelen veroorzaken.  
Die staan met het Solar Sedum ‘airframe’ verhoogd boven 
de beplanting, waardoor er ruimte is voor luchtstroming 
onder de panelen. “Bij voorkeur gebruiken we glas – glas 
bifacial zonnepanelen, zodat zo veel mogelijk licht tot de 
beplanting onder de panelen doordringt.” 

Job Zaal, mede eigenaar van Solar Sedum, informeert VvE’s 
en woningbouwcorporaties over de voor-en nadelen van de 
combinatie van groen en zonnepanelen. Hij deelt de erva-
ringen eind januari van dit jaar met vertegenwoordigers 
van Utrechtse woningbouwcorporaties. “Solar Sedum zorgt 
voor de integratie tussen twee systemen. Door ze samen te 
gebruiken, ontstaat een synergie die beide versterkt.”
Enkele aandachtspunten die Zaal noemt: 
•  De bijdrage aan de isolatiewaarde in de winter valt tegen. 

Als het groendak nat genoeg blijft in de zomer zorgt het 
wel voor verkoeling van het gebouw;

•  Het groendak zorgt voor verelenging levensduur van je dak, 
maar het opgaand werk en dakranden blijven echter 
open, dus let daarop in de onderhoudsplanning;

•  Een voldoende dikke substraatlaag zorgt voor water-
buffering en daar wordt subsidie op gegeven;

•  En minder financieel gerichte voordelen als de bio-
diversiteit en geluiddemping kunnen helpen bij een 
positieve beslissing om zonnepanelen te combineren  
met beplanting.

OPBOUW
“Ons systeem is ontwikkeld voor platte daken. Eerst brengen  
we een wortelwerende laag aan door de bestaande dak-
bedekking te overlagen, een wortelwerende folie aan te 
brengen of de hele dakdekking te vernieuwen. Daarop 
plaatsen we een drainagelaag. Als het water niet kan 
weglopen, vermost de begroeiing. We specialiseren ons in 
groendaken, we doen nog niet veel met waterbuffering in 
kratten, al leent ons systeem zich daar ook voor. Door ons te 
beperken tot groen, zijn onze daken minder complex dan  
bijvoorbeeld een blauw dak, met minder waterberging.  
Dat bereik je eventueel met een dikkere substraatlaag, maar 

“We heten Solar Sedum, maar we planten naast sedum 
een grote variëteit aan gewassen. Ook kruiden, planten 
en schaduwlievende soorten.”

PRIJS- KWALITEITVERHOUDING EN OPSTELLING
Op dit moment is in de markt van zonnepanelen het 
rendement van de panelen gestegen, ze werden vóór 
corona steeds goedkoper. Nu is de prijs, door de prijs-
stijging en wachttijden, weer omhoog gegaan.
Zaal raad aan goed te letten op de prijs kwaliteitverhou-
ding. “Meestal kiest de opdrachtgever voor de offerte 
met de kortste terugverdientijd. Maar daarop moet je 
niet sturen. Kies voor een product dat langer mee gaat; 
Daar is veel winst in te behalen. 
Bedrijven geven een prestatiegarantie die staat op  
25 jaar. Maar slechte panelen dalen in hun opgewekt 
vermogen naar 80 procent en dat kan heel veel schelen 
ten opzichte van goede panelen die rond de 90 procent 
blijven presteren. 
Als de Productgarantie maar 12 jaar is, haal je nooit die 
25 jaar en is de lage investering bij aanvang een slechte 
keus gebleken. Zaal adviseert te kiezen voor duurdere 
zonnepanelen die bij voorbeeld over zes in plaats van 
vier jaar afgeschreven worden, maar wel betere garan-
ties bieden over de langere termijn.
Aanvankelijk werden panelen op het zuiden gericht. 
Wij doen nu steeds meer een oost-west opstelling. Dat 
betekent minder piekbelasting op het midden van de 
dag en dat de opbrengst meer is uit te spreiden. Met 
een lagere opwekking overdag, maar meer opbrengst 
gedurende het jaar.”

OVERIGE AANDACHTSPUNTEN
•  Groen tot helemaal onder de zonnepanelen;  

dát levert een hoger rendement op. Die ligt tussen  
3 en 6 procent;

•  Het groen onder de panelen is ander groen en wordt 
speciaal geselecteerd; 

•  Met ons systeem ontstaan diversiteit natte en droge 
plekken, schaduw en zon en dat zorgt voor meer  
biodiversiteit op het dak.

•  Zorg dat de dakbedekking goed genoeg is.  
De dakbedekking moet ook die 25 jaar, die we aan  
de andere onderdelen toekennen, mee kunnen;

•  Het gewicht is lichter dan blauw groen dak, maar  
omdat de ballast zowel in droge als in natte tijd  
voldoende moet zijn, ga je al snel naar 100 kg/m2;

•  We zijn trots op de door ons gerealiseerde projecten. 
Bijzonder is het dak in Leiden; het grootste groen-gele 
dak van de Benelux met 2800 m2 en 590 panelen 
waarop alle plantjes met de hand zijn aangebracht

•  En een project van eigen Haard waar we een biodivers 
dak realiseerden met 220 panelen in goed overleg  
met de VvE.De ene helft wilde een groen dak,  
de andere helft zonnepanelen. Onze combinatie  
was een mooi compromis.” ■
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Job Zaal: Biodiversiteit versterkt door zonnepanelen.

Beelden van het grootste groen-gele dak van de Benelux, vorig jaar 

gerealiseerd op het terrein van de universiteit van Leiden.
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Koeler in de zomer, warmer in de winter

Witte ondergrond  
voor PV-panelen
Ton van Ulden is een man met 

een missie. Al heel wat jaren 

timmert hij aan de weg met zijn 

Roofclix-systeem waarmee hij de 

wereld een stukje duurzamer wil 

maken. Het systeem bestaat uit 

kunststof tegels die in de zomer 

de warmte buitenhouden en in de  

winter voor extra isolatie zorgen. 

“Ze kunnen op elk plat dak worden 

aangebracht en zijn als onder-

vloer uitstekend te combineren 

met zonnepanelen. Inmiddels zijn 

in Nederland 150 daken uitgerust 

met Roofclix. Nog veel werk aan 

de winkel.”

Roofclix is een simpel systeem waarmee we warmtestromen 
substantieel kunnen beperken.”

LUCHTSPOUW
Op een zwart dak kan op een hete zomerdag de tempera-
tuur oplopen naar 60 tot 80 graden. Van Ulden: “Afhankelijk 
van de isolatie van het dak zal er meer of minder warmte 
doordringen in de onderliggende binnenruimten. Datzelfde  
dak wordt met Roofclix niet warmer dan 30 graden. Dat komt 
doordat de witte platen zo’n driekwart van de zonnestralen 
reflecteren. Daarnaast fungeren de holle platen als een 
luchtspouw die via de verticale dilataties ook licht geventi-
leerd wordt. Het dak zelf heeft dus altijd de schaduwtem-
peratuur. Daarmee is het temperatuurverschil tussen dak 
en binnenruimte aanmerkelijk kleiner en de koellast lager. 
Daarnaast voorkomt het systeem veroudering van de dak-
bedekking door UV-straling.”

CARPORT-EFFECT
In de winter heeft Roofclix een andere werking. “Op heldere 
nachten stralen daken energie uit”, legt Van Ulden uit.  
“Stel: je hebt een carport met een auto eronder en één 
ernaast. Na een heldere nacht heeft de tweede meer ener-
gie uitgestraald. Dat komt doordat de carport de uitstraling 
op de eerste auto deels weerkaatst. Dit carport-effect heeft 

Het idee voor Roofclix vindt zijn oorsprong in de gedachte  
dat gebouwen met platte daken ’s zomers binnen op-
war men door zonnestraling en in de winter juist warmte 
verliezen. Afgelopen zomer was het met de extreem hoge 
temperaturen bijvoorbeeld weer raak. Van Ulden:  
“Met energie-intensieve airco’s en verwarmingsinstallaties 
proberen we de warmte en de kou tegen te gaan, maar  
we weten allemaal dat dat steeds kostbaarder wordt. 

Roofclix ook: het verhindert wegstralen van warmte, de 
temperatuur onder de elementen blijft boven de luchttem-
peratuur. Dat kan tot 10°C schelen.”

FORMAAT
Het Roofclix-systeem bestaat uit harde, witte kunststofele-
menten van 40 x 40 x 4 cm. De bevestiging gaat eenvoudig: 
koppelstukken worden met de juiste kit op de dakbedek-
king bevestigd, waarna de tegels ingeklikt kunnen worden. 
De afmetingen zijn zodanig gekozen dat legplannen niet 
teveel passstukken opleveren. Van Ulden: “Vraag je een  
willekeurige dakeigenaar hoeveel details er op zijn dak 
staan en de meeste zullen met ‘bijna niks’ antwoorden.  
Ga je kijken, staan er altijd wel onderbrekingen. Om snel te 
kunnen werken en makkelijk te kunnen detailleren hebben 
we met het huidige formaat een optimum willen bereiken. 
De dakrand hoeft niet opgehoogd,omdat de hemelwater-
afvoer op dezelfde manier gebeurt als voorheen. Via de 
verticale voegen kan het water gewoon zijn weg vinden.”

