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COLUMN

Een nieuw jaar: nieuwe kansen, 
nieuwe zorgen

Een ander onaan
genaam fenomeen 
speelt bij onze  
oosterburen.  
Hier ervaart men al 
geruime tijd een sterke 
toename van krimp 
van de dakbanen op 
het dak. Je kan de oor
zaak leggen bij het feit  
dat er in Duitsland voor twee
laagse systemen geen eisen  
gesteld worden aan de dimensio
nele stabiliteit van een toplaag,  
wat het gebruik van polyester drager zonder glasversterking 
in de hand werkt. Jazeker, in Duitsland is het nog heel gebrui
kelijk om in bitumineuze dakbanen dragers toe te passen 
van puur polyester, zonder glasversterking. Maar deze typen 
dakbanen worden al tientallen jaren toegepast en waarom 
ontstaat dan ‘ineens’ het krimpprobleem? Ook hierover  
heb ik zo mijn ideeën, maar waarom hierover uitweiden, 
als de oplossing er al is: eisen stellen aan de dimensionele 
stabiliteit. In de Beoordelingsrichtlijn BRL1511 staan eisen wat 
betreft dimensionele stabiliteit, wat resulteert in het feit dat dit 
fenomeen in Nederland niet voorkomt of in ieder geval niet 
in die mate waarin het in Duitsland voorkomt. Ook hier kun je 
dus invloed op uitoefenen.

Meten is weten en daarom is het belangrijk om te onder
zoeken wat de oorzaak is van bepaalde problemen, zodat er 
naar oplossingen gezocht kan worden om de problemen  
in de toekomst te voorkomen. Op deze manier kun je  
problemen die veroorzaakt worden door factoren waar je 
geen invloed op hebt, wel beïnvloeden en erop anticiperen. 
Neem nou als voorbeeld de klimaatverandering. Dit zorgt  
ervoor dat dakbedekking aan veranderende weersinvloeden 
wordt blootgesteld. Denk daarbij aan hogere temperaturen, 
intensere UVbelasting, grotere hagelstenen en hevigere 
stormen. We moeten anticiperen op deze factoren en in het 
geval van dakbedekking zijn we tot veel in staat. We kunnen 
twisten en tweaken om te anticiperen op de veranderende 
omstandigheden om ons heen en we zijn in staat om  
kwalitatief perfecte en duurzame dakbedekking te maken, 
maar dan moeten de gebouweigenaren eindelijk eens be
reid zijn om er een eerlijke prijs voor te betalen. En wanneer 
dat zal gebeuren? Daar hebben we helaas geen invloed op.

Marco de Kok

Als ik deze column schrijf, is het half januari, dus het nieuwe 
jaar is pas slechts twee weken oud. Ik hoop van harte dat 
jullie allemaal een goede jaarwisseling hebben gehad  
en ook een goed jaar voor de boeg zullen hebben.  
Maar ook al zijn mijn wensen nog zo oprecht, de onzekere 
factor over wat ons het komende jaar staat te gebeuren,  
blijft een hele grote. Op sommige dingen hebben we invloed 
en op andere weer niet. 
Een voorbeeld van iets waarvan we zeker weten dat het 
 komend jaar gaat gebeuren, is dat de maximumsnelheid 
100 km/uur gaat worden. Allemaal het gevolg van het  
noodzakelijke stikstofbeleid. Dat stikstof in 2019 ineens zo’n 
groot thema zou worden, had men weer in 2018 niet voor 
mogelijk gehouden. Maar niet alleen de burger wordt door 
de stikstof in zijn maximale snelheid gekort, ook de bouw
sector ondervindt er hinder van. En dan is er nog de  
PFASkwestie, ook een thema dat in 2019 de kop opstak, 
waar in 2018 de gemiddelde mens nog nooit van gehoord 
had, maar wat ook een grote impact had op de bouwsector.  
Met dit in het achterhoofd ben ik heel benieuwd naar  
(en misschien zelfs huiverig voor) wat er in 2020 op ons pad 
gaat komen, waar we nu nog geen weet van hebben.  
Hoe zal bijvoorbeeld de VSIransituatie zich ontwikkelen? 
Wordt het op tijd gesust of escaleert het tot een gewapend 
conflict met, naast al het persoonlijk leed, wellicht een 
nieuwe crisis tot gevolg? Dat, onder andere, zijn de nieuwe 
zorgen voor het nieuwe jaar.

Dit themanummer van Roofs gaat over ‘dakbedekking’.  
Ook hier kunnen onverwachte dingen mee gebeuren.  
Dingen waar je als producent van de dakbedekking,  
maar zeker de dakdekker, ogenschijnlijk geen invloed op  
kan hebben. Ik noem het voorbeeld van blaasjes in het  
oppervlak van de dakbedekking. Ik weet niet of dit fenomeen 
in 2019 of 2018 de kop opstak, maar het was er ineens en 
het is er nog steeds. Ik heb wel een theorie over de oorzaak, 
maar ik wil hier nog niet over uitweiden totdat een onderzoek 
deze theorie bevestigd heeft. Als we de oorzaak te pakken 
hebben, kunnen we een test bedenken die discriminerend 
werkt om zo te voorkomen dat de risicodakbanen op de 
markt komen of blijven. Als we even alleen naar Nederland 
kijken (want het probleem speelt ook over de grenzen),  
kan de nieuwe test in de Beoordelingsrichtlijn BRL1511  
opgenomen worden, zodat dakdekkend Nederland niet voor 
onverwachte verrassingen komt te staan. De invloed die een 
fabrikant op dit probleem heeft, is om de oorzaak van de 
blaasjes weg te nemen en de dakdekker heeft er invloed op 
door alleen KOMO gecertificeerde materialen te gebruiken 
(als de nieuw te bedenken test tenminste in de BRL1511 
opgenomen is).

JACK PLAATST VANAF NU 
SKYLUX DAKRAMEN

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

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

Contacteer ons en wordt premium dakwerker! 
Tel 056 20 00 00 - info@skylux.be

Uniek: 
Muggenhor 

aan de 
buitenkant

adv roofs NL Dakraam 2020.indd   1 20/01/2020   09:35
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Met een eigenzinnige nieuwbouw investeert AFAS in verdere groei van het  

softwarebedrijf. Het in september 2020 op te leveren experience center biedt 

een variëteit aan dakvormen en bedekkingsmaterialen. Opvallend zijn onder 

meer de theaterkoepel en het gewelfde dak van het restaurant.

Dynamisch daken-ensemble  
experience center

Martijn van den Bouwhuijsen

AFAS werd in april 1996 opgericht door twee automatiserings
experts: Ton van der Veldt en Piet Mars. De onderneming 
groeide tot 500 medewerkers. Zeven jaar geleden kochten 
de ondernemers de te ontmantelen Bankgirocentrale, schuin 
tegenover het bestaande pand. De huidige huisvesting bleek 
na jaren gebruik namelijk te klein en te oncomfortabel.  
Met een nieuw ensemble gebouwen anticipeert de  
automatiseerder op verdere groei van het bedrijf:  
voor nu en in de toekomst.

ESTHETIEK
Het experience center wordt een aaneengesloten ensemble 
van gebouwen in een glooiend landschap van 4,5 hectare, 
inclusief waterpartijen van ongeveer twee voetbalvelden 
groot, 859 m2 terras, 8.362 m2 groen, een hoofdgebouw met 
een gekromd volume, gebouwen voor opleiding en demo 
met schilddaken, een binnentuin, een atrium, een restaurant 
met dubbel gekromd dak en een theater met stalen koepel. 
Onder het complex bevindt zich een dubbele parkeergarage 
en kelder met een bruto vloeroppervlak van ongeveer  
vijf voetbalvelden groot, waarvan een laag onder de grond 
en een laag half verdiept. Een deel van de garage is bedekt 
met groendek van 9.018 m2 en een binnentuin van 481 m2, 
Het 26,5 meter hoge hoofdgebouw beschikt over 700 flex
werkplekken. Op het dak bevinden zich op beide torens  
twee technische ruimtes. Het dak van het hoofdgebouw 
wordt voorzien van een glasbewassingsinstallatie. De kantoor  
takken zweven met een verdieping boven de begane grond. 
Het rechter en linkergebouw hebben een begane grond en 
een eerste verdieping. Tussen restaurant en hoofdkantoor is 
er een doorloopruimte, het atrium. Hier komt ruimte voor het 
organiseren van kleine beurzen of exposities. 

De koepelconstructie van het theater is van wit  gemoffeld 
gecoat staal. De gekozen vorm bespaart materiaal en 
creëert veel ruimte. Er zijn immers geen kolommen nodig. 
De koepel heeft een constante radius van 21 meter en een 
hoogte van 21 meter en is verdeeld in horizontale ringen,  
die zijn opgedeeld in een driehoekig patroon. 
Het theatergebouw heeft foyers op de begane grond,  
de eerste en tweede verdieping, in de vorm van halve manen.  
De foyervloeren zijn aan een betonnen binnenkoepel vastge
maakt. De onderzijde van deze koepel fungeert als plafond. 
Vanaf het begin werd gekozen om het esthetisch ontwerp 
in 3D uit te werken in ArchiCAD. De aannemer en installateur 
gebruikten vervolgens Revit voor de werktekeningen.  
Het BIMmodel is uitgewerkt tot op LOD 500niveau,  
voor beheer en exploitatie.
Bij de presentatie van het masterplan aan de medewerkers 
van de automatiseerder en het college van B&W van Leusden 
werd gebruik gemaakt van een 3Dgeprinte maquette van 
1.400 bij 750 mm, schaal 1:300. De maquette hoefde, op de 
koepel na, niet opengewerkt te worden. Waar mogelijk werden 
dezelfde materialen gebruikt als in de werkelijke bouw. 

DUURZAAMHEID
Het experience center is nagenoeg energieneutraal door 

toepassing van smart sensoren, triple glas, groene daken, 
zonnepanelen, ledverlichting, klimaatplafonds, warmtewisse
laars en warmtepompen. De klimaatplafonds hebben 
multisensoren die temperatuur, RV, lichtsterkte, geluid en 
beweging meten en bluetooth en IR ontvangen.  
Afhankelijk van de ruimte is de functionaliteit uitgebreid met 
CO2meting, voertuigdetectie en multicolour ledsignalering. 
Door de toepassing van vilten systeemplafonds onder de 
klimaatplafonds wordt geluid gedempt en ontstaan comfor
tabele verblijfsruimtes. 
Het totale dakoppervlak beslaat in totaal 7.500 m2 en heeft 
allerlei functies: recreëren, parkeren, 1.225 m2 energieop
wekking, 1.200 m2 groene daken. Tevens zijn er traditionele 
daken. Het restaurant, de toneeltoren en het hoofdgebouw 
zijn voorzien van zonnepanelen. De eerste verdieping van het 
restaurant en de daken van de opleiding en demo hebben 
grotendeels sedumbedekking. 
De daken hebben een gemiddelde Rc van 6,0 m2K/W.  
Vanwege de diversiteit van de dakconstructies zijn  
EPS isolatieplaten van diverse druksterkten toegepast.  
Dat recyclebare materiaal heeft een lage LCAscore.  
Bij de montage was het belangrijk om de naden goed tegen 
elkaar aan te zetten om thermische lekken te voorkomen. 
Driekwart van de bouwwegen op het terrein werden aange
legd met puin van de bestaande keermuren en bestrating. 
Het grove puin is ter plekke via een vergruizer verwerkt tot 
verwerkbare puin voor de bouwwegen. Die vervolgens zijn 
geasfalteerd en medio 2018 in gebruik genomen. 

TECHNIEK
Het glasdak van de koepel is waterdicht gemaakt met  
rubber aan de onderzijden van de ruiten en kit aan de  
bovenzijden. Elk knooppunt van de stalen constructie heeft 
een lichtspot naar buiten en een spot naar binnen.  
De koepel is 24 uur per dag een opvallende verschijning.
Voor het ontwerp van de stalenglazen koepel werd eerst 

JHet Dak van het  aar 2020
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een mock-up gemaakt waarbij bouwtechniek, esthetiek, 
functionaliteit en onderhoud werden getoetst.  
De 1:1 proefopstelling behelsde een fragment van het bouw
werk met een transparant en een niettransparant glasvlak, 
inclusief binnenbladen van gelamineerd glas. 
Het restaurant heeft een betonnen onderbouw en een  
dubbel gekromde stalen dakconstructie.
De platte daken van het hoofdgebouw en de foyer zijn  
voorzien van installaties voor gevelonderhoud. 
De daken van het restaurant, de studio’s, de toneeltoren en 
het hoofdgebouw hebben een kunststof bedekking van SIKA 
type Sarnafil TS77. Het hele pakket bestaat, van  onder naar 
boven, uit: losliggende dampremmer Sanrnavap 1000,  
EPS100SE afschotisolatie, scheidingslaag glasvlies en  
geschroefde FPO bedekking. Het kelderdek is afgewerkt met 
spuitbitumen. De dakgoten zijn bekleed met Sarnafil TS77.  
Het water wordt afgevoerd met een pluvia onderdruksysteem. 
Het water wordt geloosd op de omliggende waterpartijen. 
De daken zitten boordevol complexe details. Meest bijzonder 
waren wellicht de aansluitingen van de dakbedekkingen  
op de ronde gevel van het hoofdgebouw en de dakvormen 
van het restaurant en de studio. 