ZONNEPANELEN
Van Ulden kan een hele lijst voordelen opnoemen van zijn 
systeem. “Naast het warmteregulerende effect op binnen-
ruimten verhoogt Roofclix het rendement van zonnepanelen.  
De lucht boven de elementen is een stuk lager dan bijvoor-
beeld een bitumen dak zonder Roofclix. Wij hebben een  
review laten doen en daaruit bleek een 10% hoger rende-
ment. Bij tweezijdige zonnepanelen, bifacials, was het ren-
dement zelfs 30% hoger. Een bijkomend effect van de tegels 
is de hogere levensduur van dakbedekking. De UV-veroude-
ring wordt vrijwel tegengehouden en er ontstaat geen  
schade door het belopen van dakbedekking. Het zal dus 
minder vaak nodig zijn om een PV-installatie te moeten  
ontmantelen omdat de dakbedekking aan vervanging 
toe is. Onderhoud aan PV-installaties is ook beter mogelijk 
zonder het beschadigen van de dakbedekking. Bovendien  
heeft Roofclix een officieel certificaat voor brandwerendheid. 

De tegels zorgen er dus voor dat een eventuele brand 
in de PV- installatie de brandbare dakbedekking en/of 
isolatielaag niet kunnen bereiken. Daken met PV-systemen 
worden op deze manier beter verzekerbaar. ”

CIRCULAIR
Roofclix past uitstekend in een circulaire economie, stelt 
Van Ulden tot besluit. “De kunststof elementen worden via 
spuitgiettechniek vervaardigd en zijn volledig en meervou-
dig te recyclen zonder verlies aan kwaliteit. De witte kleurstof 
is veilig en wordt bijvoorbeeld ook gebruikt in wegmarke-
ringen. Roofclix is dus ook verduurzamend doordat ze de 
levensduur van het dak zelf verlengen. En wordt een gebouw 
met Roofclix gesloopt, dan kun je ze eenvoudig weer 
demonteren en elders opnieuw inzetten. Ze gaan makkelijk 
meer dan veertig jaar mee.” ■
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“ Vooral de combinatie 
met zonnepanelen 
biedt veel voordelen”

Roofclix-element met koppelstukken. 

Beloopbaar en beschermend voor 

de onderliggende dakbedekking.

De Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in Apeldoorn heeft 

dankzij de witte dakpanelen geen last meer van extreme hitte in  

de zomer en warmteverlies in de winter.
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Webinar ‘Zonnepanelen op het 
dak. Natuurlijk kan dat veilig!’

Zijn zonnepanelen brandgevaarlijk? Hoe zorg je ervoor dat het risico 

op brandgevaar wordt geminimaliseerd? Welke materialen heb je 

daarvoor nodig en welke dakbedekking is daarvoor het meest geschikt? 

Hoe zorg je ervoor dat het onderhoud probleemloos en veilig kan op 

het moment dat de zonnepanelen zijn geïnstalleerd? Hierover gaat 

het webinar ‘Zonnepanelen op het dak.  

Natuurlijk kan dat veilig!’ van TotaalDak 

Concept dat op donderdag 23 maart  

om 10.00 uur plaatsvindt.

Verzekeraars staan niet te popelen om gebouwen te ver-
zekeren met PV panelen op het dak. Er zijn in het verleden 
diverse brandincidenten geweest in combinatie met zonne-
panelen. Maar ligt dat wel aan de brandveiligheid van 
de zonnepanelen zelf? Heeft het te maken met het soort 
isolatie dat gebruikt is? Of moeten we de oorzaak vooral 
zoeken in een ondeugdelijke installatie?

WIJNAND VAN HOOFF, HOLLAND SOLAR
Is die terughoudendheid bij verzekeraars wel terecht? 
Wijnand van Hooff, directeur van de brancheorganisatie 
Holland Solar, die de belangen behartigt van de zonne- 
energie-sector in Nederland, vindt van niet. Hij laat in het 
webinar zien dat het veilig kan als met een aantal basis-
principes rekening wordt gehouden. Van Hooff gaat in  
op ondermeer de kwaliteit van de gebruikte producten,  

de systeemcomponenten, het installatiewerk, de elektro-
technische aspecten, de interactie tussen het zonnestroom-
systeem en het dak en natuurlijk de bouwkundige aspecten. 

MATERIALEN, INSTALLATIE EN ONDERHOUD
Aan het woord komen ook leden van TotaalDakConcept, 
die laten zien welke materialen geschikt zijn en waar je  
op moet letten bij de installatie van PV-panelen om veilig 
onderhoud te kunnen plegen. Met bovendien een ver-
rassende uitkomst van een brandtest met verschillende 
soorten isolatie!

Aanmelden voor dit webinar van TotaalDakConcept kan 
via www.totaaldakconcept.nl. ■
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Wijnand van Hooff

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

Zekerheid in kwaliteit. Dat is wat je krijgt als je kiest voor 
de aluminium dakranden van marktleider Roval Aluminium. 
Het assortiment bestaat uit duizenden modellen, die 
variëren in kleur, vorm en afwerking. De dakranden worden 
desgewenst geleverd, inclusief slobgaten en bevestigings-
middelen. Bovendien heeft Roval diverse dakranden in 
verschillende Ral-kleuren direct uit voorraad leverbaar. 
Op zoek naar maatwerk? Ook dat is mogelijk. 
Roval Aluminium is totaalleverancier bij uitstek!

ALLES MOGELIJK MET ALUMINIUM DAKRANDEN
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Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

Grootste solarbeurs van West-Europa

Solar Solutions 2023
Van 14 tot en met 16 maart vind de tiende aflevering plaats van  

Solar Solution International (gecombineerd met de vakbeurs  

Duurzaam Verwarmd). Met meer dan 275 exposanten en ruim  

naar verwachting 13.000 bezoekers is Solar Solutions International  

de grootste vakbeurs voor zonne-energie in Noordwest-Europa. 

Ultralichte zonnepanelen, slimme montagesystemen, veilige 
elektrotechniek, omvormers, dit en veel meer is in maart  
te ontdekken op de 24.000 m2 vloeroppervlakte van de 
Expo Greater Amsterdam te Vijfhuizen. Het brede aanbod 
aan exposanten zorgt ervoor dat alle aspecten van de 
solar sector aan bod komen. Innovaties krijgen een ere-
podium op de beursvloer. Direct bij de ingang bevindt zich 
de Innovatie Boulevard met de nieuwste producten. Er is ook 
ruimte voor spanning en sensatie met de European Solar 
Games. Vakmensen gaan het dak op en de strijd aan. 

SEMINARS
In ruim honderd praktische seminars kunnen professionals 
verdieping zoeken en vinden rondom energieopslag, slimme 
producten, en een steeds breder aanbod aan zonnepane-
len. Dat gebeurt op drie seminarpleinen. Ook voor de 
dakenbranche is in het uitgebreide seminarprogramma 
veel nuttige en interessante informatie te vinden. Een paar 
onderwerpen: 
•  Markttrends voor Zon-pv in Nederland en Europa  

(Dutch New Energy Research)
•  Brandveiligheid in zonnestroominstallaties  

(Conduct Technical Solutions)
•  Veiligheid, inspecties en Scope 12 (Omega Training)
•  Vergeet je bestaande panelen niet: solar assetmanage-

ment voor een hoger rendement (TW!ST)
•  Veilig werken op het dak (Vlutters Tools & Safety)
•  Een nieuw Handboek zonne-energie (NEN)
•  Hoe bepaal je de ballastering van het platdak  

PV-systeem? (Esdec)
•  Hoe ontwikkel je circulaire panelen  

op Nederlandse bodem? (Solarge)
•  Zon-PV en subsiedie (RVO)
•  Ontwikkeling in normering en kwaliteitsborging  

zon-PV (InstallQ)

CONGRESSEN
Verdere verdieping is mogelijk tijdens drie congressen 
waar in wordt gegaan op actuele thema’s: grootschalige 
zonprojecten (dinsdag 14 maart), duurzame warmtetech-
nieken (woensdag 15 maart) en het energiezuinig maken 
van vastgoed (donderdag 16 maart). Tijdens het congres 
Grootschalige Zonprojecten schetst Daan Jansen van 
Dutch New Energy Research de toekomst voor grootschalige 
projecten op land 2023 – 2027, legt Bart van den Bosch 
van Boschrijk Consultancy uit wat de winstkansen zijn voor 
energieopslag en toont Musetta Blaauw van Robin Doet 

hoe lokale gemeenschappen ingezet kunnen worden om 
zonne-energie groot uit te rollen. Het congres Vastgoed 
Voordelig Verduurzamen probeert antwoord te geven  
omtrent vragen over het minimale Energielabel C dat boven 
het hoofd van menig kantorenpand hangt en de torenhoge 
energierekeningen van tegenwoordig. Gebouweigenaren  
en facility managers vinden het antwoord hierop in verduur- 
zamen. Tijdens het congres Voordelig Vastgoed Verduur-
zamen vertellen toonaangevende sprekers hoe, zoals 
Andreas Toufexes van ProRail dat na een flinke verduur-
zamingsslag significant minder energie verbruikt.  
Of Arjan van Eijk van CBRE Nederland die vertelt waarom 
het door de overheid opgelegde energielabel C pas  
het begin is. De snelste manier om meters te maken?  
Dat weet Erik Snijders van Holland Solar. (Spoiler alert:  
het is zon op alle daken). 

Tijd voor alle dagen: van 10:00 - 13:00 uur. 

Zie voor alle informatie en de volledige programma’s  
van seminars en congressen www.solarsolutions.nl. ■ 

SPECIAL GELE DAKEN VAKBEURS
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SPECIAL GELE DAKEN NIEUWSLIJN

STEEDS MEER ZONNESTROOM
Half februari presenteerde het Dutch New Energy Research 
samen met Solar365 het Nationaal Solar Trendrapport 2023. 
Een van de opvallendste resultaten was dat in de particu-
liere sector 30 procent meer zonnestroom is geïnstalleerd 
dan het vorige jaar. Dat was goed voor 1,75 gigawattpiek 
en dat is volgens Daan Jansen, hoofdonderzoeker bij Dutch New Energy Research, een 
rechtstreeks gevolg van de energiecrisis en de hoge prijzen die daarmee gepaard gingen. 
De groei van de residentiële sector was net genoeg om de krimp in de zakelijke sector 
goed te maken: daar werd 2,15 gigawattpiek bijgeplaatst, 13 procent minder dan in 2021. 
Afhankelijk van het type zonnepanelen stegen de prijzen in 2022 met 2,5 tot 6,9 procent. 
Vanaf december begonnen de prijzen gelukkig weer aan een scherpe daling.

ONAFHANKELIJK DOOR ZONNE-ENERGIE
Solarwatt GmbH ontwikkelt en produceert zonne- 
energiesystemen in Europa verwacht in 2025 zo’n  
200.000 PV-systemen in Europa te hebben verkocht,  
ter waarde van 1 miljard euro. Steeds meer particu- 
lieren en bedrijven beschikken daarmee over eigen  
duurzame energie. 
Solarwatt bracht al in 1998 de eerste glas-glasmodule  
op de markt. Vanwege hun veel langere levensduur pro-
duceert Solarwatt in Duitsland vandaag nog uitsluitend 
glas-glas zonnepanelen. ‘Deze panelen zijn bepalend  
geweest voor Solarwatt en hebben een nieuwe standaard gezet voor de woningbouw’, schrijft het bedrijf in haar pers-
bericht. Sindsdien richt het bedrijf zich op de ontwikkeling, productie en verkoop van deze hoogwaardige fotovoltaïsche 
systemen voor particulier en commercieel gebruik.

BRANDVERTRAGENDE ONDERDAKFOLIE VERGROOT VEILIGHEID ZONNEDAK
Wienerberger voegt een brandvertragende folie toe aan haar assortiment 
onderdakfolies. De Wevolt onderdakfolie heeft met brandklasse B een hoge 
brandwerendheid. Dat maakt hem uitermate geschikt voor daken met 
geïntegreerde PV-panelen of zonnedakpannen. Brandvertragende folie 
aanbrengen onder zonnepanelen is nog niet bij de wet vastgelegd, 
Wienerberger adviseert het en heeft er een oplossing voor.
De onderdakfolie is gemaakt van PET-laminaat, met een polyacrylic 
coating. De 2-laagse folie is UV- en temperatuurbestendig (tot 100oC), 
dampopen en waterdicht. Door deze waterdichte UV-gestabiliseerde 
coating is de folie tevens te gebruiken onder holle dakpannen (zonder 
sluiting). Dankzij de dubbele geïntegreerde kleefstrook sluit deze onder-
dakfolie het onderdak optimaal wind- en waterdicht af. Met markeringen 
op 10, 15 en 20 cm bepaal je eenvoudig de overlapzones. De onderdakfolie 
kan direct op het dakbeschot worden aangebracht of vrijdragend op tengels 
of sporen.

ROOFIT SOLAR FELSBANEN
SDS Ommen ontwikkelt voortdurend in de markt  
van stalen dak- & gevelsystemen. Het nieuwste 
innovatieve product is Roofit Solar. Het lijkt op een 
normaal dak- en gevelsysteem met felsbanen. 
Het dak beschermt tegen elke weersomstandigheid 
en in dit felssysteem is een zonnepaneel geïnte-
greerd. Het dak en de gevelelementen hebben een 
garantie van 50 jaar. De fabrikant garandeert dat  
na 25 jaar nog zeker 80 procent van hun begin- 
energie geleverd wordt, en dat het gebouw met 
deze daken 4,5 ton CO2 per jaar aan uitstoot scheelt. 
Het dakpanelement is gekwalificeerd in de hoogste 
vuurbestendigheidsklasse (Klasse A) en wekt  
165W/m2 op. www.sdsommen.nl

PANELEN BOVEN SEDUM 
Het Sempergreen Solar groendaksysteem biedt vele 
voordelen. Zonnepanelen leveren per jaar tot 6 procent 
meer energie op in combinatie met een groendak. 
Daarnaast zorgt het Solar groendaksysteem voor ver-
betering van de biodiversiteit, reducering van hittestress 
en opvang van regenwater. Het groendaksysteem 
fungeert als ballast voor de Sempergreen Solarmodule. 
De zonnepanelenstandaards zijn daarmee compleet 
geïntegreerd in het groendaksysteem, wat resulteert in 
een stabiel, windbestendig en duurzaam energiedak.
www.sempergreen.nl

AMBITIEUS EUROPEES VOORSTEL  
ENERGIEPRESTATIE GEBOUWEN 

Een paar zonnepanelen en een warmtepomp straks  
onvoldoende? Het Europees Parlement heeft op donderdag 

9 februari voor een ambitieuzere Energy Performance of 
Buildings Directive IV (EPBD IV) gestemd. Dit is een Europese 

richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen. Wat deze 
stemming voor de Nederlandse bouw- en vastgoedsector 

betekent, onderzoekt de Dutch Green Building Council. 
Op veel vlakken is het voorstel ambitieuzer en met een 

bredere reikwijdte dan wat er eerder naar buiten is 
gekomen. Zeker als het gaat over de materialenkant. De 
belangrijke onderdelen in de EPBD IV zijn: De strengere nieuwbouweis (van BENG naar ENG),  

de minimumeisen voor bestaande gebouwen, waarmee de slechtst presterende  
gebouwen worden uitgefaseerd. Het renovatiepaspoort en datadeling

Nieuw maatschappelijk vastgoed moet volgens het voorstel al in 2026 energieneutraal  
zijn en alle andere nieuwe gebouwen in 2028. De definitieve versie van de EPBD IV verwacht 

DGBC ergens in oktober dit jaar (zie schema). Meer informatie www.dgbc.nl



circulair dakrandsysteem voor bitumineuze daken

Blokkestraat 2 | 8530 Harelbeke
T +32 (0)56 35 15 56 | F +32 (0)56 37 00 85
info@claerhoutaluminium.be | www.claerhoutaluminium.com

Claerhout Aluminium, wij blijven de specialist.

BESCHIKBAAR IN 70 MM EN 100 MM HOOGTE MET HETZELFDE BASISPROFIEL

CIRCULAR 
PRODUCT

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!

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
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WECAL en SITEK blijven door-
ontwikkelen in daksystemen
die oplossingen bieden voor op druk belastbare daken  
en daken waar brandveiligheid een vereiste is

In 2022 werd de trend die eerder was ingezet (en verwoord in artikelen

van Roofs) succesvol voortgezet. Steeds meer gebouweigenaren en 

opdrachtgevers raken overtuigd van de meerwaarde van op geëxpan-

deerd perliet gebaseerde drukvaste en brandwerende isolatieplaten 

op platte en licht hellende daken. En dan met name als oplossing 

voor daken die voorzien worden van zonnedaken met PVsystemen. 

Om Verzekeraars tegemoet te kunnen komen werd recent de FESCO 

perliet isolatie toegevoegd aan de door FM goedgekeurde daksyste-

men met Mapeplan® PVC en TPO kunststof dakbanen, zodat deze ook 

als ‘assembly’ kunnen worden toegepast.

Producent SITEK gaat nu nog een stap verder met de doorontwikkeling 

van de FESCO platen van brandklasse C naar brandklasse B op product-

niveau om tegemoet te kunnen komen aan de regelgeving die op dit 

moment in Europa wordt voorbereid voor het voorkomen van grote 

uitslaande branden in de buitenschil van gebouwen. Verder behaalde 

SITEK recent de ISO 50001 certificatie, die aangeeft dat men nu ook 

over een energiemanagement systeem beschikt, naast de voor duur-

zaam bouwen al belangrijke ISO 9001 en 14001.