SAMENWERKING
De opdrachtgever wilde begin 2018 beginnen met de  
bouwwerkzaamheden. Bouwbedrijf Dura Vermeer en  
HOMIJ Technische Installaties, die al eerder samenwerkten, 
gingen al op 1 september 2017 aan de slag. Voor de eind
oplevering ligt het project op schema. De oplevering staat 
gepland voor september 2020. 
Na het bouwrijp maken werden de damwandplanken  
geplaatst: 930 van ongeveer 13 m lang. Om de bouwkuip 
open te houden, werden 1.042 trekankers ingezet.  
De bouwkuip kreeg een omtrek van 720 m.  
Bij het ontgraven kwamen de bouwers 657 oude heipalen 
tegen van de Bankgirocentrale, die werden ontmanteld.  
Het nieuwe gebouwencomplex werd op heipalen gefun
deerd, 1.005 in totaal. 
Bij de bouw van het experience center werden drie toren
kranen ingezet. Er werden daarnaast af en toe drie kleine 
mobiele bouwkranen ingezet gedurende het bouwproject.
Het gebouwenensemble is kortgeleden glas en waterdicht 
gemaakt. Eind januari 2020 staat de oplevering van alle 
aluminium gevelplaten op de planning. Momenteel wordt 
voornamelijk gewerkt aan de binnen afbouw.  
Systeemvloeren worden gelegd, wanden geschilderd en 
installaties ingeregeld. 

VEILIGHEID
De dakmaterialen zijn met de drie torenkranen vanaf  
maaiveld veilig omhoog gehesen. Met hoogwerkers,  
steigers, aanlijnvoorzieningen is veilig op hoogte gewerkt. 
De omgeving van het gebouw was en wordt zoveel mogelijk 
ontzorgd tijdens het project. De omgeving en de stakeholders 
worden op de hoogte van de voortgang gehouden met 
nieuwsbrieven. Vanaf een tribune kunnen geïnteresseerden 
meekijken naar het bouwproject. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

JHet Dak van het  aar 2020

• OPDRACHTGEVER: AFAS, LEUSDEN
• BOUWBEGELEIDING:  TON VAN DER VELDT (NAMENS AFAS)  

EN WIM MARS
• ARCHITECT:  TON VAN DER VELDT  

SAMEN MET JUST ARCHITECTS, AMSTELVEEN
• 3D MODELLERING: CAD2REALITY, KUDELSTAART
• AANNEMER: DURA VERMEER BOUW HENGELO
• WINSTALLATEUR: HOMIJ TECHNISCHE INSTALLATIES, EINDHOVEN
• KANAALPLAATVLOEREN: VBI, HUISSEN
• ONTWERP EN BOUW KOEPEL: OCTATUBE, DELFT
• WATERDICHTING KOEPEL: OCTATUBE, DELFT
• GLASBEWASSINGSROBOT THEATER: KCE LISSE
• VERLICHTING: DUTCH LIGHT PRO, RIDDERKERK
• ISOLATIE: KINGSPAN UNIDEK, GEMERT
• DAKDEKKER: KIMMENADE GROEP, HELMOND 
• DAKBEDEKKING: SIKA, UTRECHT
• GROENDAKEN: ZND NEDICOM, EINDHOVEN
• PVPANELEN: DAS ENERGY, WIENER NEUSTADT (OOSTENRIJK)

Betonconstructies 100%
waterdicht afsluiten?
Dat is gegarandeerd door gebruik van Novacell: een koud gespoten en 
dus naadloze bedekking van betondelen die 100% verkleefd ook op 
vochtige ondergronden. Betondelen zoals parkeergarages, kelderwanden, 
daktuinen, reinwaterkelders en kunstwerken. Een product van het hoogste 
niveau. Wenst u meer informatie bezoek dan onze website of neem 
telefonisch contact met ons op.

Vossenbeemd 9
5705 CL Helmond
Postbus 144
5700 AC Helmond
Nederland

+31 (0)492 53 31 22
info@kimmenade.nl

www.kimmenade.com

T
E

W

Kimmenade Nederland B.V.

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

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

dakbedekkingssystemen
  Gemakkelijk en snel te verwerken 

Kijk voor prijzen en levertijden op  
www.unidekflatroofs.nl

 Platinum Kameleon
Universeel toepasbare dakisolatie



Lange Linden 32
5433 NC Katwijk

T  088-9965680
F  024-6782495

info@aabogreentech.nl
www.aabogreentech.nl

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

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

Bezoek ook onze 
nieuwe webshop!

Infraroodverwarming Warmtepompen LED verlichting Zonnepanelen

www.aabogreentech.nl

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

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

nauwe banden met Paus en Klaas én onze overtuiging dat het 

samen ondernemen tot een wederkerig succes leidt, maken  

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

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

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

trouwens, maar ook met gedegen opleidingen en een 

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

Verkoop

Verhuur

Lease

Onderhoud

Opleidingen

MET ALL -UP GAAT 
HET DAK ERAF . . .

...EN ER WEER OP NATUURLIJK!
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Jury Dak van het Jaar 2019 is 
tot een eindoordeel gekomen

FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE

Tijdens een lunch op 23 januari in Restaurant Wilhelminapark in Utrecht  

heeft de jury van het Dak van het Jaar 2019 de genomineerde projecten  

besproken. Na een interessante discussie zijn de shortlist en het winnende  

project bepaald.

Zoals wellicht bekend, wordt elk jaar de jury van het  
Dak van het Jaar samengesteld uit de redactieraad van 
vakblad Roofs. De redactieraad is immers zodanig samen
gesteld, dat deze een representatieve weergave is van  
de dakenbranche. Dit jaar bestaat de jury uit  
Ton Berlee (Comforthome), Otto Kettlitz (NiemanKettliz),  
Marco de Kok (Low and Bonar) en Paul van Roosmalen  
(gemeente  Rotterdam). Martijn van den Bouwhuijsen,  
auteur van de meeste projectbeschrijvingen in Roofs, schoof 
aan om  eventuele vragen van de jury te beantwoorden.

Dit jaar was het aanbod van projecten bijzonder breed, 
waardoor al snel werd geconstateerd dat een vergelijking 
tussen deze projecten feitelijk een vergelijking tussen appels 
en peren is. Het ene project onderscheidt zich vanwege  
het vakmanschap, bij het andere is bijvoorbeeld het  
ontwerp spectaculair, weer andere projecten waren bijzonder 
vanwege de duurzaamheid of de samenwerking tussen de 
betrokken bouwpartijen. De jury beoordeelde de genomi
neerde projecten volgens de volgende criteria:

• Techniek
• Samenwerking
• Veiligheid
• Duurzaamheid
• Esthethiek

Omdat er op het eerste gezicht geen project was dat zich 
op al deze gebieden tegelijk duidelijk onderscheidde,  
kwam het erop aan te bepalen welk criterium het zwaarst 
zou wegen. Vakmanschap is te allen tijde het criterium dat 
het zwaarst weegt, omdat hiermee de kwaliteit van het 
project staat of valt. De primaire functie van het dak blijft de 
waterdichtheid, als dit niet in orde is, is het geen goed dak. 
Daarbij werd gekeken welk dak een voorbeeldfunctie vervult, 
zowel binnen als buiten de dakenbranche.  
Uit de 19 genomineerde projecten koos de jury drie projec
ten die om verschillende redenen een parel zijn voor de 

dakenbranche. Na enige discussie werd uit deze drie projec
ten de winnaar bepaald. Zowel de shortlist als de winnaar 
zullen tijdens de feestavond voor de dakenbranche bekend 
worden gemaakt. 

Tijdens de diverse vergaderingen van de redactieraad van 
Roofs zijn in het afgelopen jaar namen naar voren geschoven 
van personen die in aanmerking komen voor een nominatie 
voor de titel Dakenman of vrouw van het Jaar.  
De tweede helft van het juryberaad werd besteed aan het 
bepalen van de definitieve lijst nominaties en de winnaar 
of winnares. De nominaties zullen worden bekendgemaakt 
in het maartnummer van Roofs, de winnaar zal eveneens 
tijdens de feestavond worden bekendgemaakt. 

De feestavond voor de dakenbranche zal op 20 maart worden 
georganiseerd in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. ■

Vrijdag 20 maart 2020
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

Dak van het Jaar 2019
Deze avond wordt u aangeboden door:

De oplossing 
voor platte daken

VEGETATIEDAK MET HET 
UNILIN PDH-SYSTEEM

Een vegetatiedak bestaat uit een systeem van 

baanvormige dakbedekking voor plat- of fl auw 

hellend dak. Bij deze daken is altijd een waterdichte 

en dampdichte onderlaag aanwezig. UNILIN adviseert 

hiervoor het PDH-systeem. Dit zorgt voor een isolerende 

oplossing en biedt een veilige en betrouwbare 

constructie. Deze zelfdragende constructie is bouwfysisch 

verantwoord, eenvoudig en veilig uitvoerbaar en 

daarmee de perfecte oplossing!

Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl

De jury Dak van het Jaar 2019. Vanaf linksonder met de klok mee: 

Marco de Kok (Low and Bonar), Paul van Roosmalen (gemeente 

 Rotterdam), Ton Berlee (Comforthome) en Otto Kettlitz (Nieman-Kettlitz).
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Stichting Veilig Dak Nederland (SVDN) in Breda bestaat dit jaar 15 jaar.  

De gelegenheid werd aangegrepen om een serie symposia rond  

veilig werken op hoogte te organiseren. In samenwerking met  

Ten Holter Noordam advocaten en Comforthome bv werden twee bijeen

komsten georganiseerd om het veilig werken op daken te bevorderen.  

Vanwege de belangstelling en de hoge waardering is inmiddels besloten  

de reeks te verlengen.

Een Veiligheidslabel 
voor daken

SVDN VIERT MET SYMPOSIA HAAR 15-JARIG BESTAAN

De symposia die tot nu toe zijn gehouden, vonden op  
16 januari en 21 januari 2020 plaats in het kantoor van de 
stichting in Breda. In het welkomstwoord van Con van Meer, 
initiatiefnemer en bestuurder bij SVDN, zag hij terug op  
zijn motivatie de stichting te beginnen: op onafhankelijke 
basis veilig werken op hoogte bevorderen. Inmiddels staat 
men bijvoorbeeld opdrachtgevers bij met raad en daad. 
Een voorbeeld van dat laatste is het verzorgen (ook weer op 
onafhankelijke basis, dus niet productgericht) van een RI&E. 
Daarbij werkt de stichting vanzelfsprekend volgens  
de Arbeidshygiënische strategie, die uitgaat van de bron
aanpak: voorkomen dat er valgevaar ontstaat. Wanneer dat 
niet mogelijk is, moet er een collectieve oplossing gevonden 
worden en pas in laatste instantie kan worden gekozen voor  
de toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).  
Daarbij dienen de werkzaamheden centraal te staan:  
men kan er dus ook voor kiezen géén voorzieningen te treffen, 
wanneer men kan aantonen dat dit voor de betreffende  
situatie het meest veilig is.

AANSPRAKELIJKHEID
Het leeuwendeel van het symposium werd besteed aan  
een uiteenzetting over de respectievelijke verantwoordelijk
heden. Casper Dekker en Marcel Smit van Ten Holter Noordam 
advocaten gingen in op de verantwoordelijkheid van de 

werkgever, vanuit de Arbeidsomstandighedenwet, om te 
zorgen voor een veilige werkplek voor de medewerkers.  
De sprekers putten uit hun ervaringen bij het afhandelen van 
ongelukken in de bouw. Zij lardeerden hun betoog dan ook 
met diverse werkelijk voorgevallen bedrijfsongevallen (cases) 
die zeer verhelderend werkten. Dat leidde tot veel vragen  
van de toehoorders, die daar ook toe werden uitgenodigd. 
Zo werd tijdens de discussie de verantwoordelijkheid van de 
opdrachtgever besproken, die is geregeld in de Woningwet. 
Kort gezegd komt het erop neer dat een dakdekkersbedrijf  
met recht kan weigeren bij de constatering dat de werk
zaamheden niet op een veilige manier zijn uit te voeren  
(c.q. er geen budget wordt vrijgemaakt voor de juiste  
veiligheidsmiddelen). Wanneer is een werknemer een  
onderaannemer (en omgekeerd)? Volstaat het om het  
veilig werken in de opdracht te noemen? Dat soort vragen.

Tijdens de presentatie werd met name ingegaan op de vraag 
wat de gevolgen zijn van een inspectiebezoek van SZW en 
de te voeren verweren bij een rechtszaak. “Men is verplicht 
mee te werken met de inspectie, maar wanneer een ongeval 
heeft  plaatsgevonden betreft het een onderzoek. In het 
ene geval betreft het bestuursrecht, in het andere strafrecht,” 
aldus Smit. “In het geval het een strafrechtelijk onderzoek 
naar aanleiding van een (val)ongeval betreft, kan men zich 

Vlnr: Ton Berlee (Comforthome), Casper Dekker (Ten Holter Noordam advocaten), Con van meer (SVDN),  

Marcel Smit (Ten Holter Noordam advocaten) en Mark Blaakman (SVDN).
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beroepen op het zwijgrecht: in het Nederlandse recht is 
geregeld dat men niet hoeft mee te werken aan de eigen 
veroordeling. De bewijslast ligt bij inspectie en onderzoek 
tegengesteld: bij inspectie is de dakdekker verplicht te  
bewijzen dat alles in orde is, bij een strafrechtelijk onderzoek 
moet het Openbaar Ministerie bewijzen dat er een over
treding is begaan.” 

“Vraag bij het bezoek van een inspecteur altijd expliciet  
naar de aanleiding, grondslag en het doel van het  
bezoek, zodat duidelijk wordt of sprake is van bestuurs
rechtelijk toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften,  
of dat het gaat om de strafrechtelijke opsporing van  
strafbare feiten (wie wordt verdacht van het begaan van 
welke strafbare feiten). In dit kader kan het verzoek aan  
de toezichthouder/opsporingsambtenaar worden gedaan  
om zijn of haar legitimatiebewijs te tonen. Op het identificatie
bewijs staat wie de toezichthouder/opsporingsambtenaar is 
en onder verantwoordelijkheid waarvan hij werkzaam is.”

“Zowel voor toezicht als voor opsporing (na een ongeval) is 
het raadzaam de ontvangst en het gehele bezoek van de 
toezichthouder(s) onder begeleiding van twee personen te  
laten plaatsvinden. De opvangcoördinator onderhoudt het 
contact met de toezichthouder(s)/opsporingsambtenaren,  

terwijl een collega aantekeningen maakt van hetgeen 
voorvalt en wordt besproken.” De gevolgen bij een ernstig 
ongeval zijn voor alle partijen mogelijk verstrekkend.  
De emoties mogen niet onderschat worden, vrijwel iedereen 
is van slag. Het is van belang dan te weten wat om welke 
reden gevraagd en gedaan wordt, wat mag en wat niet,  
wat moet en wat niet, etc. Smit gaf met heldere voorbeelden 
aan hoe te handelen. 

Casper Dekker ging o.a. in op de praktijk van stillegging van 
het werk. “De mogelijkheid voor het stilleggen van werkzaam
heden ontleent de inspectie aan de Arbowet. Hieruit volgt 
dat wanneer de inspecteur oordeelt dat sprake is van werk
zaamheden die ernstig gevaar opleveren voor personen,  
hij mondeling kan bevelen tot stillegging van de werkzaam
heden. Dit kan hij ook doen wanneer een eerder opgelegde 
eis in het kader van veiligheid nog niet tot uitvoering is  
gebracht. Daarbij kan de inspecteur de nodige maatregelen  
treffen en/of de nodige aanwijzingen geven. Gedacht kan  
worden aan het niet langer gebruiken van bepaalde  
bedrijfsapparatuur of het verzegelen van arbeidsmiddelen 
of –plaatsen. Overtreding van een bevel en de daaraan 
gekoppelde maatregelen en/of aanwijzingen is een eco
nomisch delict. Indien de inspecteur van oordeel is dat het 
 ernstige gevaar geweken is, wordt het bevel weer ingetrokken.  

Daarmee lijkt deze verstrekkende maatregel al snel voor dis
cussie vatbaar en nauwelijks geclausuleerd. Voor bedrijven is 
het dan moeilijk inschatten of de stillegging terecht is.  
Het is dan ook zaak om snel scherp te krijgen wat de  
inspecteur heeft waargenomen, want op basis van die  
waarneming wordt het bevel gegeven. Bij dergelijke waar
nemingen kan gedacht worden aan het niet aangelijnd  
op daken werken of het aanwezig zijn van gebroken asbest
platen, zonder de daartoe vereiste veiligheidsmaatregelen.”

VEILIGHEIDSLABEL
Ton Berlee van Comforthome bv werd aangekondigd als 
‘futuroloog’, waar hij zichzelf vooral beschouwt als ‘product
ontwikkelaar’. Dat belette hem niet om in te gaan op enkele 
trends op het gebied van veilig werken, waarbij hij aangaf 
dat veilig werken te maken heeft met de factoren ‘mens’, 
‘cultuur’, ‘techniek’ en ‘infrastructuur’. Al deze thema’s zijn in 
ontwikkeling, waarbij de feilbare mens mag gelden als de 
zwakste schakel en de cultuur als hetgeen dat het beste valt 
te beïnvloeden. Wat betreft de ontwikkelingen op het gebied 
van techniek gaf Berlee aan dat de bouw zich razendsnel 
ontwikkelt: er wordt steeds meer prefab geproduceerd  
en op het gebied van nieuwbouw betekent dat ook een 
verbetering van de veiligheid. De verdergaande digitalisering  
van de bouw ziet hij, bij alle nadelen, als een andere, posi

tieve verandering op het gebied van veilig werken  
op hoogte, omdat informatie hierdoor eenvoudiger kan 
worden uitgewisseld. 

Ter afsluiting ging Mark Blaakman, eveneens bestuurder  
bij SVDN, nader in op de activiteiten van de stichting.  
“Wij hebben een droom die wij willen verwezenlijken.  
Wij willen een label in het leven roepen, vergelijkbaar met  
het Energielabel, dat het veiligheidsniveau van het dak  
aangeeft, variërend van bijvoorbeeld A t/m D.  
Verder zou in de toekomst niemand, behalve de dakspecia
listen, het dak (professioneel) meer mogen betreden.  
Dat houdt in dat er een registratie moet komen van personen 
die bevoegd zijn zich op het dak te begeven. Hierover zijn met 
de diverse partijen gesprekken gaande die zich al in een 
verder gevorderd stadium bevinden.”

Na het programma was er voldoende ruimte om na te 
praten, vragen te stellen en te evalueren op het programma. 
SVDN kijkt terug op twee zeer geslaagde ochtenden en 
organiseert binnenkort een derde (en laatste) bijeenkomst. 
De datum voor deze laatste bijeenkomst is nog niet bekend, 
maar volgt binnenkort. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl



isolatiedikte vanaf 20 mm 
t/m 160 mm leverbaar

UTHERM ROOF PIR L
ISOLATIEPLATEN VOOR 
HET PLATDAK

Afmetingen: 1200 x 600 mm 
en 2400 x 1200 mm

Utherm dakisolatieplaten met PIR-hardschuim bieden een 

hoog isolatierendement, zijn vochtongevoelig en licht van gewicht. 

De isolatieplaten zijn drukvast, waardoor ze goed beloopbaar zijn 

en ze zijn makkelijk te verwerken en te monteren omdat PIR 

vormvast is.

De isolatieplaten zijn leverbaar met 2-zijdige cacheerlaag 

van dampdicht ALU-Laminaat.

Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl

Dakned • Rotterdam
Kiotoweg 407
3047 BG Rotterdam
010 2687014

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

info@dakned.nl
www.dakned.nl

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

BIJ DAKNED WETEN WE VEEL. WE LEVEREN DIE KENNIS GRAAG AAN JOU. 

Binnen onze groep hebben we meer dan 100 jaar ervaring in dit mooie vak en die kennis houden we niet 
voor onszelf. Die kennis delen we graag met jou. Wij zijn jouw verlengstuk om projecten aan te pakken. 
We weten wat erbij komt kijken om een klus te scoren en te ‘klaren’. We weten je te behoeden voor fouten 
in een begroting of berekening. We hebben alles al eens meegemaakt en zorgen dat jij op alle vlakken 
voorbereid bent. Wij weten wat de eindgebruiker wil en hoe jij daar op de juiste manier op kunt inspelen. 
Benieuwd wat we voor elkaar kunnen betekenen? We horen graag van je.  

WIJ KENNEN
JOUW BUSINESS.
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De veilige  
opbouwmethoden  
van rolsteigers

In 2011 heeft Inspectie SZW aan rolsteigerfabrikanten binnen 
de brancheorganisatie VSB gevraagd om een nieuwe,  
veilige opbouwmethode te ontwikkelen. Deze zou met  
name tijdens de op en afbouw voor meer veiligheid  
moeten zorgen. Dit is door de fabrikanten vertaald naar hun 
producten. Uitgangspunt hierbij is dat de randbeveiliging 
van een platform, bestaande uit minimaal een heupleuning, 
altijd is aangebracht voordat het platform wordt betreden. 
Vanzelfsprekend moeten werkvloeren altijd van boven  
en tussenleuningen en een kantplank zijn voorzien.  
Inmiddels zijn er verschillende systemen ontwikkeld door 
fabrikanten die aan dit veiligheidsniveau voldoen.  
Sinds 1 januari 2018 zijn deze veilige opbouwmethoden 
verplicht en controleert Inspectie SZW op het gebruik ervan. 
In hoofdlijnen behelst dit:

•  Het aanbrengen van tijdelijke heupleuningen  
en eventueel knieleuningen;

•  Het aanbrengen van definitieve heupleuningen  
en eventueel knieleuningen;

•  Het aanbrengen van samengestelde systeemelementen 
die leuningwerk en diagonalen vervangen.

FABRIKANTEN BESCHRIJVEN  
VEILIGE OPBOUWMETHODES
In het vernieuwde Ablad Rolsteigers van  
april 2016 zijn de veiligere opbouwmethoden 
verplicht. Alhoewel de uitgangspunten van 
opbouwen gelijk is voor alle merken, kan nu niet 
meer worden volstaan met het verstrekken van 
één algemeen geldende instructie, maar zijn  
de methoden merkgebonden. De VSB flyer  
‘Veilig werken met Rolsteigers’ is dan ook  
aangevuld met een uitgebreide toelichting  
per leverancier die in samenspraak met de 
Inspectie SZW is samengesteld. Naast deze 
downloadbare brochure (www.vsbnetwerk.nl)  
is er ook een infographic beschikbaar.

De aanpassingen zijn in de werkbladen per 
fabrikant beschreven en in generieke zin in 
het nieuwe Ablad. Door te werken volgens de 
nieuwe aanwijzingen en het Ablad voldoet men 
aan de huidige stand der techniek en veiligheid. 
De nieuwe, veiligere opbouw is door fabrikanten 
(Altrex, ASC, Custers, Layher en Skyworks)  
‘vertaald’ naar hun eigen rolsteigers.  
Hierbij maken de fabrikanten gebruik van onder 
andere speciale onderdelen en werkmethoden. 
De nieuwe opbouwmethode is veiliger dan  
de traditionele: in het licht van de Arbeids
hygiënische strategie moet de nieuwe opbouw
methode dan ook worden gevolgd. 

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Tijdens het gebruik van de rolsteiger moeten 
werkvloeren rondom zijn beschermd met  
dubbele leuningen en kantplanken. Alleen als 
de afstand tot een gevel kleiner is dan 15 cm, 

mag de leuning aan die zijde vervallen. Ook langs trappen  
zijn aan de buitenzijde enkele of dubbele leuningen geplaatst. 
Alleen als de werkvloer lager is dan 1,5 meter, is het accep
tabel om aan één lange zijde de knieleuning en kantplank 
weg te laten. Het beklimmen van een rolsteiger gebeurt met 
trappen of via het frame aan de binnenzijde door gebruik te 
maken van de klimluiken. Vaak verwijderen gebruikers diago
nalen of plaatsen zij die aan één zijde. Dat is conform de 
handleiding niet toegestaan, ook niet aan de gevelzijde.

Overigens is het altijd zaak de handleiding en voorschriften 
van de fabrikant te volgen. De handleiding dient daarbij op 
het werk aanwezig te zijn, zodat er ook later nog gebruik van 
kan worden gemaakt. Is er een rolsteiger in een configuratie 
nodig die niet volgens de handleiding samen is te stellen, 
dan zullen er tekeningen en berekeningen moeten worden 
gemaakt waaruit de gewenste opbouw van de rolsteiger 
blijkt. Het is niet aan te raden onderdelen van verschillende 
merken of systemen in één configuratie te gebruiken,  
tenzij de fabrikanten akkoord zijn. ■

Dagelijks werken duizenden mensen met, rond en op rolsteigers.  

Op de bouwplaats, maar ook in de industrie, de energiesector en  

de offshore. Uiteraard moet veiligheid daarbij voorop staan. Tijdens het  

gebruik, maar eveneens bij de (de)montage en voor de omgeving. 

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

VEILIG WERKEN OP HOOGTE
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ERIK EN DE ANDEREN

Bewust of onbewust wordt bij het aanbrengen van een dak  

altijd een keuze gemaakt tussen ‘goed’ of ‘goedkoop’.  

Maar hoe bepaal je ondubbelzinnig wat ‘goed’ is?

Certificering onder-
deel van kwaliteit

En als men overal certificering heeft geregeld, waar ligt  
dan het onderscheidende thema tussen de dakdekkers
bedrijven onderling?
 
Mijn conclusie is dat jammer genoeg in de nieuwbouw 
steeds minder de vraag wordt gesteld of het uitvoerende 
bedrijf gecertificeerd is. Op basis van prijs wordt bepaald  
wie de goedkoopste kwaliteit mag aanbrengen.  
Dit is al jaren een doorn in het oog van menig dakeigenaar, 
die later met de slechte keuze vanuit de nieuwbouw wordt 
geconfronteerd door veel meer onderhoud en zelfs naar 
voren getrokken volledige renovaties. 

Een kwalitatief dak mag gemiddeld toch wel zo’n 2025 jaar 
meegaan. Maar doet dat dak dit in de huidige praktijk?

Uiteraard wordt binnen de nieuwbouw het toepassen  
van KOMOgecertificeerde materialen direct gevraagd, 
waarbij ook de bewijsstukken worden geëist, als ook de  
garantiecertificaten. Toch vinden onze inspecteurs van  
DIAC Dakadvies bij hun onafhankelijk dakonderzoek nog 
steeds met enige regelmaat het buitenlandse rolletje zonder 
KOMO terug op de daken, die vanuit de nieuwbouw gegund 
en na 1112 jaar alweer volledig versleten zijn. 

RESULTAATGERICHT ONDERHOUD
In het onderhoud is men inmiddels, zeker op bedrijfsniveau, 
door schade en schande wijs geworden. En met de komst 
van RGS (Resultaatgericht Samenwerken) bij o.a. woning
bouwverenigingen is de nieuwe tendens om de dakdekkers
bedrijven zelf voor de komende 20 jaar verantwoordelijk 
te stellen voor het in stand houden van het dak (middels 
prestatieeisen). De expert verantwoordelijk houden voor de 
lange levensduur met zo min mogelijk uitval: die doet het in 

één keer goed! RGS leidt tot betere kwaliteit en biedt ook de 
kans voor een opdrachtgever om (binnen zijn vast te leggen 
prestatieeisen) de gewenste certificering te eisen, waaraan 
moet worden voldaan vanuit product en uitvoerend bedrijf.
 