Erik de Waard, Technisch Directeur van WECAL

Het voornemen van SITEK en WECAL om daksystemen door te blijven ontwik-
kelen gebeurt in nauwe samenwerking met Polyglass S.p.A., de Italiaanse 
fabrikant van de Mapeplan® PVC en TPO kunststof dakbanen. Ook EUROFAST 
is nadrukkelijk betrokken bij dit proces ook al omdat vanwege de circulariteit 
van daksystemen het achteraf kunnen hergebruiken van materialen toch 
een duidelijke tendens is in de markt bij met name projecten die hoog willen 
scoren op gebied van duurzaamheid, en dan is de link naar zonnedaken ook 
weer snel gelegd.

Een nieuw item waar WECAL met de aanpassing van haar 
productielijnen ook op inspeelt is de groeiende vraag naar 
maatwerkoplossingen als brandafscherming. Het upgraden 
van de FESCO perliet isolatieplaten naar brandklasse B,  
in combinatie met KNAUF SMARTROOF C drukvast steenwol  
maatwerk, biedt meer mogelijkheden ter plaatse van brand- 
muren en gevelaansluitingen, als brandafscherming van 
bouwdelen waarin isolatiematerialen met brandklasse C of 
hoger worden voorgesteld. Vooruitlopend op de ontwikke-
ling van een lichtgewicht type perlietplaat met brandklasse 
A, heeft SITEK inmiddels ook stappen gezet op het gebied 
van energiemanagement. Bij de productie van perlietiso-
latieplaten is droging namelijk een belangrijk aspect. 
Het beheersen van de energiestromen, in combinatie met de  
zoektocht naar betere (brand)prestaties met lichtere densi-
teiten en lagere gewichten blijft hierbij prioriteit voor SITEK. 

DOORONTWIKKELING VAN ISOLATIEPLATEN VAN 
GEEXPANDEERD PERLIET
Producent SITEK is al sinds 1967 in Wissembourg (Frankrijk) 
actief met het produceren van isolatieplaten met als basis 
perliet, een natuurproduct dat in combinatie met vezels, 
vulstoffen en (cellulose) bindmiddelen op basis van een uit 
de papierindustrie afkomstige productietechniek via een 
natte massa ingedroogd en samengeperst wordt tot een 
harde persing plaatmateriaal.

De harde persing isolatieplaten (minimale vervorming bij 
maximale belasting) wordt mede gecreëerd door de struc-
tuur van het geëxpandeerde perliet. De brandeigenschap-
pen ontlenen de platen aan de eigenschap van perliet 
als vulkanisch gesteente dat ontstaat als magma afkoelt 
doordat het in contact is gekomen met water. 

Omdat perliet als gesteente wereldwijd in ruime mate 
voorhanden is en het winnen weinig inspanning vraagt is 
aanleveren ervan vrij eenvoudig. Nadat de brokstukken 
perliet gemalen zijn en onder hitte zijn geëxpandeerd, 
heeft het als basismateriaal reeds een aantal belangrijke 
eigenschappen (onbrandbaar/isolerend/bestand tegen 
chemicaliën/rottingsbestendig) maar kan deze ook in 
kader van circulair bouwen achteraf opnieuw als grondstof 
worden ingezet of hergebruikt.

In het proces van doorontwikkelen kijkt SITEK steeds naar 
actuele ontwikkelingen in de markt. Haar partnership met 
Morgan Thermals Ceramics levert de mogelijkheid tot ont-
wikkelen van producten die naast perliet ook bestanddelen 
minerale vezels en keramische vezels in zich hebben en/of 
een meer brandwerend bindmiddel.
Naast FESCO en RETROFIT is inmiddels een uitgebreide 
range aanvullende producten op de markt gebracht onder 
de naam BATIBOARD, elk met specifieke op toepassing 
gerichte eigenschappen.

Immers de basiseigenschappen plus het kenmerk van 
harde persing (isolatie) plaat met minimale vervorming 
maakt het mogelijk de perlietplaten ook in te zetten als 
plaatmateriaal in bijvoorbeeld branddeuren, gesegmen-
teerde panelen, wandscheidingen of afscherming van 
staalconstructies.
De nieuwe upgrade naar brandklasse B plaatst FESCO  
als isolatiemateriaal net boven de onbrandbare isolatie-
materialen (Klasse A) en past aanvullend voor platte en 
licht hellende daken als FM Approved alternatief voor de 
eerder geïntroduceerde BATIBOARD 200 die met brandklas-
se A2 geclassificeerd is.

ZOEKTOCHT NAAR ENERGIEBESPARING
Energie en energiebesparing was in 2022 een actueel 
thema en blijft dit vooralsnog ook in 2023. Enerzijds het 
management van de energiestromen, en wellicht nog 
belangrijker de kosten ervan, anderzijds het zoeken naar 
alternatieve energiebronnen en producten die bij de  
productie minder energie vragen.
Energie is voor SITEK het belangrijkste thema, daar waar 
andere producenten van minerale producten ook rekening 
moeten houden met thema’s als stikstof en vervuiling van 
oppervlaktewater.

SITEK heeft recent het ISO 50001 certificaat behaald,  
waarmee een stap gezet is naar de toekomst met de opzet 
van een beheersbaar energiemanagementsysteem.  
De internationale norm voor energiebeheersystemen ISO 
50001:2018 is een internationale erkende certificeerbare 
norm voor het implementeren en onderhouden van een 
energiebeheersysteem. Door de norm te volgen worden 
de energie gerelateerde prestaties voortdurend geoptima-
liseerd en doelgericht verbeterd. Met het energiebeheer-
systeem kunnen producenten schadelijke klimaatgassen 
verminderen en de uitstoot van fossiele broeikasgassen  
vermijden en speelt het systeem een cruciale rol bij de 
route naar een vorm van energievoorziening die zowel 
goedkoop als duurzaam is.

Op dit moment maakt de ISO 50001 nog geen onderdeel uit  
van de beoordelingssystematiek voor bouwmaterialen zoals 
die in onder andere de BREEAM Beoordelingsrichtlijn is opge- 
nomen. Het zou ons inziens logisch zijn om ook de certifi-
catie van energiebeheersystemen van producenten van 
bouwmaterialen te waarderen in deze beoordelingsrichtlijn. 

De doorontwikkeling van FESCO isolatieplaten naar brand-
klasse B geeft ook mogelijkheden voor de ontwikkeling van 
een nog lichtere (de densiteit van de FESCO platen ligt op 
150kg/m3) variant met nog betere brandeigenschappen. 
Het vergrote aantal projecten en zonnedaken uitgevoerd 
met Batiboard 200 geeft aan dat veel opdrachtgevers en 
Verzekeraars namelijk nog steeds kiezen voor de beperking 
van risico met een onbrandbaar isolatiemateriaal, maar er 
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is ook een trend waarbij opdrachtgevers en Verzekeraars 
het risico willen inperken door in projectaanvragen uit te 
gaan van een FM Approved assembly, oftewel een comple-
te dakopbouw die naar Amerikaans model is goedgekeurd 
als bouwdeel door FM en daarmee op gebied van o.a. 
wind en brand precies aangeeft waar de grenzen liggen. 
Omdat dit Amerikaanse model juist gestoeld is op risicobe-
heersing en o.a. door Verzekeraar FM Global nog dagelijks 
wordt toegepast, geldt een FM Assembly inmiddels ook 
voor lokaal opererende Verzekeraars als een belangrijk 
aspect bij de beoordeling van risico’s in zonnedaken.  
Met perliet isolatieplaten in de brandklasse A, B en als  
FM Approved assembly kan er feitelijk nu al voor elk zonne-
dak project een passende oplossing voorgesteld worden, 
omdat ook gebouweigenaren blijven inspelen op de 
recente ontwikkelingen in de energiemarkt.

Daar waar nodig kunnen overigens de daksystemen  
aanvullend voorzien worden van onbrandbare steenwol  
type Smartroof C of EUROTHANE SILVER PIR isolatie met  
FM Approval om aan andere voor het project belangrijke 
eisen (brandwerendheid van binnenuit, gewicht, hoogte  
tot dakrand, afschot, stijfheid etc.) te kunnen voldoen.