Ook de uitvoering is onderhevig aan kritiek. Onderaannemers, 
snelheid van werken, buitenlandse werknemers: we generali
seren, maar deze zaken komen de kwaliteit helaas niet ten 
goede. En waar kunnen wij ons dan als kwaliteitsbedrijven 
mee onderscheiden: 
•  het opleidingsniveau van onze eigen mensen, via organi

saties zoals TECTUM, telkens verbeteren; 
•  toeleggen op specialisme door trainingen en ondersteu

ning van de fabrikant;
•  het eigen bedrijf certificeren op het gebied van de BRL 

4702, ISO 9001, 14001 (milieu)
•  werken conform de Vakrichtlijnen;
•  onderscheidende lidmaatschappen zoals DAKMERK, NDA 

(BRL 4702) en Coninko (solvabiliteit) en branchevereniging 
VEBIDAK (minimale eis OKD opleiding) 

Want wat is belangrijker: een goed uitvoerend bedrijf of een 
goed kwalitatief topproduct? 

Allebei uiteraard, een topproduct met bewezen levensduur 
en een goed uitvoerend dakdekkersbedrijf. Ondanks de op
merking dat een slecht uitvoerend bedrijf met een uitstekend 
product slechtere daken maakt dan een hoogwaardig uit
voerend bedrijf met een uiterst zwak product: kwaliteit wordt 
gemaakt door een goede balans in (hoogwaardig) product 
en (een hoogwaardige) uitvoeringstechniek. 

Erik Steegman, directeur NDA

Laatst belde de directeur van een dakdekkersbedrijf mij op 
om navraag te doen over de criteria die NDA hanteert om 
bedrijven toe te laten tot Coninko, de inkooporganisatie voor 
dakdekkersbedrijven. Ik antwoordde simpelweg dat een  
toetredend dakdekkersbedrijf allereerst een goede solvabili
teit moet hebben en bij voorkeur ook eigen dakdekkers in 
dienst heeft. En dat het tevens een jaaromzet draait van  
ruim 2 miljoen euro, waarbij een inkoopvolume van meer dan  
26% in materiaal wordt gerealiseerd. Als je als dakdekkers  
bedrijf hieraan voldoet, is het namelijk direct merkbaar dat 
het financieel interessant is om toe te treden. 
Het dakdekkersbedrijf vroeg mij daarna of er nog eisen met 
betrekking tot certificering of het werken met gecertificeerde 
producten als criteria worden meegenomen. Hijzelf gaf aan 
dat zijn dakdekkersbedrijf al vele jaren op kwaliteit gedreven 
is. Het maakt mooie werken in de nieuwbouw, waarbij hij 
vaak de goedkoopste kan zijn door een mooie import van 
buitenlandse materialen en door nergens bij aangesloten 
te zijn, want dat kost alleen maar extra geld! Wars van eigen 
certificering, omdat vaak wordt gewerkt met onderaan
nemers, waar dan zomaar van uit wordt gegaan dat zij de 
benodigde papieren hebben en materialen verwerken  
zonder KOMO, omdat die uiteraard een stuk goedkoper zijn  
en volgens de fabrikant net zo duurzaam zijn als de gang
bare producten in Nederland met KOMO.

BEWEZEN KWALITEIT OF  
DE GOEDKOOPSTE KWALITEIT?
Zo hangt al jaren de vlag erbij binnen de dakenbranche. 
Tweespalt tussen de gecertificeerde bedrijven met oog  
voor bewezen kwaliteit en de vrije vogels, met oog voor de 
‘goedkoopste’ kwaliteit! Vanuit de uitvraag van de opdracht
gever naar de dakdekker ben ik dan ook altijd nieuwsgierig 
of er nog wel wordt gevraagd naar de nodige certificering.  

En wil je dan als aannemer of gebouweigenaar niet alleen 
op de blauwe ogen selecteren en het vertrouwen van horen 
zeggen, dan zal het toch wel op de certificering van product, 
bedrijf en personeel lukken. Heeft men wel eens een nomi
natie ontvangen voor een Gouden Brander door veel zorg te 
besteden aan opleidingen van eigen personeel middels het 
Scholingsfonds? Zijn de certificaten ingelijst en hangen die 
aan de wand van het kantoor? Of is men lid van een over
koepelende organisatie, met prestatieeisen op het gebied 
van certificering? Dan pas kan een opdrachtgever met een 
gerust hart gaan slapen. Het uitvoeringsdeel is gecertificeerd 
en goedgekeurd voor de werkzaamheden. ■

Het KOMO-certificaat op productniveau leidt nog wel tot 
enige discussie. Minimale eisen die tegenwoordig meer op 
productieniveau vastliggen binnen het productieproces dan 
wij voor lief willen nemen. En, zoals een ervaringsdeskundige 
op het gebied van certificering het volgende stelde:
“Als er laagdikte-problemen zijn, betekent dit dat de op  
statistiek te onderbouwen gegevens niet goed zijn.” Hij vervolgt: 
“Er dient dus een systematisch, aan de kant van de produ-
cent, controlecircuit op relevante eigenschappen te worden 
opgebouwd. Vanuit die praktijk zitten de producenten hier 
helaas ver vanaf. In deze tijd zullen wij zeker moeten zijn dat 
productfouten worden teruggekoppeld naar de fabrikant.  
Dit is een onderdeel van de certificering via het dakdekkers-
bedrijf middels kwaliteitsregistratie als onderdeel van de  
KAM (Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu).”

“Als dan de fabrikant niet wil luisteren en aangeeft dat alles 
valt binnen de norm van de certificering zoals wordt verklaard,  
dan pas je als markt na meerdere klachten uiteindelijk de BRL 
aan. Dan blijkt ook dat de norm niet juist is en dat komt nog 
al te vaak voor. Dan is het productiedeel “afgekeurd”.

“Na de crisis is nu het gehalte aan beginners in de bouw 
verschrikkelijk hoog. En daar wordt eveneens vandaag de 
dag leergeld voor betaald door dezelfde bouw. Essentieel 
voor de bouw is het op alle vlakken inzetten van vakmensen. 
En houd dan ook papier weg van de doeners. Want die heb-
ben daar niets mee en doen hier niets mee en sterker nog: 
ze hebben er ook niets aan! Papier creëert een schijnwereld 
die dito figuren aantrekt. Die vervolgens de macht  
grijpen en de bende echt slopen,” aldus Henk Honingh  
van Honingh Consultancy uit Winsum. 

Erik Steegman NDA Duurzaam Dak Concept.
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Eerste editie  
DAKEN & ZAKEN  
georganiseerd

NIEUWE DAKENBEURS

Op donderdag 1 oktober 2020 wordt van 10.00 tot 20.00 uur in de  

nieuwe hal ‘Next Level’ van de Evenementenhal in Gorinchem de eerste  

editie van de gespecialiseerde dakenbeurs DAKEN & ZAKEN georganiseerd.  

Dit is een nieuwe relatiebeurs voor de platte en hellende dakenbranche.

De nieuw opgezette, eendaagse beurs wordt op uitdrukkelijk  
verzoek van de markt georganiseerd, omdat de daken
branche een dergelijk evenement is gaan ontberen.  
De eerste reacties zijn enthousiast en de beursvloer zal  
goed gevuld zijn. In de opzet van DAKEN & ZAKEN worden  
de standhouder en bezoeker volledig ontzorgd.  
De beurs wordt georganiseerd voor zowel de platte als  
de hellende dakenbranche en alle disciplines zullen zijn 
vertegenwoordigd.

Toegang en catering zijn gratis en er is voldoende  
parkeergelegenheid.

ONTWIKKELINGEN OP HET DAK
Het dak wordt steeds meer ontdekt als de locatie voor: 

• de oplossing voor ruimtegebrek in stedelijk gebied;
• zonnepanelen;
• groen;
• wateropvang (ontlasten rioleringssystemen);
• luchtzuivering;
• biodiversiteit;
• gezond en energiezuinig binnenklimaat

Maar de belangrijkste functie van het dak is de waterdich
ting. Dit alles moet op een goede en verantwoorde manier 
gebeuren, met de juiste materialen en technieken.  

En als het even kan met gebruikmaking van milieuvriende
lijke materialen.

De platte en hellende dakenbranche staan dan ook niet 
voor een geringe opgave, in een tijd waarin vakmanschap 
steeds schaarser wordt. Daarom is het nu, meer dan ooit,  
van belang dat de verschillende branchepartijen met elkaar 
in gesprek gaan en blijven. DAKEN & ZAKEN is een belang
rijke factor in dat proces. De beurs biedt alle belanghebben
den de gelegenheid om in een rustige sfeer met elkaar in 
gesprek te gaan. ■

De dakenvakbeurs van Nederland

DAKEN&ZAKEN

De dakenvakbeurs van Nederland

DAKEN&ZAKEN

 
Wij verwelkomen u graag op donderdag 1 oktober 2020 tijdens de eerste editie van DAKEN & ZAKEN, 

de vakbeurs voor platte en hellende daken, bij Next Level in de Evenementenhal in Gorinchem.
 

DAKEN & ZAKEN is de plek waar opdrachtgevers, leveranciers en verwerkers binnen de dakenbranche elkaar ontmoeten. 
Praat elkaar in een rustige en sfeervolle ambiance bij over uitdagingen en oplossingen, zoals multifunctioneel

gebruik van daken, milieuvriendelijke materialen, waterdichting en vakmanschap.
 

Geïnteresseerd in een stand op DAKEN & ZAKEN of in een gratis* toegangsticket voor de beurs? 

Bekijk de website: www.dakenenzaken.nl
 

Voor catering wordt gezorgd, de beurs is geopend van 10.00 tot 20.00 uur en er is voldoende parkeergelegenheid.
Georganiseerd voor en door de dakenbranche.

 

Tot ziens op 1 oktober bij DAKEN & ZAKEN!

Deze beurs wordt mede ondersteund door:

*Gratis t/m 24 september, daarna kost een toegangsticket  15 euro.
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De Wet Kwaliteitsborging 
voor het bouwen (Wkb)

HELPDESK VEBIDAK

André van den Engel,  
adjunct-directeur / hoofd Technische Zaken VEBIDAK

De aansprakelijkheid van bouwers gaat veranderen.  
Er komen instrumenten voor kwaliteitsborging en  
onafhankelijke kwaliteitsborgers. Zij nemen een groot  
deel van de taken van gemeenten over. Zij moeten er  
op toezien dat een bouwwerk ook daadwerkelijk voldoet 
aan de eisen van het Bouwbesluit en alléén zij mogen  
dit formeel verklaren. 

Vooralsnog is de ingangsdatum 1 januari 2021. Omdat de 
Wkb grote gevolgen heeft voor alle partijen in de bouw,  
dus ook voor dakbedekkingsbedrijven, is het zinvol om alvast 
inzicht te hebben in wat u te wachten staat.

Er vindt een verschuiving plaats van toetsing vóóraf  
(bouwvergunning), naar borging in de praktijk tijdens de 
bouw. Bij oplevering van een bouwwerk dient een kwaliteits
borger een verklaring af te geven dat het betreffende  
bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit. Zónder deze  
verklaring mag een bouwwerk niet in gebruik worden  
genomen en is het de bedoeling dat gemeenten dan  
direct handhaven. Kortom, in plaats van vóóraf beloven  
wat we gaan doen (bouwvergunning), gaan we naar een 
stelsel dat we aantonen dat we hebben gedaan wat we 
hebben beloofd (verklaring van kwaliteitsborger).

Een kwaliteitsborger kan natuurlijk niet alles alleen.  
Het is onmogelijk om permanent toezicht te houden op  
alle aspecten van het bouwproces. Vandaar dat de  
wetgever heeft gesteld dat de borger gebruik mag maken 
van kwaliteitssystemen van derden, bijvoorbeeld aannemers. 
Vanwege de onafhankelijkheid kunnen aannemers  
natuurlijk niet bij hun eigen werk als borger optreden.  
Dat betekent echter niet dat zij geen belangrijke rol kunnen 
spelen in het proces van kwaliteitsborging.

Een goede aannemer, die aantoonbaar deugdelijk werk 
levert, zal tot minder borging door de kwaliteitsborger leiden. 
Een kwaliteitssysteem van een aannemer dat leidt tot  
gekwalificeerde mensen, goed toezicht op de kwaliteit  
van het werk van de ingeschakelde onderaannemers,  
de gebruikte materialen en registraties daarvan heeft aan
zienlijke toegevoegde waarde voor de kwaliteitsborger.

Nu al is duidelijk dat dakbedekkingsbedrijven hun  
geleverde of te leveren kwaliteit aantoonbaar moeten  
kunnen maken. VEBIDAK verwacht dat opdrachtgevers  
nog zorgvuldiger dossiers zullen gaan vormen:  
productcertificaten, procescertificaten, garanties, etc.  
Aanvullend kan de kwaliteit geborgd worden door  
middel van uitvoerings en opleveringsinspecties.  

Op dit moment zijn de exacte gevolgen voor dakbedekkings
bedrijven nog niet panklaar in te vullen, maar veel dak
bedekkingsbedrijven hebben al bewezen goede praktijken 
in huis te hebben, waarmee voor een belangrijk deel al invul
ling kan worden gegeven aan de Wkb. De wet zal gefaseerd 
worden ingevoerd, eerst voor bouwwerken in Gevolgklasse 1.  
Het gaat dan met name om grondgebonden woningen en 
weinig risicovolle utiliteitsgebouwen. Bovendien lopen er op 
dit moment al proefprojecten. In 2020 zal steeds duidelijker 
worden hoe aannemers in de praktijk invulling zullen geven 
aan deze wet. Vervolgens zal dan ook een concreter beeld 
voor dakbedekkingsbedrijven ontstaan. ■

Volgend jaar wordt (de eerste fase van) de Wet kwaliteitsborging voor het 

bouwen van kracht. Wat gaat dit betekenen voor dakdekkersbedrijven?
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INTERNATIONALE DAKEN

Foto's: Rory Gardiner.