DE ISOLATIEMATRIX PRAKTISCH VOORGESTELD 
VOOR ZONNEDAKEN
Met het gamma aan PIR, MWR (steenwol) en EPB (perliet) 
isolatieplaten dat WECAL in de markt kan voorstellen is  
het mogelijk op een simpele manier al een oplossing aan 
te reiken voor zonnedaken, zelfs als er maar een beperkt 
aantal projecteisen bekend zijn. Onder een aantal veel-
voorkomende projectsituaties zoals die door WECAL worden 
geadviseerd:

•  Eisen: Brandwerendheid van binnen uit / Beloopbaarheid 
Combinatie van steenwol Smartroof C + FESCO perliet

•  Eisen: FM Approved / Gewicht / Beloopbaarheid 
Combinatie van PIR EUROTHANE SILVER + FESCO perliet

•  Eisen: Gewicht / Beloopbaarheid / Onbrandbaarheid 
Combinatie van PIR EUROTHANE SILVER + BATIBOARD 200 perliet

•  Eisen: Brandwerendheid / Beloopbaarheid / Onbrandbaarheid 
Combinatie van Smartroof C + BATIBOARD 200 perliet

WECAL: Compleet en objectief in isolatie- & dakbedekkingsmaterialen

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

0343 - 59 50 10

EXCLUSIEF DISTRIBUTEUR VAN FESCO EN 
BATIBOARD VOOR ZONNEDAKEN MET PV
✓  Thermische isolatie van geëxpandeerd perliet (EPB) voor platte en hellende daken
✓  Geschikt als coverboard, hitteschild en buigstijve isolatie, zowel voor nieuwbouw 

als voor renovatie
✓  Bestand tegen zware belastingen (UEATc klasse D)
✓  Nu leverbaar als FESCO met brandklasse B op productniveau
✓  BATIBOARD 200 (brandklasse A) of FESCO (FM, brandklasse B) ideaal als

combinatie met SMARTROOF C steenwol en Polybond APP of Mapeplan® kunststof
dakbanen onder PV-systemen

✓  FESCO nu ook als FM Approval systeem met Eurofast® TRP en Mapeplan® M/TM

TOTAALPAKKET VOOR DE DAKDEKKER
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Voor de diverse dakopbouwen kunnen dan de prestaties 
gedeclareerd worden op basis van de volgende eigen-
schappen:
•  SMARTROOF C - Lambda 0,037/0,038 W/m.K,  

Brandklasse A1,Begaanbaarheidsklasse C, ca. 145 kg/m3

•  Batiboard 200 - Lambda 0,06 W/m.K, Brandklasse A2, 
Begaanbaarheidsklasse D, ca. 260 kg/m3

•  FESCO C - Lambda 0,05 W/m.K, Brandklasse B, FM 
Begaanbaarheidsklasse D, ca. 150 kg/m3

•  Eurothane SILVER - Lambda 0,022 W/m.K, Brandklasse B 
End-use, FM, Begaanbaarheidsklasse C, ca. 32 kg/m3

Gangbare combinaties bij nieuwbouw en Rc 6,3 m2.K/W in  
een mechanisch bevestigd circulair dakbedekkingssysteem  
met Mapeplan M PVC dakbedekking:
•  Smartroof C 220 mm + FESCO C 30 mm: Rd = 6,54 m2.K/W* 

hoogte pakket: 250 mm, gewicht : 36,4 kg/m2 
•  Eurothane SILVER 130 mm + FESCO C 30 mm:  

Rd = 6,51 m2.K/W, hoogte pakket: 160 mm,  
gewicht: 8,7 kg/m2

•  Eurothane SILVER 140 mm + BATIBOARD 25 mm:  
Rd = 6,78 m2.K/W, hoogte pakket: 165 mm,  
gewicht: 10,7 kg/m2  

•  Smartroof C 230 mm + BATIBOARD 25 mm:  
Rd = 6,63 m2.K/W*, hoogte pakket: 255 mm,  
gewicht : 39,9 kg/m2 

* bij het bepalen van de Rd-waarde is uitgegaan van  
EUROFAST kunststof tule bevestigers, waarbij voor toepas-
sing in steenwol kortere tules zijn aangehouden omwille 
van de verwerking in de praktijk.

Op het gebied van milieu en duurzaamheid is verder 
uitgebreide documentatie beschikbaar van de producten 
toegepast als hierboven omschreven. Alle betrokken produ-
centen beschikken over een ISO 14001 gecertificeerd  
Milieumanagementsysteem en over een EPD (Environmental 
Product Declaration) voor de genoemde producten. 

NAWOORD
SITEK blijft met WECAL en met ondersteuning van Polyglass 
S.p.A. en Eurofast® op zoek naar energie-efficiënte dak-
opbouwen die met beheersbaar risico kunnen worden 
aangebracht onder zonnedaken. De ervaring die inmiddels 
is opgedaan in zowel nieuwbouw als renovatieprojecten 
draagt bij aan de verdere ontwikkeling van beloopbare en 
brandveilige daksystemen voor platte en hellende daken. 
Uiteraard kunt u voor specifieke projectsituaties altijd nadere 
informatie opvragen via info@wecal.nl .



Ontwerp advertentie Douwes Materieel  180 x 130mm

Hoogwerkers,
Heftrucks & Verreikers

alle types tot 40 meter uit eigen voorraad

eigen transport, zeer snelle levering

vrijblijvend gratis projectopname

0512 36 44 99

www.materieel.com

info@materieel.com

www.dakweb.nl
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www.unidekplatdak.nl

 Geschikt voor de hoogste 
duurzaamheidsambities

 Opgebouwd uit organische 
hernieuwbare grondstoff en

 Voor lichte en zware 
gebruiksklasse

 Geschikt voor diverse 
dakbedekkingen

 Afschot en vlak mogelijk

 Hoge isolatiewaarde

Plat dak isolatie
Organisch hernieuwbaar

EPS heeft één van de meest lage LCA-scores in 
verhouding tot andere isolatiematerialen en is 
daarmee een zeer duurzaam isolatiemateriaal. 
Kingspan Unidek kijkt bij de ontwikkeling en 

productie van producten naar alle aspecten in 
het proces. De grondstoffen van het Bio-portfolio 
bestaan – via de Mass Balanced Methode – in 
toenemende mate uit hernieuwbare grondstoffen.

K35_134183.indd   1K35_134183.indd   1 14-02-2023   11:5414-02-2023   11:54

artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

Triangelbrug®  
Kijk op artilan.nl of mail uw vraag naar 

info@artilan.nl

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
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NR.1 - JANUARI 2023

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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NR.2 - FEBRUARI 2023

VOGELHOF UTRECHT

DE RODE DRAAD IS BLAUW

HIGH END: ALTIJD GROEN

SPECIAL BLAUWE DAKEN

HÉT VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE
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Niets meer missen uit de dakenbranche? 
Neem een abonnement op 

JA
A

R
G

A
N

G
 32

NR.3 - MAART 2023

NDP: MULTIFUNCTIONEEL INGERICHTE 
DAKEN VANZELFSPREKEND MAKEN

EEN NIEUW LEIEN DAK OP DE SINT-JAN

SPECIAL GELE DAKEN

HÉT VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE
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Roofs

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

HÉT VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

Roofs
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PROJECT

Eerste IKO atelia dak 
gerealiseerd
Het eerste IKO atelia dak is gemaakt. De primeur is voor Cazdak  

Dakbedekkingen B.V. Op hun kantoor in Barendrecht ligt nu het eerste 

volledig circulaire daksysteem van Nederland. Het daksysteem is  

mechanisch bevestigd en komt met de garantie dat IKO na de levens-

duur van het dak alle materialen weer zal innemen. De bitumineuze 

lagen (toplaag, onderlaag en dampremmer) kunnen zo weer gebruikt 

worden voor de productie van nieuwe dakbanen.

KEUZE VOOR CIRCULARITEIT
Voor Roterman was de circulariteit van deze dakopbouw 
van belang. “Daaraan zitten twee aspecten. Ten eerste is 
er natuurlijk de terugnamegarantie vanuit IKO, waarmee 
vaststaat is dat de materialen later dienst zullen doen als 
grondstof voor nieuwe dakbanen. Het tweede is voor ons 
nog belangrijker: in deze producten is al gerecycled  
materiaal verwerkt. IKO zegt dus niet alleen: in de toekomst 
gaan we deze materialen recyclen, maar heeft voor de 

Pieter Roterman, directeur van Cazdak, licht de keuze voor 
het IKO atelia daksysteem toe: “Vanuit onze opdrachtgevers 
krijgen we steeds vaker de vraag naar duurzame dakop-
lossingen, waarbij circulariteit in toenemende mate een 
belangrijke factor is. Het atelia systeem sluit aan op die vraag. 
Dus toen we een opbouw bij ons kantoor aanbrachten, 
was de keus voor een atelia dak snel gemaakt. Wat is er 
logischer dan een daksysteem dat je aan je klanten wil 
aanraden, eerst op je eigen pand te plaatsen?”

atelia-materialen al gebruik gemaakt van gerecycled 
materiaal. Dat vind ik heel sterk. Het feit dat ze echt met 
secundaire grondstoffen werken, toont aan hoe serieus  
ze circulariteit nemen. En wij ook.”

SECUNDAIRE GRONDSTOFFEN
Marc de Reus, Manager Key Accounts and Sustainability bij 
IKO, vult aan: “Op dit moment bestaan de atelia-producten 
voor 20 tot 25% uit secundaire grondstoffen. Dat aandeel 
gaan we de komende jaren verhogen naar 50 tot 60%, 
met behoud van alle prestaties zoals waterdichting en de 
levensduur van 35 jaar. Bij elke stap voorwaarts, dus bij elke 
verhoging van het percentage secundaire grondstoffen, 
onderzoeken we eerst zorgvuldig of de levensduur daar-
door niet in het geding komt. Het onderzoek is een door-
gaand proces. We blijven constant in beweging om ervoor 
te zorgen dat we in 2050 helemaal circulair zijn.”