Ayla Golf Academy & 
Clubhouse gaat op in 
het woestijnlandschap

In de reeks ‘Internationale daken’  

hebben we al meerdere daken gezien,  

die het doel nastreven om op te  

gaan in de omgeving, maar bij  

Ayla Golf Academy & Clubhouse is  

dat wel heel goed gelukt. Zo goed,  

dat het gebouw vanuit sommige hoeken 

niet van echte zandduinen is te onder

scheiden. De grootste uitdaging voor 

bedenker Oppenheim Architecture:  

de lokale arbeidskrachten hadden geen  

enkele ervaring met de technieken die 

gebruikt gingen worden in de bouw  

van het ontwerp.
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Joep Klerx

Het 5.800 m² grote gebouw vormt het hart van de 44 km²  
die momenteel in aanbouw is in Aqaba, Jordanië.  
De ontwikkeling van het complete gebied omvat residen
tiële appartementen, hotels en winkelcentra, allemaal  
gecentreerd rond een golfbaan met 18 holes,  
ontworpen door golficoon Greg Norman. 

Het bouwproject zelf bestaat uit drie onderdelen.  
Het grootste deel, met 4.100 m², is het clubhuis, waarin o.a. 
plaats is voor winkels, een restaurant, lounges, banketten,  
spa en wellness. Het tweede deel omvat de Golf Academy  
à 1.200 m², met componenten van winkels, een restaurant  
en een in en outdoor golfswinganalyse. Het derde, en met 
500 m² het kleinste onderdeel, bestaat uit twee verschillende, 
zogeheten comfort stations, die verdeeld zijn over de golfbaan 
en dienen als rustplaats waar golfers tussen het golfen door 
kunnen uitrusten en opfrissen. Iets wat in de woestijn geen 
overbodige luxe lijkt.

EEN WOESTIJNACHTIG KARAKTER
Een donkeroranje, duinachtige betonnen schaal omhult 
het gebouw van het Ayla Clubhuis. Het is op deze manier 
ontworpen door Architectenbureau Oppenheim Architecture, 
om het te laten versmelten met de omliggende woestijn  
in Jordanië. De golvende vorm van het Ayla Clubhuis is, 
naast de omgeving, ook geïnspireerd op de traditionele 
stretchtenten, die gebruikt worden door bedoeïenen in 
hetzelfde gebied. Hierdoor staat de opvallende architecto
nische vorm van het gebouw niet alleen in verbinding met 
de natuur, maar ook met de mensen die door de woestijnen 
trekken en hebben getrokken.

In plaats van conventionele muren en plafonds, definieert de  
golvende vorm van de buitenkant de ruimtes binnenin het 

gebouw. Op sommige plekken kun je door het  
gebouw heen kijken, waardoor deze openingen  
het uitzicht op de golfbaan en de kleurrijke  
Aqababergen op de achtergrond op een sierlijke 
manier omlijsten. 

Verscheidene ruimtes zijn afgesloten door geperforeerde 
schermen. Deze schermen zijn gemaakt van cortenstaal, 
vanwege de passende donkeroranje kleur. De patronen  
van de perforatie zijn vergelijkbaar met de traditionele  
Arabische Mashrabiyapatronen en zijn gebruikt om  
natuurlijk licht binnen te laten vallen, zonder de privacy van de  
ruimtes in gevaar te brengen. Jordaanse patronen inspireer
den de driehoekige openingen van de schermen, terwijl de 
tonen van de omliggende bergen worden weerspiegeld in 
de kleuren van het spuitbeton en de rustieke metalen.

SPUITBETON ALS LESMATERIAAL
Oppenheim Architecture heeft in samenwerking met lokale 
medewerkers het Ayla Clubhuis opgebouwd met spuitbeton 
(shotcrete). Alvorens men met dit beton aan de slag ging, 
werd er een compleet metalen karkas gebouwd,  
waar het beton op gespoten kon worden. Een oranje 
gekleurd pigment werd aan de betonmix toegevoegd om 

het gebouw de kleur van het woestijnlandschap te geven. 
Verder zorgt het droge en warme woestijnklimaat ervoor dat 
er naast het metalen frame en het beton, geen behoefte is 
aan andere – bijvoorbeeld isolerende of waterdichte – lagen 
in de dakopbouw.

De lokale medewerkers hadden geen ervaring met het 
werken met spuitbeton, waardoor uiteindelijk een kennisuit
wisselingsprogramma ontstond tussen het Europese kantoor 
van Oppenheim Architecture en de Jordaanse medewerkers. 
Toen het metalen frame voor de gebouwen gereed was,  
werden de shotcrete giettechnieken aan de lokale werk
nemers geleerd, zodat zij de verdere constructie over konden 
nemen en ze deze gespecialiseerde vaardigheden meester 
konden maken. Voor Oppenheim Architecture heeft deze 
manier van werken zelfs nog invloed gehad op het ontwerp, 
aangezien er ‘rekening gehouden moest worden met imper
fecties van de afwerking’, doordat degenen die met het 
spuitbeton zouden gaan werken relatief onervaren zijn.

De puntjes werden door een lokale kunstenaar op de ‘i’ 
gezet, die een traditionele pigmentatietechniek toepaste 
op de oppervlakken aan de binnenkant van het gebouw, 
waardoor een rauwe, onopgesmukte uitstraling is ontstaan, 
die trouw is gebleven aan de context en de inspiratie van 
het hele gebouw. ■

INTERNATIONALE DAKEN
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PROJECTDETAILS
Ayla Golf Academy & Clubhuis, Aqaba, Jordanië
• ARCHITECT: OPPENHEIM ARCHITECTURE
• GEBRUIKT MATERIAAL: METAAL RAAMWERK SPUITBETON

Grootte
• BEBOUWD OPPERVLAK TOTAAL: 5.800 M²
• BEBOUWDE OPPERVLAKTE GOLFCLUB: 4.100 M²
• BEBOUWDE OPPERVLAKTE GOLF ACADEMIE: 1200 M²
• BEBOUWDE OPPERVLAKTE COMFORT STATIONS: 500 M²

Awards
• OP DE SHORTLIST BIJ HET 2016 WORLD ARCHITECTURE FESTIVAL

Foto: Rory Gardiner. Foto: Rory Gardiner.



Special 
Dakbedekkingen
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Al sinds jaar en dag maakt de mens het dak waterdicht, met de meest  

uiteenlopende materialen en producten. Met het veranderend dakgebruik 

wordt ook de waterdichte laag steeds kritischer. Een overzicht van de  

ontwikkelingen en een beschouwing van de huidige situatie.

Elke dakbedekking  
zijn eigen toepassing

SPECIAL DAKBEDEKKINGEN

samenstellingen, allemaal op basis van aardolie. De oudere 
dakdekkers kennen nog de techniek van het smelten van 
bitumenblokken, een bewezen methode die tot op de dag 
van vandaag nog wel wordt toegepast. Als gevolg van de 
energiecrisis van 1973 werden daken echter steeds meer 
geïsoleerd en het werd duidelijk dat er nieuwe technieken 
nodig waren: het teermastiek kon door de isolatielaag  
de warmte niet meer kwijt, met smeerlekkages tot gevolg. 

De bitumineuze dakrol deed zijn intrede, een techniek waar 
bitumen, gemodificeerd met APP of SBS,  wordt aangebracht 
op een drager. In eerste instantie werden deze nieuwe 
producten uitsluitend gebrand aangebracht, maar onder 
invloed van de regelgeving omtrent brandveiligheid kwamen  
ook steeds meer mechanisch bevestigde, gekleefde en 

zelfklevende systemen op de markt. Andere materialen, 
zoals EPDM en kunststof dakbedekkingen zoals PVC, werden 
steeds meer ingezet. Aanvankelijk was brandveiligheid ook 
voor deze materialen het belangrijkste argument om het  
alternatief voor bitumen onder de aandacht te brengen, 
maar geleidelijk gingen ook andere argumenten een rol 
spelen: snelheid van werken, milieuvriendelijkheid en natuur
lijk prijs. Tegenwoordig gaan ook zaken als recyclebaarheid 
en luchtzuivering een steeds zwaardere rol spelen. 

MARKTAANDEEL
Volgens de Dakenraad Dakmeter, een enquête waarmee jaar 
lijks de omvang en de verhoudingen van de dakenbranche 
in kaart werd gebracht, was de onderverdeling in 2018  
grofweg 50/50: de helft van de dakenbranche is nog bitumi
neus, de andere helft wordt bedekt met andere materialen: 

• APPdakbanen 51,0 % – 10,2 miljoen m²
• SBSdakbanen 4,5 % – 0,9 miljoen m²
• POCB/APAOdakbanen 3,0 % – 0,6 miljoen m²
• Bitumen latex 0,5 % – 0,1 miljoen m²
• EPDMdakbanen 20,5 % – 4,1 miljoen m²
• PVCdakbanen 11,0 % – 2,2 miljoen m²
• TPOdakbanen 4,5 % – 0,9 miljoen m²
• Vloeibare kunststoffen 3,0 % – 0,6 miljoen m²
• Overigen 2,0 % – 0,4 miljoen m² 

Deze dakbedekkingssystemen worden voor:

• 55% mechanisch bevestigd
• 25% gekleefd (gedeeltelijk of volledig)
• 20% losgelegd en geballast

Nederland is en blijft een bitumenland, maar de trend is  
al jaren dat het aandeel bitumen geleidelijk afneemt ten  
opzichte van de overige materialen. Die beweging gaat 

traag en lijkt iets af te zwakken, wellicht door de toename 
van het aantal gebruiksdaken: een tweelaags (bitumineus) 
systeem wordt van oudsher gezien als de meest zekere  
waterdichting van dit type daken. Andere materialen zijn in 
deze situatie echter ook toepasbaar. In 2018 was de stijging 
van PVC het grootst (een stijging van 1,0% t.o.v. 2016),  
met name door de bouw van onder meer distributiecentra, 
waarvan de realisatie in de crisisjaren nagenoeg stil lag. 
EPDM (0,8%) leverde in 2018 qua aandeel iets in,  
hoewel er in vierkante meters ook bij EPDM sprake was  
van een toename. ■

De platte daken, zoals we die vandaag kennen 
in het Nederlandse dakenlandschap, vinden 
hun oorsprong in de traditionele teermastiek 
daken. Hier zijn feitelijk de huidige, bitumi neuze 
dakbedekkingen uit voortgekomen. 

VAN TEERMASTIEK NAAR  
BITUMINEUZE DAKROLLEN
Teermastiek en asfaltbitumen zijn verzamel
namen voor de meest uiteenlopende  

De bitumenbranche onderneemt verschillende initiatieven om de 

oude bitumineuze daken te kunnen recyclen.

Een witte dakbedekking reflecteert het zonlicht, wat als gevolg  

heeft dat de dakconstructie (en daarmee de onderliggende ruimte) 

minder snel opwarmt.

Het marktaandeel van EPDM groeit gestaag.

Met kunststof dakbedekkingen zijn fraaie resultaten te behalen.  

Het Kurhaus in Scheveningen mag hiervoor als voorbeeld dienen.  

Het project werd uitgeroepen tot Dak van het Jaar 2018.
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Kijk voor alle 10 zekerheden en meer informatie op www.triflex.nl/10-zekerheden

Triflex zorgt voor de perfecte afdichting en langdurige bescherming van gebouwen en constructies. Van een 
uitstekende bestendigheid tot gegarandeerde kwaliteit, de zekerheden van Triflex beloven het perfecte resultaat.

Ondoordringbare 
afdichting

ALS EEN TWEEDE HUID OMSLOTEN

3. Hecht op praktisch 
iedere ondergrond

2. Naadloos afdichten 
voor bijvoorbeeld 

doorvoeren, airco e.d.

1. Uiterst bestendig 
tegen stralingswarmte  

(DIN 4102) en vliegvuur

4. Koud verwerkbaar, waardoor 
uitstekende preventie tegen 

brandgevaar

5. Vloeibare samenstelling 
voor omsluiting zonder 

naden en voegen

6. Verwerkbaar vanaf -5°C

Triflex voor nieuwbouw, 
renovatie en reparatie

Triflex is marktleider in hoogwaardige vloeibare 
kunststof daksystemen voor nieuwbouw, renovatie 
en reparatie. In elke fase werkt Triflex graag 
nauw samen met de diverse betrokken partijen. 
Opdrachtgevers, aannemers en architecten maken 
om die reden graag gebruik van de kennis en 
ervaring die Triflex in ruim 40 jaar heeft opgebouwd. 
De Triflex daksystemen zijn toepasbaar op vrijwel 
iedere dakvorm en ondergrond en ze zijn erg 
geschikt voor bijzondere ontwerpen en constructies. 
De systemen zijn daarnaast in een scala van 
kleurvaste tinten leverbaar, ook met antislip korrels.

Een ondoordringbare en 
duurzame afdichting 

Daken vragen om hoge standaards. Of het nou herfst of 
zomer is, gedurende het gehele jaar worden de daken 
blootgesteld aan het grillige Nederlandse klimaat en 
tal van andere externe invloeden. Een ondoordringbare 
waterdichte afwerking is daarom van essentieel belang. 
Niet alleen de grote oppervlakken zijn cruciale factoren 
om duurzaam af te dichten, maar ook juist bij de 
kwetsbare complexe delen, zoals aansluitingen, hoeken 
en doorvoeren. Vloeibare kunststoffen bieden voor ieder 
dakoppervlak, tot aan de kleinste details, een doordachte 
oplossing die de dakconstructie effectief en langdurig 
beschermt tegen lekkages.