OP WEG NAAR EEN CIRCULAIRE BOUWECONOMIE
De Reus duidt hier op het Akkoord van Parijs, waarin 
afgesproken is dat de bouweconomie in 2050 volledig 
circulair moet zijn. “De hele bouwwereld zou hiermee bezig 
moeten zijn”, zegt hij. “Vanuit de markt komt steeds meer 
de vraag naar circulaire producten. Als producent is het 
onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat die 
producten er komen. Materialen moeten geen afval meer 
zijn na de levensduur van een gebouw. Belangrijk is ook 
dat ze niet gedowncycled worden, maar als volwaardige 
grondstoffen opnieuw gebruikt kunnen worden. Bij het 
atelia-dak hebben we die stap nu gemaakt. Wij zien het 
zo: opdrachtgevers vragen nu dakdekkers om een circulair 
dakproduct zodat ze hun CO2-uitstoot kunnen verminderen, 
en wij zorgen ervoor dat dakdekkers die producten kunnen 
aanbieden.”

JARENLANGE RELATIE
Dat het eerste dak bij Cazdak geplaatst is, is niet helemaal 
toeval, vertellen De Reus en Roterman. De Reus: “Cazdak  
en IKO zijn al meer dan dertig jaar trouwe dakpartners.  

Dat gaat verder dan dat wij de dakbanen leveren. We leren 
ook van elkaar, zo horen we van Cazdak welke vragen er 
op de markt leven. Deze relatie heeft alles te maken met de 
kernwaarden van IKO: integriteit, kennis delen, wendbaar-
heid, prestatie, langetermijnvisie. Vanuit die kernwaarden 
gaan wij om met onze klanten en we verwachten dat 
onze klanten ook zo met hún klanten omgaan. In Cazdak 
hebben we een dakpartner die onze waarden deelt, ook 
omdat zowel Cazdak als IKO een achtergrond heeft als 
familiebedrijf. Als IKO kiezen we voor langetermijnrelaties, 
omdat je dan samen zo goed mogelijk kan presteren.”

HET BEGIN VAN VEEL MEER ATELIA-DAKEN
“Onze verwachtingen van het atelia daksysteem zijn heel 
hoog”, vertelt De Reus. “Als we in 2050 een CO2-neutrale 
bouweconomie willen hebben, zijn circulaire producten 
voor de hele bouwsector noodzakelijk. Het is geen kwestie 
meer van willen, maar van moeten. Met dit dak heeft IKO 
grote stappen gemaakt. We zijn de eerste die echt kunnen 
aantonen dat we de materialen opnieuw gaan gebruiken 
voor dakbanen.”
Roterman concludeert: “Als ervaringsdeskundigen zullen we 
bij Cazdak dit daksysteem aanraden bij onze relaties: het 
is gemaakt van gedeeltelijk gerecyclede materialen, alle 
materialen zullen na de levensduur weer ingenomen en 
gebruikt worden door IKO, en het is een compleet systeem 
van één leverancier. IKO atelia biedt daarmee drie grote 
voordelen die ervoor zorgen dat we samen op de goede 
weg zijn.” ■
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“ Dit toont aan hoe  
serieus we circulariteit  
nemen”



078-612 2141   •   sales@oudemaas.nl
VOORRAADHOUDEND GUARDIAN DEALER 

DAK- EN GEVELLOSANGE 29x29
GEVELS DIE GENERATIES LANG MEEGAAN

WWW.PREFA.COM

TECHNISCHE GEGEVENS PREFA DAK- EN GEVELLOSANGE 29X29

¬ Materiaal: gecoat aluminium, 0,7 mm dik, coilcoating

¬ Afmetingen: 290×290 mm in gelegd oppervlak (12 st./m²)

¬ Gewicht: ca. 2,6 kg/m²

¬ Basisbevestiging: indirect, 1 PREFA gevellosangeklang en 1 PREFA spijker per
   gevellosange 29×29 (d.w.z. 12 PREFA gevellosangeklangen en 12 PREFA  
   spijkers per m²)

Object: Guesthouse Forellenhof, Italië
                     veiligheid op het hoogste niveaurezsafetygroup.com/rez-dakveiligheid

078 610 0321
Projecten
Onderhoud
Realisatie
Advies

Boven alles veilig!
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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

   

‘Open deur’ 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 medewerkerstevreden-
heid, minder uitval en minder verzuim, hogere productivi-
teit, 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 open deur.

De middelbare schooltijd is voor menigeen een periode  
in iemands leven waar glashelder op teruggekeken kan  
worden. In deze tijd is het brein nog niet volwassen, en 
daardoor kan de schoolgaande jeugd nogal eens 
onbezonnen zijn. Een beetje klooien in de klas, de leraar 
of lerares het hoofd dol maken, en... daar werd de orde 
hersteld. Je werd uit de klas gestuurd, en je moest je 
melden bij het schoolhoofd. Met lood in de schoenen 
stond je voor de deur van het schoolhoofd. Ontzag had 
je. Afstand werd er gecreëerd doordat de deur letterlijk 
dicht was. Door deze dichte deur was er direct sprake 
van hiërarchie. Je kon alleen maar aanhoren, maar iets 
terugzeggen was uit den boze.

Als werkgever wil je graag dat mensen bij je komen als ze 
iets willen overleggen, of iets kwijt willen, of zo maar even 
hun gezicht willen laten zien. Zorg ervoor dat je bereik-
baar bent. Doe letterlijk de deur open, en laat je gezicht 
zien. En waarom? Het kan namelijk gaan om privézaken 
of over het werk. Belangrijk genoeg in ieder geval voor 

de werknemer om binnen te lopen. Ook zorgt deze open 
deur er absoluut voor dat ze ook ontvankelijk zijn voor 
jou als werkgever als jij iets te bespreken hebt. Werp dus 
geen barricade of drempel op, maar open de deur!

Bij ons bedrijf in Beugen zijn de deuren letterlijk open, 
en er zijn ook geen openingstijden voor een gesprek. 
Mensen kunnen zonder afspraak bij ons binnenlopen. 
Natuurlijk gaat de deur wel dicht als er een persoonlijk 
gesprek is. Ook begeven wij ons zelf onder de mensen. 
Tijdens de koffie, tijdens de pauze. We zorgen ervoor dat 
we goed benaderbaar zijn. We ervaren dat mensen dit 
prettig vinden, en ook hebben we ondervonden dat 
mensen ook voor ons open staan. Een open deur is echt 
een win-win, en dat gunnen we iedereen.

De open deur 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)



EPDM-AFDICHTINGSSYSTEMEN

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

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

Vraag nu een exemplaar online aan op: 
vesp-epdm.com

Bestaande
 koepel 

demonteren

1. 

  Glasraam 
monteren op 

opstand

2. 

Bestaande 
koepel 

monteren op 
glasraam

3. 

Renoveren & Energie  
besparen met BIK glasraam!

Wij zijn VELUX Commercial
uw partner voor daglicht- en ventilatieoplossingen

Prijslijst daglichtproducten

Lichtkoepel

Glasraam

Opstand R016

Hoe werkt het
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INTERNATIONALE DAKEN

Futuristisch en  
conservatief
Het is zo’n gebouw waarover mensen, als ze het van bovenaf zouden 

zien, zouden kunnen zeggen: is het een sportauto, is het een uit de 

kluiten gewassen reptiel of is het een soort vis op het droge? Waarop 

je dan, na het lezen van dit artikel, kunt antwoorden: nee, dat is nu de 

bijzondere aanbouw bij het ouderlijk huis van Enzo Ferrari, oftewel het 

Enzo Ferrari Museum.

Enzo Ferrari, mede door zijn automerk een van de bekendste  
Italianen van de afgelopen eeuw, verdiende volgens velen 
wel een museum over zijn leven en zijn imperium. De stad 
Modena, de geboortestad van Ferrari, vond dat in elk 
geval wel en besloot in 2004 om van zijn geboortehuis een 
museum te maken. Omdat alleen het geboortehuis niet ge-
noeg ruimte bood, werd besloten dat er een extra gebouw 
moest komen, waarvoor de stad een architectuurwedstrijd 
uitschreef. Het ontwerp dat als winnaar uit de bus kwam, 
was net zo excentriek als de auto’s waarvoor het museum 
gebouwd werd. 

Het ouderlijk huis (waar Enzo Ferrari in 1898 geboren werd) 
en de bijbehorende werkplaats (waar Enzo’s vader nog 
panelen maakte waarmee treinen gefabriceerd werden) 
zijn gerestaureerd. Het wordt nu omarmd door het nieuwe, 
futuristische bijgebouw, ontworpen door wijlen Jan Kaplický. 
De in Tsjechië geboren Britse oprichter van het architecten-
bureau Future Systems, bracht met de combinatie van de 
twee gebouwen een ode aan het tegenstrijdige beeld 
van Enzo Ferrari: enerzijds de conservatieve, conventionele 
man, anderzijds de bedenker van de meest futuristische en 
bijzondere sportbolides. 

PIONIER KAPLICKÝ
Dat het bouwwerk bijzonder is, dat zie je eigenlijk meteen, 
maar het feit dat de verantwoordelijke architect Kaplický 
door zijn plotselinge overlijden in 2009 niet eens bij de  
oplevering van het gebouw kon zijn, maakt het bouwwerk 
des te specialer. Na zijn dood werd de bouw van zijn win-
nende ontwerp trouw uitgevoerd door Andrea Morgante, 
een Italiaanse architecte die bij Future Systems werkte.  
Het architectenbureau had in de laatste twee decennia  
van de 20e eeuw de architectuurcultuur verrijkt met wat leek  
op ontwerpen die direct gebaseerd waren op science-fiction 
animatiefilms. Kaplický was een pionier in parametrisch 
ontwerpen en groot voorstander van het verwerken van 
duurzame prestaties in constructies, en dat is terug te zien in  
het Ferrari Museum. Het in 1979 opgerichte bureau was in de 
beginjaren niet heel succesvol, maar kreeg uiteindelijk de  
erkenning die het verdiende met de bouw van het media-
centrum van Lord’s Cricket Ground in Londen – in 1999 
winnaar van de prestigieuze Stirling Prize – en het in 2004 
voltooide Selfridges Building in Birmingham. Het Ferrari  
museum in Modena, hoewel minder heftig in uiterlijk, heeft 
een parametrisch beeld, voldoet daarmee aan het futuristi-
sche aspect van Future Systems, is geslaagd op het gebied 
van duurzaamheid én past bij de vormen van Ferrari.

HET ONTWERP
De tien ‘kieuwen’ op de kolossale aluminium kap refereren 
duidelijk aan de luchtgaten op het carrosserie van een 
supercar. Al kan een klein beetje fantasie er ook een buiten-
aards wezen van maken dat het ouderlijk huis uitspuugt. 
En hoewel menig mens waarschijnlijk heel hard ‘rood!’ zou 
roepen als antwoord op de vraag aan welke kleur Ferrari 
ze doet denken, was ook geel altijd een belangrijke kleur 
voor het merk. Dat komt niet in de laatste plaats doordat 
een groot deel van het wapen van Modena uit de kleur 
geel bestaat. Bovendien zal de oplettende lezer opgemerkt 
hebben dat het steigerende paard op het logo van Ferrari 
ook volledig omhuld wordt met de kleur geel. De keuze voor 
geel als kap is dus veel logischer dan je in eerste instantie 
misschien zou denken.

Ondanks de extraverte vorm, kleur en technologie van 
het nieuwe bouwwerk heeft Kaplický het bedoeld als een 
passieve toevoeging. Als een open hand die het L-vormige 
complex van oorspronkelijke gebouwen beschermt. Het staat 
discreet, als ware het een dure sportauto, op de achtergrond 

ENZO FERRARI MUSEUM, MODENA

Het staat discreet, als ware het een dure sportauto, 

op de achtergrond geparkeerd. (Foto: Diego Terna)

In de armen van het museum: het gerestaureerde ouderlijk huis 

en bijbehorende werkplaats. (Foto: Shutterstock)

Tekst: Joep Klerx
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waterdichting, waarop de uiteindelijke dakbedekking ligt 
van de door extrusie gevormde aluminium panelen in de 
tand-groefverbinding.

GEOTHERMISCH VERWARMDE MUSEUM
Het Ferrari Museum was het eerste museum in Italië dat  
gebruik maakte van geothermische energie voor verwar-
ming en koeling. Naast het passieve thermische voordeel 
van het verzinken van het gebouw in de grond én de slimme  
dakramen, zorgen 24 putten die 130 meter in de aarde 
werden geboord mede voor de warmteregulatie in het 
gebouw. Verder worden zonnepanelen gebruikt voor warm  

water en als alternatieve energiebron, waardoor de energie- 
kosten de helft lager uitvallen ten opzichte van een gebouw 
van vergelijkbare grootte met conventionele systemen.

Of het mooi is, is uiteraard een kwestie van smaak, maar dat  
het op een speelse manier het futuristische en conserva-
tieve tentoonspreidt moge duidelijk zijn. Het bijzondere 
architectonische dak én het duurzame karakter maken het 
een gebouw waarmee Kiplacký zelfs na zijn dood eer heeft 
weten te doen aan het nalatenschap van Enzo Ferrari. ■

geparkeerd. En dat klopt, want ondanks het zeer opvallende  
uiterlijk van de gele kap, kun je niet ontkennen dat het 
oude gebouw ook meteen in het oog springt. Dit bewijst 
ook weer hoe goed het conservatieve uiterlijk van het ene 
en het futuristische uiterlijk van het ander elkaar enorm  
kunnen versterken.

HET BIJZONDERE DAK
Het dakoppervlak bestaat uit vijfduizend aluminium panelen 
die zijn vervaardigd door scheepsbouwers. Ze zijn gelegd 
met behulp van tand-groefverbindingen die veelal gebruikt 
worden in scheepsrompen. De 3.300 m2 van het dak rusten 
op een gewelfd stalen frame dat aan de achterkant en 
zijkant afloopt en aan de voorkant van het gebouw steunt 
op twee kolossale vorken. In de zijkant en de achterkant 
zitten betonnen steunberen, die verzonken in de aarde het 
gebouw omzomen. De tien dakopeningen zijn voorzien 
van computergestuurde ramen, waarmee de warme lucht 
overdag kan worden afgevoerd. De indrukwekkende over-
spanning, die de volledige breedte en lengte overspant 
zonder het gebruik van kolommen, zorgt voor een bijzonder 
ruimtelijk gevoel in de reusachtige tentoonstellingsruimte. 
Net als de gevel volgen alle elementen in het pand, zoals 
de overdekking voor de bar en de giftshop, en die voor de 
toiletten, vergelijkbare aerodynamische rondingen.

DE DAKOPBOUW
Van binnenuit bestaat de dakopbouw uit een plafond-
membraan van Barrisol met daarboven een vakwerkspant 
waarop de structurele stalen dwarsligger leunt. De tien 
dakopeningen worden ondersteund door een extra stalen 
elementen, waarop twee lagen à 80 millimeter dikke 
hardschuimisolatie liggen. Hierop ligt weer een bitumen 

INTERNATIONALE DAKEN ENZO FERRARI MUSEUM, MODENA

Als een open hand die het L-vormige complex 

van oorspronkelijke gebouwen beschermt. 

(Foto: Shutterstock)

De ‘kieuwen’ op de kolossale aluminium 

kap refereren duidelijk aan luchtgaten.

De 3.300 m2 van het dak rusten op een gewelfd 

stalen frame dat aan de achterkant en zijkant 

afloopt en aan de voorkant van het gebouw steunt 

op twee kolossale vorken. (Foto: Shutterstock)

Het conservatieve uiterlijk van het ene en het futuristische uiterlijk 

van het ander kunnen elkaar enorm versterken.

“ Ondanks de extraverte vorm, 
kleur en technologie van  
het nieuwe bouwwerk heeft 
Kaplický het bedoeld als een 
passieve toevoeging.”



GRATIS FEESTAVOND      VOOR DE DAKENBRANCHE

Heeft u ook een project voor Dak van het Jaar?
Mail het ons via info@lumail.nl
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WECAL: Compleet en objectief in isolatie- & dakbedekkingsmaterialen

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

0343 - 59 50 10

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

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

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

TOTAALPAKKET VOOR DE DAKDEKKER

WecalSitekInsulationSmartRoofCgebruiksdaken210x297+3mmMAART2023.indd   1WecalSitekInsulationSmartRoofCgebruiksdaken210x297+3mmMAART2023.indd   1 09-02-2023   11:2009-02-2023   11:20

Falpro: veiligheid, kwaliteit & duurzaamheid op het 
hoogste niveau!

Een veilige werkomgeving voor uw medewerkers is van levens-

belang. Falpro Safety Solu� ons levert maatwerkoplossingen 

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

veiligheid van iedereen die zich begeeft op hoogte door het 

gebruik van duurzame en kwalita� ef hoogwaardige producten.

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

Advies

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

  Valbeveiliging

  Kooi- en gevelladders

  PBM’s

  Inspec� e & Onderhoud

  Voorlich� ng & Toolboxes

Veilig werken 
op hoogte 
begint bij Falpro

FALPRO.NL
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A G E N D A
9 en 10 maart 2023
TWEE GROENDAK-TRAININGEN SEMPERGREEN
Voor hoveniers en andere groenvoorzieners om  
kennis bij te brengen die nodig is om groene daken  
te verkopen en te installeren. 
Defensieweg 1, Odijk, 13.30 - 17.30 uur.
www.sempergreen.nl

23 maart 2023
WORKSAFE ANTWERPEN
Vakbeurs over veilig & gezond werken, met de  
laatste trends in procesveiligheid, veiligheidscultuur  
en veiligheidsmiddelen. 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.