Vloeibare, snel uithardende 
en duurzame daksystemen

Kunststof daksystemen op basis van PMMA 
worden in meerdere lagen vloeibaar op het 
oppervlak aangebracht. Hierdoor wordt de 
ondergrond direct als tweede huid omsloten. 
Na applicatie hardt het uitermate snel uit 
en is het dak al beloopbaar na slechts 30 
tot 45 minuten. Omdat de systemen koud 
verwerkbaar zijn, wordt brandgevaar op het 
dak uitgesloten. Daarnaast is de levensduur 
van de vloeibare daksystemen, bij normaal 
gebruik, 25 jaar (Conform ETAG 005, Klasse 
W3). Maar… geen dak is natuurlijk hetzelfde. 
Of het nou gaat om monumentale daken, 
industriële daken, groendaken, daken met een 
uitgesproken ontwerp; ieder dak vraagt om 
een waterdichte oplossing op maat.
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Alle bouwmaterialen hebben een bepaalde milieubelasting.  

Hoe zit dat met dakbedekkingen? Het advies en onderzoeksbureau 

NIBE heeft een milieuclassificatie ontwikkeld, waarin, rekening houdend 

met diverse factoren, een overzicht ontstaat.

De milieubelasting  
van dakbedekkingen

SPECIAL DAKBEDEKKING

De schaduwkosten, ook wel verborgen milieukosten  
genoemd, van een emissie worden bepaald door de  
kosten van de laatste nog net noodzakelijke maatregel  
om een emissiedoelstelling te halen. Deze schaduwkosten 
weerspiegelen de kosten die de maatschappij ervoor  
over heeft het betreffende milieudoel te bewerkstelligen.  
Het zijn dus (theoretische/hypothetische) kosten van  
maatregelen, die nog zouden moeten worden uitgevoerd. 
Hoe belangrijker de politiek een milieueffect vindt,  
hoe hoger de weegfactor van dat effect is en dus hoe  
hoger de kosten. Aan alle milieucriteria is zo’n weegfactor 
gehangen, uitgedrukt in euro’s, waardoor tot één schaduw
prijs per product kan worden gekomen. De schaduwkosten 
weergegeven in de tabel zijn berekend per functionele  
eenheid, uitgesplitst per bevestigingsmethode.

MILIEUCLASSIFICATIES
Mechanische bevestigd
1m² dakbedekking incl. bevestigingsmaterialen van een 
waterdicht plat of flauw hellend dak met een maximale  
hellingshoek van 20° die minimaal voldoet aan de  
eisen van het Bouwbesluit, op basis van een dak van  
1000 m² (40x25 m²) als representatief geldend voor dak
oppervlakken van meer dan 50 m². De gehanteerde  
beschouwingsperiode is 75 jaar.

Verkleefd
Het op verkleefde wijze waterdicht bedekken van een  
plat dak met een oppervlak van 1 m², gedurende  
een periode van 75 jaar. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

In de milieuclassificatie die NIBE heeft ontwikkeld,  
zijn de respectievelijke materialen onderverdeeld van  
klasse 1 (beste keuze) t/m 7 (onaanvaardbare keuze).  
Elke klasse heeft ook weer een subverdeling (a t/m c). 

Het gaat hier om een relatieve score, aan de hand waarvan 
opdrachtgevers hun ambities kunnen vastleggen. Zo kan in 
het beleid worden vastgelegd dat waar mogelijk gebouwd 
dient te worden met NIBE Milieuklasse 1, 2 of 3. In de classifi
catie is ook rekening gehouden met de milieukosten die een 
product met zich meebrengt. Op deze manier is inzichtelijk 
te maken welke producten gunstig, dan wel ongunstig zijn 
vanuit milieu en kostentechnisch oogpunt.

De milieuclassificatie voor gevel en dakmaterialen wordt  
gepubliceerd op www.nibe.info en zijn daar gratis te  
raadplegen. Om een compleet beeld te krijgen van de 
 milieubelasting van platte daken, dient overigens de onder
constructie in de beschouwing te worden meegenomen.  
Er wordt gekeken naar emissie van het materiaal, grondstoffen  
gebruik, landgebruik en de hinder die gebruik van het  
materiaal op de omgeving veroorzaakt. 

Het TWINmodel, waarop de milieuclassificaties zijn gebaseerd, 
onderscheidt zeven milieuklassen. Binnen elke klasse wordt 
onderscheid gemaakt tussen een eerste voorkeur (a),  
tweede voorkeur (b) en derde voorkeur (c).  
Het milieutechnisch beste product binnen een productgroep 
komt per definitie in klasse 1a. De overige producten worden 
ten opzichte van het beste alternatief geclassificeerd door 
middel van een milieubelastingfactor. Ze worden dus afge
schaald van het 1a product. Hierdoor krijg je een relatieve 
score die kan veranderen wanneer het 1a product beter  
of slechter gaat scoren.

Product Milieuklasse Schaduwkosten

EPDMmembraan (1,5 mm); mechanisch bevestigd & gelijmd 1a €1,10

EPDMmembraan (1,5 mm); mechanisch bevestigd & gelast 1a €1,13

POCB (3,2 mm), met retoursysteem; mechanisch bevestigd 1b €1,39

Zinkplaten (0,8 mm) 1c €1,67

Aluminium (0,7 mm); profielgecoat 1c €1,71

TPObanen (1,2 mm); mechanisch bevestigd 2b €2,19

PVCbanen (1,5 mm); mechanisch bevestigd 2b €2,22

EPDM, sbs cachering (2,5 mm); mechanisch bevestigd 2b €2,22

Staal verzinkt (0,8 mm); trapezium 2b €2,35

Plantaardig membraan; enkel laags (3,0 mm); mechanisch bevestigd 2c €2,71

BitumenAPP; tweelaags (7 mm)  mechanisch bevestigd 4a €5,87

BitumenSBS; tweelaags (7mm)  mechanisch bevestigd 4b €6,29

Product Milieuklasse Schaduwkosten

EPDM membraan, koud verlijmd; 1,2 mm 1a €1,21

POCB, met retoursysteem; koud verlijmd; 3,2 mm 1b €1,44

PVC, koud verlijmd; 2 mm 1c €1,86

Plantaardige membraan; 3,0 mm boven laag en 2,5 mm onder laag; koud verlijmd 2b €2,58

APP gemodificeerd bitumen, koud verlijmd; 2 mm 3c €5,72

SBS gemodificeerd bitumen, koud verlijmd; 2 mm 4a €6,14

Tabel met milieuklasse en schaduwkosten (mechanisch bevestigd), per 20 januari 2020.

Tabel met milieuklasse en schaduwkosten (verkleefd), per 20 januari 2020.
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Met het stikstofprobleem komt ook weer meer de focus op  

een mogelijke oplossing. Jaren geleden introdu ceerde  

fabrikant BMI Icopal een luchtzuiverende  dakbedekking.  

In dit artikel wordt dit type dakbedekking nog eens onder  

de aandacht gebracht.

Noxite maakt  
stikstofoxiden  
onschadelijk

SPECIAL DAKBEDEKKINGEN

vindt Den Hartog. “Je kunt er 
zonneenergiesystemen op plaat
sen, om meer duurzame energie 
op te wekken, of je kunt er een 
luchtzuiverende dakbedekking op 
leggen om de in de lucht aanwe
zige stikstofoxiden onschadelijk te 
maken. Dat betekent in alle geval
len directe winst voor het milieu.” 

De toplaag van Noxite bestaat uit 
natuursteenkorrels met een coating van titaniumdioxide.  
Deze werkt als katalysator om, met behulp van de zon,  
de schadelijke stikstofdeeltjes om te zetten in ongevaarlijke 
stoffen. Deze onschadelijke stoffen komen vervolgens via 
regen en wind in de grond terecht. De werking van deze 
toplaag is blijvend en het meest effectief in gebieden waar 
de uitstoot van stikstof hoog is. In gebieden met een lage 
uitstoot ligt bijvoorbeeld het plaatsen van zonneenergie 
systemen op platte daken meer voor de hand.

UITSTOOT VAN EEN GEMIDDELDE AUTO
100 m² van deze dakbedekking zuivert elk jaar de  
lucht van stikstofoxiden van een gemiddelde auto die  
15.000 km per jaar rijdt. Als alle platte daken in Nederland 

voorzien zouden zijn van Noxite, dan kunnen zo’n  
4,5 miljoen auto’s 15.000 km per jaar rijden, terwijl hun 
uitstoot wordt gezuiverd. Den Hartog: “Zet je deze cijfers af 
tegen de totale hoeveelheid stikstofoxiden die jaarlijks in  
Nederland wordt geproduceerd, dan zuiver je natuurlijk 
maar een klein deel en vooral in gebieden waar de stikstof 
uitstoot hoog is. Maar in combinatie met andere maat
regelen worden kleine beetjes snel een stuk groter.”

WEGENBOUW
De toplaag wordt ook al (op bescheiden schaal) toegepast 
in de wegenbouw. “Voeg je deze natuursteenkorrels toe  
aan slijtlagen van het asfalt, dan compenseer je dus de 
uitstoot van het verkeer dat van de weg gebruik maakt.  

Het probleem pak je dan aan bij de bron. Pas enkele  
wegen zijn voorzien van deze luchtzuiverende toplaag,  
dat moeten er snel veel meer worden. We creëren daarmee 
weer vele kilometers luchtzuiverend oppervlak.” ■

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

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

ELK PLAT DAK EEN TWEEDE FUNCTIE GEVEN
Volgens Cor den Hartog, Sales Director BMI Nederland,  
kan gebruik worden gemaakt van de 450 miljoen m² plat dak 
die in Nederland aanwezig is. “Eigenlijk zou elk plat dak  
in Nederland een tweede functie moeten krijgen,”  
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Heritage Slate is een zeer duurzame daklei op basis van gerecycled rubber.  
Deze bijzondere dakbedekking heeft daardoor niet alleen een hoogwaardige, 
klassieke uitstraling maar is tevens zeer robuust, onderhoudsarm, kent 
een uitzonderlijk lange levensduur en is bestand tegen de meest extreme 
weersomstandigheden. Bovendien is het een zeer milieuverantwoorde keuze.

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

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

Heritage Slate 
Hoogwaardige rubber dakleien

Het nieuwe 
klassiek.

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

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

BEN JIJ DE PERSOON DIE DE HANDEN UIT DE MOUWEN STEEKT  
EN OP HOOGTE WIL WERKEN? GRAAG VROEG OP STAAT,  
ONDER HET MOTTO: WIE VROEG OPSTAAT MAAKT VEEL MEE? 
 
Grijp dan nu je kans. 
Ga het vak leren als dakbedekker bij Integer Dak Advies in Noord-Nederland.  
Het biedt je goede vooruitzichten. 

 
Je maakt je het vak eigen onder leiding van de zeer ervaren vakman c.q. ondernemer Tjeerd Fokkema.  
Het goede nieuws is, er is vooruitzicht op een betaalde baan en op termijn een eventuele bedrijfsopname. 

Interesse?  
Stuur een bericht naar Richard de Vries via info@devries-adviesentraining.com of bel 050 314 34 70. 
We maken graag kennis met je. In een vrijblijvend gesprek kan je al je vragen stellen.

 
SPREEK IK JE BINNENKORT?
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In deze rubriek laat Roofs markante personen van binnen en buiten de  

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

achter die visie voor het voetlicht te brengen.

Stoppen voor  
groen licht?

AAN TAFEL MET… PETER LIGTHART

onderwerpen niet zullen worden besproken. Onderwerpen 
die bij vrijwel alle vergaderingen van de vereniging wél  
aan bod komen, zijn bijvoorbeeld de aanstaande  
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), bitumen
recycling, asbest en brandveiligheid. Ligthart bespreekt de 
onderwerpen in vogelvlucht.

Naast directeur van ProBitumen is Ligthart ook actief  
als adviseur Bouwregelgeving en Kwaliteitsmanagement.  
Hij vertegenwoordigt de Aannemersfederatie Nederland 
(AFNL) in de NENcommissie die de NPR 8092 opstelt,  
een richtlijn voor de informatievoorziening in het kader van 
de aanstaande Wkb. “Ik ben al jarenlang intensief met de 
WKb bezig en ik merk dat hierover heel veel wordt geroepen, 
maar niet altijd het juiste. Belangrijk om in het oog te houden 
is dat de Wkb zowel een wijziging van het privaatrecht als het 
publiekrecht betreft. De eerste gaat over de verhoudingen 
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, zoals aansprake
lijkheid. De wijziging in het publiekrecht betreft de wijziging 
van het stelsel van bouwtoezicht en raakt in eerste instantie 
de (dak)aannemers en de vergunninghouder. Ik verwacht 
dat de Wkb zal leiden tot een betere kwaliteit in de bouw. 
Onze leden beschikken over alle benodigde kwaliteitscertifi
caten om hieraan op een goede manier te voldoen.”

Ligthart: “Er wordt al jarenlang een discussie gevoerd met de 
isolatiebranche om te komen tot een eenduidige beoordeling 
van isolatiematerialen en (bitumineuze) dakbedekkingen, 
omdat er in de huidige situatie geen gelijk speelveld is.  
De discussie concentreert zich rond de interpretatie van de 
CPR (CE markering): de isolatieindustrie verzet zich tegen 
controle door de certificatieinstelling van essentiële kenmer
ken die voor een goede toepassing in de praktijk van belang 

zijn (BRL 1309). Dat gebeurt bij dakbedekkingen (BRL 1511) 
wel structureel. Hetzelfde geldt voor controle van monsters 
die op werk in uitvoering worden genomen, terwijl daar wel 
aanleiding toe lijkt te zijn.”

HETE HANGIJZERS
Een ander heet hangijzer is bitumenrecycling. De grootscha
lige recycling van gebruikte bitumen dakbedekking in een 
volwaardige, nieuwe dakbedekking is best een weerbarstig 
verhaal. Ligthart: “Op technisch gebied zijn de leden van 
ProBitumen hier al klaar voor. We hebben het experimenteer
stadium al jaren achter ons en onze leden hebben al 
bewezen in staat te zijn op een serieuze schaal volwaardige 
dakbanen met gerecycled materiaal te produceren.  
Nu is het moment om dat verder op te schalen. In de praktijk 
zijn er nog wel wat haken en ogen. Zo is de inzameling  
van oude dakbedekking een kritische succesfactor en 
kan het niet zonder meer over de grens worden vervoerd.
Recycling van oude dakbedekking past in het streven naar 
circulair bouwen. Bitumen is een waardevolle grondstof en 
we zien dat steeds meer partijen bitumen uit oude daken 
als een interessante grondstof zien. Daarnaast is de unieke 
mogelijkheid van overlagen van bitumen dakbanen een 
verlenging van de levensduur met een heel lage impact.”

Ook over asbest in bitumineuze dakbedekkingen doen veel 
en hardnekkige indianenverhalen de ronde. “Wij hebben 
daarom een factsheet opgesteld: feit is, dat bitumineuze 
dakbedekking die na 1985 in de Benelux is geproduceerd, 
niet asbestverdacht is. In die flexibele bitumineuze dakbedek
king (dakbanen) is in de afgelopen vijftig jaar geen asbest 
verwerkt. Sinds begin jaren ’80 is ook in bitumineuze pasta’s 
en overige bitumineuze dakproducten geen asbest verwerkt. 
Bitumineuze daken van na 1985 zijn dan ook niet asbest
verdacht. Bij daken van vóór 1985 bestaat de kans asbest 
aan te treffen bij detailleringen. Normaal gesproken worden 
deze detailleringen bij onderhoudswerkzaamheden vernieuwd. 
Daarom is het belangrijk te weten wanneer deze detaille
ringen zijn aangebracht en wat de historie van het dak is. 
Bij daken van vóór 1960 kan incidenteel gebitumineerd 
 asbestvilt worden aangetroffen. Dit is momenteel de stand 
van zaken, maar we blijven vanzelfsprekend openstaan  
voor nader onderzoek over dit onderwerp. ProBitumen stelt 
zich zo transparant mogelijk op: als er een probleem is,  
willen we het benoemen en oplossen.”

Tenslotte houden wij de situatie rond brandveiligheid van 
PVpanelen nauwlettend in de gaten. Het ziet er nu naar uit 
dat de meeste problemen zich voordoen bij geïntegreerde 
(BIPV)systemen, dus op hellende daken, maar we zien dat 
in het algemeen het probleem wordt verschoven naar de 
brandveiligheid van de ondergrond van de PVpanelen.  
Er worden extra eisen gesteld aan de brandveiligheid van  
de dakbedekking. Dat is naar mijn mening te vergelijken  
met het stoppen voor groen licht, omdat er iemand door 
rood kan rijden. Het probleem moet worden opgelost waar 
het ligt: de PVpanelen.” ■

PETER LIGTHART 
IN ACHT VRAGEN

BURGERLIJKE STAAT?
IK BEN AL BIJNA 35 JAAR GETROUWD

KINDEREN?
EEN KONINGSWENS: IK HEB EEN DOCHTER VAN 26 EN EEN 
ZOON VAN 28 JAAR. ALLEBEI ZIJN ZE ACTIEF IN DE BOUW.

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT?
LANGEAFSTAND WANDELEN. IK HEB AL PRACHTIGE  
WANDELINGEN GEMAAKT IN O.A. ZUIDSPANJE EN SCHOTLAND 
EN KOMENDE ZOMER LOOP IK MET MIJN ZOON DE NACHT  
VAN GULPEN (70 KM). DAARNAAST HOUD IK VAN VOETBAL  
EN LEZEN. 

FAVORIETE MUZIEK?
DAT VARIEERT VAN KLASSIEK NAAR BLUES, SOUL EN JAZZ.  
EEN INDRUKWEKKEND CONCERT DAT IK VORIG JAAR HEB 
BIJGEWOOND WERD GEGEVEN DOOR WENDE SNIJDERS IN 
BRUSSEL. IK HOUD OOK VAN DE BEATLES EN IK TWIJFEL  
NOG OF IK NAAR HET CONCERT VAN PAUL MCCARTNEY IN 
NIJMEGEN ZAL GAAN.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING?
SPANJE

FAVORIETE STAD?
SEVILLA.

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT?
DE SAGRADA FAMILIA IN BARCELONA VAN GAUDÍ.

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP?
IK BEN EEN GENERALIST, WAT BETEKENT DAT IK GRAAG  
MET VEEL VERSCHILLENDE ONDERWERPEN BEZIG BEN,  
MAAR NERGENS ECHT EEN SPECIALIST IN BEN. DAARDOOR BEN 
IK IN STAAT VERBANDEN (EN VERBINDINGEN) TE LEGGEN.

“Het is ontzettend snel gegaan,” zegt Peter Ligthart over zijn tijd 
bij ProBitumen Benelux tot nu toe. In 2016 werd hij directeur 
van de branchevereniging, toen nog Probasys Benelux 
geheten, en sindsdien heeft hij een aantal taaie dossiers 
voor zijn kiezen gekregen. Hoewel hij destijds voor velen in de 
dakenbranche een nieuw gezicht was, had hij al een lange 
carrière in de bouw doorlopen. Hij kende zijn voorganger 
Lodewijk Niemöller al vele jaren en toen deze terugtrad als 
directeur van de vereniging, kwam hij vanwege zijn kennis 
van de bouwregelgeving en certificatie al snel in beeld. 

Onder zijn directie is de vereniging vorig jaar gefuseerd met 
de Belgische evenknie Bitubel. Hoewel de Nederlandse en 
de Belgische markt op onderdelen sterk van elkaar verschillen, 
opereert men nadrukkelijk als één vereniging. Ligthart merkt 
dat door deze handelwijze de slagkracht en het bereik van 
de vereniging is vergroot. Op projectbasis is er soms wel een 
praktisch onderscheid, Zo organiseert de vereniging jaarlijks 
voor de Nederlandse markt een managementsymposium, 
waarmee de kennis rond bitumen en, meer in het algemeen, 
daken wordt verspreid. Het symposium wordt elk jaar goed 
bezocht en gewaardeerd. De voorbereidingen voor de  
lustrumeditie eind van dit jaar zijn alweer gestart.  
In België organiseerde Bitubel in 2018 een architectuurprijs 
en als ProBitumen wordt een nieuwe editie voorbereid.

KWALITEITSBORGING
Een sterke en actieve branchevereniging voor de bitumineuze 
dakenbranche is belangrijk, want zowel in Nederland als in 
België spelen thema’s die een gezamenlijk beleid vergen. 
Daarbij is het natuurlijk belangrijk om te voldoen aan de 
wetgeving rond prijsvorming en mededinging. Elke vergade
ring begint daarom met de expliciete mededeling dat deze 
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Daken hebben voor ons geen geheimen.  
Wédéflex is namelijk al meer dan 40 jaar  
‘thuis op het dak’. Samen met onze Wédéflex 
Established Dealers - ‘onze mensen op het  
dak’ - hebben we in deze periode vele  
innovatieve en kwalitatief hoogwaardige  

daksystemen ontwikkeld en bevestigd. En dat 
blijven we ook de komende 40 jaar weer doen. 
Voor u. Graag nemen wij u in onze campagne 
mee naar de plek waar onze expertise ligt en  
wij ons het meest thuis voelen: het dak.  
Wédéflex. Thuis op het Dak.

Zuid-Willemsvaart 14, Postbus 811, 5201 AV ’s-Hertogenbosch
Telefoon: 073 - 613 10 40, E-mail: info@wedeflex.nl, Internet: www.wedeflex.nl

Wédéflex
Duurzame Daksystemen

THUIS OP HET DAK.
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De bouwsector is één van de laatste sectoren die feitelijk nog moet  

innoveren. We digitaliseren inmiddels volop, maar de industrialisatie blijft  

nog ver achter¹. We zijn nog lang niet op het niveau van het gemiddelde  

Nederlandse bedrijfsleven, maar er worden stappen gezet. Met name  

procesbeheersing en toepassing van slimme software maakt het  

ontwerpen efficiënter en hierdoor worden faalkosten tijdig herkend en  

geeft het regelcapaciteit aan de kant van de werkvoorbereiding.

De feitelijke switch  
van conservatief  
naar vernieuwing

SPECIAL DAKBEDEKKING: VESP VANUIT EPDM PERSPECTIEF

Benno Nijenhuis, sr. Marketing manager 
Carlisle CM Europe, namens VESP.

De bouwcrisis heeft er vanaf 2009 flink  
ingehakt. Achteraf wellicht een noodzakelijk  
kwaad om de voortgang een boost te  
geven. Wereldwijd zijn er disruptieve modellen  
ontstaan die deze industrialisatie wel  
omarmen, zie bijvoorbeeld Katerra in de VS.  
Aannemers worden meer en meer proces
georiënteerd en architecten meer onder
scheidend. Waar wij ons nog wel eens 
zorgen over mogen maken, zijn al die 
zelfstandigen die er het laatste decennium 
bij zijn gekomen in Nederland. Wat gaat 
er daar gebeuren als het bouwvolume 
afneemt? Feitelijk bestaat 84% van de  
Nederlandse bouwbedrijven uit één persoon:  
in januari 2020 waren er 216.242 zzp’ers 
actief in de bouw².

FLEXIBILITEIT
Waar zit nu deze ontwikkeling bedrijfsmatig? 
De bouw van een woning of utiliteit wordt 

inmiddels meer als bouwproces dan als bouwproject  
aangevlogen. En een procesmanager is toch echt een  
ander persoon dan een traditionele projectmanager.  
Een mooi voorbeeld hierin is de digitalisering door BIM.  
Alle grote aannemers hebben dit allang omarmd en daar 
zie je dan ook volledig nieuwe functies ontstaan.  
Deze koerswijziging voer je als aannemer natuurlijk niet door, 
als je de intentie hebt om bij het oude denken te blijven. 
Flexibiliteit is hier dan ook het toverwoord. Een aanhoudende 
vorm van aanpassing, om maar te voorkomen dat nu net 
jouw onderneming als dinosaurus ten onder gaat. 

Maar hoe zit dat nu eigenlijk in onze sector? In hoeverre zijn 
wij in staat ons door te ontwikkelen, flexibel op te stellen en 
onderscheidend te zijn? Vorig jaar is er nog flinke paniek 
ontstaan onder boeren en grondverzetbedrijven.  
Uit het niets was daar een uitspraak van de Raad van State. 
PFAS en stikstof voerden de woordenlijst aan en een com
plete sector lijdt schade, zonder dat ze er zelf maar enige 
sturing in hebben. Ooit afgevraagd of dat ook in onze sector 
kan gebeuren? Dat er een calamiteit ontstaat, die wetswijzi
gingen in een stroomversnelling zetten? We kennen inmiddels 
de voorbeelden uit Londen (gevelplaten) en een hele tijd 
terug uit Enschede (vuurwerk). Wat zal er gebeuren als zoiets 
voor de verwerking op het dak gebeurd, in hoeverre kan 
onze sector dat opvangen en een switch maken? 

DUURZAME AANPASSING
Eigenlijk draait alles bij flexibiliteit dus om aanpassings
vermogen. Thema’s die perfect aansluiten bij de  
EPDM afdichtingsproducten die de VESP vertegenwoordigt. 
Productontwikkelingen en toepassingen die voor ons al jaren 
gemeengoed zijn, vinden meer en meer hun weg in de  
B+U bouw. In tien jaar tijd is EPDM van 4 miljoen m² gegroeid 
naar 14 miljoen m². Feitelijk wordt op dit moment bijna elk 
vijfde platte dak in Nederland met EPDM afgedicht.  
Waarbij de potentie nog aanzienlijk groter is.

Voor de eerder besproken zelfstandige is het haast niet  
meer mogelijk zich tegen brand te verzekeren, aanpassing 
is dus gevraagd. Het werken zonder open vuur wordt onder 
deze groep inmiddels dan ook goed omarmd. 

EFFECTIEVER AFDICHTEN
Wij kunnen met de huidige beschikbare mankracht in  
Nederland de bouwopgave niet aan. Er zijn simpel gezegd 
te weinig ‘handjes’. Maar ook hier zorgt een ‘probleem’  
direct weer voor innovatiekracht. Hier zien we wel een vorm 
van industrialisering: het prefabriceren van bouwonderdelen.  
Volgens onderzoeksbureau USP wordt er in Nederland 
feitelijk bij 2 op de 5 bouwprojecten al een vorm van prefab 
toegepast³. Ook hier speelt de toepassing van flexibele 
afdichtingsproducten als EPDM en overige kunststoffen 
een grote rol. Verbindingen door middel van lijm en/of 
tapesystemen bewijzen hier een grote meerwaarde.

Al deze elementen worden onder gecontroleerde omstandig  
heden inpandig gefabriceerd en daar hoort de brander 

nu eenmaal niet thuis. En vergeet niet de betonnen prefab 
bouwelementen, ook daar is de toepassing van EPDM  
als jaren een gemeengoed. Met name binnenstedelijk zien 
wij die groei. De Pontsteiger in Amsterdam is hierin één van 
de vele mooie voorbeelden.

KOPLOPERS
Een echte aanrader is de VPRO Tegenlichtdocumentaire 
Houtbouwers uit 2019. Hierin wordt een koppeling gelegd  
tussen de klimaat (CO2)problematiek en onze traditionele 
wijze van bouwen met cement/beton. Waarom bouwen  
we nog steeds met een bouwmateriaal dat verantwoordelijk 
is voor 9% van de wereldwijde CO2 uitstoot?  
Architect Marco Vermeulen breekt daar de lans voor  
het overstappen naar houtbouw. In Nederland is feitelijk  
140.000 ha bosbouw beschikbaar om mee te bouwen  
en in Finland ‘groeit’ zelfs elke 14 seconden een huis.  
Inmiddels zijn er ook in Nederland meerdere mooie  
voorbeelden, bijvoorbeeld Hotel Jakarta in Amsterdam.  
Door architect Bjarne Mastenbroek van SeArch ontworpen 
en voor 80% bestaande uit hout. Met op het dak een  
EPDM afdichting.