30 maart 2023
NATIONAAL CONGRES BEHEER OPENBARE RUIMTE
in samenwerking met de City Deal Openbare Ruimte. 
Over samenwerking tussen de ministeries en gemeenten  
bij de openbare ruimte en wtransities waar we voor staan. 
Fokker Terminal Den Haag, 9.00 - 17.00. 
events.crow.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

P E R S O N A L I A
Ruud van Doorn nieuwe voorzitter  
sectie Steigerbedrijven
Ruud van Doorn, voorheen onder  
andere CEO bij één van de VSB- 
leden, is de nieuwe voorzitter van de  
sectie Steigerbedrijven van de Vereniging  
van Steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbedrijven (VSB). 
Van Doorn neemt de voorzittershamer van de sectie over 
van Arjan de Velde, 

Herman Schutte nieuwe Managing  
Director BMI Benelux
Herman Schutte is met ingang  
van 1 januari 2023 benoemd tot  
Managing Director van BMI Benelux.  
In deze functie is hij eindverantwoor- 
delijk voor de strategische richting van  
BMI Benelux in de komende jaren. Schutte  
volgt in deze functie Bert de Ru op die als commissaris 
betrokken blijft bij BMI in de Benelux en namens BMI actief 
lid blijft van verschillende brancheorganisaties.

Peter van der Sluis bedrijfsleider  
Egberinkdak
Twintig jaar geleden begon  
Peter van der Sluis als dakdekker  
bij Egberinkdak. Na enkele andere  
functies keerde hij twee en een  
half jaar geleden terug bij Egberinkdak  
in de functie van Bedrijfsleider om nu  
vanaf 1 januari 2023 als directeur/mede eigenaar  
het werk voort te zetten.

JHet Dak van het  aar 2022

DAKMERK VERWELKOMT ZAANSTAD DAKWERKEN 
DAKMERK verwelkomt Zaanstad Dakwerken B.V. uit Wormerveer 
als erkend dakbedekkingsbedrijf. Op 17 januari 2023 ontving 
directeur-eigenaar Adri Swart het certificaat van erkenning 
uit handen van DAKMERK directeur Jeanine van Noordenne. 
Zaanstad Dakwerken heeft aangetoond te voldoen aan alle kwaliteitseisen die door DAKMERK worden gesteld. In twee 
decennia heeft het bedrijf een gestage groei doorgemaakt en is sterk geprofessionaliseerd. Het heeft zich ontwikkeld tot 
een innovatief bedrijf dat meebeweegt met nieuwe ontwikkelingen en effectieve oplossingen bedenkt voor de uitdagingen 
van opdrachtgevers. Bij die professionalisering past ook de aansluiting bij DAKMERK, al 30 jaar hét kwaliteitskeurmerk voor 
bitumineuze en kunststof daken. “Elk bedrijf zal beweren dat het goede kwaliteit levert, maar wie controleert dat? Het gaat 
om aantoonbaar gecontroleerde, gegarandeerde en geborgde kwaliteit. DAKMERK gecertificeerde bedrijven bieden deze 
zekerheid”, aldus Van Noordenne. “In de procedure voor de erkenning heeft Zaanstad Dakwerken aangetoond aan alle 
voorwaarden te voldoen om een waardig DAKMERK participant te zijn.” www.dakmerk.nl

RHEINZINK HALVEERT CARBON FOOTPRINT
Op weg naar een klimaatneutraal Europa in 2050 neemt 
RHEINZINK een grote stap voorwaarts. Met prePATINA ECO 
ZINC is RHEINZINK de eerste fabrikant van zink die de CO2- 
footpint meer dan halveert. Het bedrijf bespaart per jaar 
ruim 36.000 ton CO2 met de nieuwe productielijn,  
wat overeenkomt met de CO2-uitstoot van een stad met  
4.500 inwoners.
De reductie van CO2 is mogelijk door de keuze voor 
Low-Carbon blokzink uit Scandinavië. Deze grondstof voor 
de productlijn prePATINA blue-grey en graphite-grey wordt 
op een energie-efficiënte manier geproduceerd met  
water- en windenergie als energiebron.

EENVOUDIGE DAKRANDBEVEILIGING
Er komen steeds meer groendaken. Om deze veilig te onderhou-

den, is op platte daken een dakrandbeveiliging een goede oplos-
sing. De ABS Guard OnTop ballast is een duurzaam en licht hekwerk 
waarvoor geen extra gewichten op het dak nodig zijn. Het systeem 

gebruikt de ballast die al aanwezig is op groendaken. De staan-
ders van de 1.100 mm hoge valbeveiliging worden verzwaard met 

substraat of grind en gebruikt dus gewoon de al aanwezige ballast 
op het groendak. Aan elke voet worden twee EPDM meegeleverde 

patches vastgeschroefd, ter bescherming van de dakbedekking
Het systeem is eenvoudig aan te passen aan de constructies op 

het platte dak met naadloos op elkaar aan te sluiten bochten, 
hoeken en deurelementen.

LET OP DE VEILIGHEID VAN ROLSTEIGERS
De VSB roept werkgevers, leidinggevenden en gebruikers op om met name bij 
rolsteigers te controleren of er sprake is van een complete levering en opbouw. 
Aanleiding voor de waarschuwing is de wildgroei van rolsteigers die veelal 
online worden aangeboden en in eerste instantie lijken te voldoen aan de eisen 
die vanuit Europa (rolsteigernorm EN 1004) en Nederland (A-blad Rolsteigers) 
worden gesteld. Maar in de praktijk ontbreken vaak vitale onderdelen, zoals 
voldoende stabilisatoren, leuningwerk, schoren en platforms.
Zulke incomplete rolsteigers zijn niet alleen een serieus gevaar voor de gebruiker 
maar vormen ook een risico voor de werkgever en leidinggevenden die hun  
medewerkers hierop laten werken, schrijft de VSB. Zij zijn uiteindelijk verantwoor-
delijk voor de materiële en immateriële schade die door een eventueel ongeval 
met een incomplete rolsteiger ontstaat.

OOK DAKVISIE SLUIT ZICH AAN BIJ CONINKO 
Als 21e bedrijf sluit Dakvisie uit Rijen zich aan bij inkooporganisatie Coninko. Dakvisie 

onderhoudt, repareert en installeert sinds 2006 platte daken voor de professionele 
markt. Dennis Geloudemans, directeur/eigenaar Dakvisie: “De ontwikkelingen in de 
dakenbranche gaan snel. Ik wil ontzorgd worden voor de inkoop, zodat ik me bezig 
kan houden met andere zaken. Coninko doet dat voor ons. Ook is het een prettige 
gedachte dat de inkoop gezamenlijk verloopt richting steeds grotere producenten. 
Bovendien vind ik bij Coninko contact met gelijkgestemden.” Mark Hooijberg, direc-

teur Coninko: “De toevoeging van Dakvisie is helemaal in lijn met onze ambitie; groei 
door professionele kwalitatieve dakdekkersbedrijven met de juiste omvang te betrek-

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

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

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

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

Wanneer kwaliteit 
de hoofdrol speelt.

De ultieme 
zelfklevende dakbaan

Verhoog het rendement van 
uw zonnestroomsysteem.

Highlights van Aabo Trading

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

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

Binnenkort ook in 
Hoogeveen!



Van Wylick

SKATE OP 
DAKEN

Scan en luister verder naar onze podcast  
of kijk op www.isomix.com

HET ZIT IN DE ISOMIX

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

rockwool.nl/rockcycle

Rockcycle®

Scan de code voor
meer informatie
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T:088-9965595, roer@aabo.nl
Aabo Trading Rotterdam B.V.
T:088-9965650, rott@aabo.nl
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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
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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!

Zonnepanelen en 
groendak, een 
“coole“ combinatie

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

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

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

Solar montagesysteem 
voor groene daken

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

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

D É  D A K B E G R O E N E R
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VOLGENDE KEER IN ROOFS

UITSLAG VERKIEZING
Dak van het Jaar 2022

INTERNATIONALE DAKEN
Temppeliaukio Kirkko, Helsinki

SPECIAL
Groene daken

AAN TAFEL MET…
Thijs Herwig  
(Duurzame Daken Kansenkaart)

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

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

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

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

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

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

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

nl.iko.com/iko-summa

DAKBEDEKKING  I  VLOEIBARE WATERDICHTING  I  ISOLATIE

IKO SUMMA
DÉ DAKBAAN VOOR ELK SEIZOENNieuw!
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NIEUW

INCL. BRANDWERENDE 
BESCHERMING

GEPATENTEERD

www.isobouw.nl/PowerTop

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

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

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

Voordelen:

EEN BRANDWERENDE A2 BESCHERMLAAG I.P.V. 
ONGECACHEERD

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

150 KPA DRUKSTERKTE I.P.V. 100 KPA  

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

MET SPONNING RONDOM I.P.V. RECHTE KANTEN

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

PowerTop® Protect

Is Garant

Zekerheid in verzekerbaarheid

Zekerheid in veilige toepasbaarheid

Zekerheid in circulariteit
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