Dit alles is natuurlijk niet nieuw. Bouwen met hout is al  
zo oud als de mensheid en afdichten met EPDM doen  
we al sinds de jaren ’60. Maar waarom geniet in Europa  
dan nog steeds de traditie de voorkeur? Wist u dat in  
bijvoorbeeld de Verenigde Staten meer dan 75% van de  
daken (low slope roofing) feitelijk worden afgedicht met 
single ply roofing systemen (EPDM, TPO en PVC)? ■

¹  Bron: ConTech; Technologie in de bouw  

(publicatie Economisch Bureau ING).

² Bron: Cobouw Bouwbreed en KvK 

³  Bron: USP Marketing Consultancy:  

Toename van gebruik prefab elementen in bouwprojecten

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Dakbedekking:  
terug naar de basis

isolatiematerialen van het platte dak: kurk. Ja, kurkplaten 
met een minimale isolatiewaarde onder een waterdichte 
laag waren de basis van ons huidige warme dak.  
Die basis ligt al héél lang achter ons. Waar wordt op het  
dak nog kurk gebruikt als isolatiemateriaal en waar hoor je 
nog: ‘Doe maar drie lagen glasvliesplakken met warme bitu
men, afgestrooid met leislag.’ Dat hoor je toch nooit meer? 
(gelukkig maar) De enige plaats waar je die nog vindt,  
is in de (dak) geschiedenisboekjes of als je een oud sloop
dak hebt, dan kun je ook nog eens terug in de tijd gaan.

Kunststof schuimen, gemodificeerde bitumen, kunststof  
dakbedekkingen in alle geuren, kleuren en maten met  
chemische codes die de eerste Roofs-lezers hadden doen 
rillen. Verbetering van dakbedekking, isolatiematerialen,  
innovaties, vergroening van systemen, montage en  
logistieke middelen schreeuwen stuk voor stuk om aandacht. 
Waar krijg je de meeste aandacht? Waar bereik je het juiste 
publiek? Juist in uw vakblad! Voor ons dus in Roofs.

En zo, lieve verpleegster en lezers, wordt mede  
hiermee de basis gelegd voor een nieuwe Roofs  
over (u raadt het al) dakbedekking. 
 
Zet maar in uw agenda: Volgende maand hebben we  
de special “Energieopwekking en Energiebesparing”. ■

Afgelopen jaar vertelde ik aan één van de verpleegkundig 
specialisten die mij voor en na de ingreep monitorde,  
dat ik al een kleine 20 jaar voor Roofs schrijf.  
Ze reageerde verbaasd. Hoe is het mogelijk dat je steeds 
weer met een nieuw verhaaltje kan komen? Waar haal je  
de inspiratie en ideeën vandaan? Ze kon er met haar pet 
niet bij. Dat ik het al zolang volhoud, onbegrijpelijk.

Ja, inderdaad. Hoe is het mogelijk? Dat ik al zolang met 
grote regelmaat achter de laptop kruip om mijn verhaal aan 
u te vertellen. Maar een grotere vraag is eigenlijk: “Hoe is het 
mogelijk dat (vanaf de oprichting van Roofing Holland  
gerekend) al 37 jaar Roofs maandelijks verschijnt?  
Dan heb ik het niet over de vraag hoe ze het blad krijgen 
gefinancierd. Maar hoe krijgen ze het keer op keer vol met 
verhalen en artikelen over dakbedekking? ‘Dat moet toch 
eindig zijn,’ zou je als buitenstaander denken.

Sterker nog: dit keer staat er een special over dakbedekking 
in. Roofs, het vakblad van dakdekkend Nederland,  
heeft een special over dakbedekking. Hoe verzinnen ze het? 
Je zou bijna gaan denken dat de redactieraad zich dit keer 
echt geen raad wist, hun gasfles echt leeg was en er geen 
vlam meer uit de brander kwam. Help lezers: de redactie  
is de schwung kwijt en moet teruggevallen op de basis: 
dakbedekking.

Geen stress: dat valt wel mee. Teruggaan naar de basis  
is geen schande. Zelfs onze favoriete teams zien we,  
als het even niet loopt of nadat de coaches zijn vervangen, 
terug naar de basis gaan. Want vanuit de basis kunnen ze 
opbouwen naar een nieuw hoogtepunt. De basis is als het 
ware de kurk waarop we drijven. 

En zo komen we zonder moeite, of er naartoe te schrijven,  
weer terug bij het dak. En wel bij één van de eerste 

SPECIAL DAKBEDEKKING: THEO TALKS

In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad  

zijn mening over de dakenbranche  

en aanverwante onderwerpen.
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RUBBERGARD™ EPDM:
DÉ EPDM REFERENTIE
VOOR COMMERCIËLE, 
INDUSTRIËLE EN 
RESIDENTIËLE DAKEN
Eenvoudige en snelle plaatsing
Performant onder alle omstandigheden
Duurzaam met minimale milieu-impact
Minder naden (folies tot 930 m²)

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

VERDEELD DOOR: WWW.MAWIPEX.NL



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

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

www.bdaopleidingen.eu

CURSUSKALENDER 
DAK • GEVEL • ZONNE-ENERGIE

VOORJAAR 2020

BDA
dak-en gevel
opleidingen

BDA Dak- en Gevelopleidingen

Avelingen West 33

4200 AV Gorinchem

Postbus 818

E. info@bdaopleidingen.nl

T. 085 48 71 910

F. 0183 630 630

Februari

04.02 Onderhoud en beheer van Gevels  2 dagen 

06.02 Masterclass Platte daken  1 dag

13.02 Onderhoud en beheer van pannendaken  1 dag 

18.02 Contractmanagement 2.0  1 dag

20.02  Installeren van zonnestroomsystemen  2 dagen 

26.03 PV-installaties aansluiten op de meterkast  1 dag

Maart

05.03 Bouwkundige montage zonne-energiesystemen  2 dagen

11.03 Dakcursus Groene Daken  1 dag

17.03 Veilig werken op hoogte/ pbm-gebruik  1 dag

19.03 Uitvoeren van een dak-RI&E  2 dagen 

20.03 Inspecteren en testen PV-installaties  2 dagen

23.03  Ontwerp zonnestroomsystemen  3 dagen

25.03 Cursus Daken voor administratief personeel  1 dag

26.03 PV-installaties aansluiten op de meterkast  1 dag

31.03 Zonne-energie op huurwoningen  1 dag

  

April

07.04 Onderhoudsinspecteur Platte Daken  4 dagen

08.04 Dakcursus Platte Daken  7 dagen

16.04 Onderhoud en beheer Platte Daken  2 dagen

17.04 PV-installaties aansluiten op de meterkast  1 dag

Wilt u meer weten: www.resitrix.nl

Unieke EPDM dakbanen
voor iedere toepassing op het platte dak
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Een vloeibare afdichting wordt voornamelijk gebruikt voor  

het waterdicht inwerken van kritische details en het verrichten  

van kleine reparatiewerkzaamheden. Steeds vaker worden  

echter ook hele dakvlakken waterdicht gemaakt met behulp  

van een vloeibare dakbedekking.

Toepassingsmogelijkheden  
vloeibare dakbedekkingen  
steeds uitgebreider

SPECIAL DAKBEDEKKINGEN

Het waterdicht inwerken van kritische details is vaak nog een 
probleem, vanwege de lastige bereikbaarheid en de onmo
gelijkheid om op deze plekken met een brander te werken. 
Vaak wordt voor deze situaties gekozen voor een vloeibare 
dakbedekking. Toch zie je ook dat steeds vaker grotere  
oppervlakken in hun geheel waterdicht worden gemaakt 
met een vloeibaar systeem. Met name voor de afdichting 
van parkeerdaken of gebruiksdaken, het materiaal heeft  
immers als voordeel dat bij een eventuele lekkage het  
water zich niet tussen de waterafdichting en de ondergrond 
kan bewegen. Hierdoor is de lekkage doorgaans relatief 
eenvoudig te lokaliseren.

Er zijn diverse systemen op de markt, waarbij verschillende 
kunststoffen en harsen worden ingezet, afhankelijk van  
het type ondergrond. Mogelijk dient vooraf een primer te 
worden aangebracht. Ook het materiaal van de drager  
varieert. De producten dienen doorgaans te worden  
verwerkt bij een temperatuur van tenminste 5 °C en op een 
droge, schone ondergrond. Bij juiste verwerking heeft een 
vloeibare dakbedekking een levensduur die vergelijkbaar  
is met een ‘traditionele’ dakbedekking. De verwerking van 
de meeste vloeibare dakbedekkingen vereisen speciale 
(beschermende) werkkleding.

GEBRUIKSDAKEN
Een trend is dat het dak de afgelopen jaren veel extra  
functies gekregen: recreatie, parkeren, energiewinning,  
waterretentie, etc. Een goede waterdichte laag is daarbij  
van essentieel belang. De mogelijkheden van de diverse 
functies worden aangegeven aan de hand van een  
kleurensystematiek, namelijk: groen, blauw, geel en rood. 
Hieronder een kort overzicht.

Groene daken
Dit zijn daken met begroeiing. Afhankelijk van het soort  
beplanting en het gebruik, zijn er twee soorten te  
onderscheiden: extensieve en intensieve groendaken.  
Het dak is begaanbaar en kan ook gebruikt worden  
voor recreatieve doeleinden. Dit stelt dus extra  
(constructieve en functionele) eisen aan de ondergrond.

Blauwe daken
Bij hevige regenval vangt een blauw dak het overtollige  
water op. Dat kan met een regentuin, maar ook met  
een speciaal krattensysteem onder de vegetatielaag waar 
het water wordt opgevangen. Blauwe daken voorkomen  
– in meer of mindere mate – piekbelasting van het riool. 
Daarnaast heeft regenwater een verkoelend effect,  
dit zorgt voor extra comfort in de onderliggende ruimte.

Gele daken
Op een geel dak, ook wel energiedak genoemd,  
wordt duurzame energie opgewekt in de vorm van  
warmte en/of stroom. 

Rode daken
Rode daken zijn daken met uiteenlopende recreatieve  
doeleinden, zoals een terras, sportveld of zwembad:  
ideaal voor het efficiënt en effectief benutten van het  
leefoppervlak in een drukke stad.

Multifunctionele daken
Om het meeste uit het dak te halen, kunnen gekleurde  
functies gecombineerd worden. Dit kan een groenblauw dak 
zijn, waarbij het groendak tevens een waterbergingsdak is. 
Maar ook een groenrood dak is een mogelijkheid,  
waar een dakterras wordt gecreëerd tussen het groen.

Een multifunctioneel dak vraagt om een gedegen con
structie, perfecte afdichting en veiligheidsmaatregelen.  
Er is dan ook altijd een dakbedekking nodig, waarbij  
een volledig verkleefde methode wordt toegepast.  
Een mogelijkheid hiervoor is het dak afdichten op basis  
van vloeibare kunststoffen. Steeds vaker worden vloeibare 
kunststoffen gebruikt als alternatief voor de traditionele 
dakafdichting. Een belangrijk voordeel hiervan is dat  
brandgevaar wordt uitgesloten, omdat het zonder verhitting 
wordt aangebracht. Het materiaal is wortelwerend en omdat 
het compleet verkleefd wordt met de ondergrond, ontstaat 
een volledig naadloos oppervlak, inclusief randen en details. 
Het dak is hierdoor geheel waterdicht, ook op de moeilijk 
bereikbare plekken.

Met een kleurfinish is een esthetisch aantrekkelijk geheel  
te creëren en is het aan te passen aan de omgeving.  
Ook is het mogelijk de opbrengst van zonnepanelen te  
verbeteren door gebruik te maken van bepaalde kleuren
combinaties, zoals wit en glasparels. Het gebruik van  
vloeibare kunststoffen draagt op deze manier bij aan  
zowel de duurzaamheid van gekleurde daken als aan  
de esthetische waarde. ■



Een maatpak 
voor het dakvlak.

EPDM is letterlijk en figuurlijk één van de meest flexibele dakmaterialen 
die er bestaat. Gemakkelijk toepasbaar in zowel nieuwbouw als renovatie, 
een zeer lange levensduur en een gemakkelijke verwerking. Bovendien 
kan een EPDM-dak in veel gevallen op maat uit één stuk of op een aantal 
passende stukken worden aangeleverd waardoor de dakbedekking 
letterlijk en figuurlijk naadloos aansluit op het dak. EPDM als maatpak voor 
uw dakvlak... 

Wij leveren zowel EURO-style talkvrije EPDM-folie alsook talkarme USA-style  
EPDM-folie in verschillende gangbare breedtes vanaf de rol die wij op de 
door u gewenste lengte kunnen afsnijden. U kunt het op maat gesneden 
EPDM-membraan direct bij ons afhalen of indien gewenst door ons te laten 
bezorgen. Daarnaast hebben wij uiteraard ook alle gangbare hulpproducten 
op voorraad, zoals materiaal-eigen afvoeren en gereedschappen. 

Ook beschikken wij over een ruim assortiment aan lijmen, kitten, flashings, 
wash-primers, overlaptapes, Kvimbond- en Doublebond stroken als mede 
bevestigers waarmee een EPDM-dak op vrijwel elke ondergrond te realiseren 
is.  Of het nu om nieuwbouw of renovatie gaat: voor elk dak hebben wij een 
geschikt EPDM maatpak. 

EPDM dakbedekking op maat
Uit voorraad leverbaar vanuit al onze vestigingen.

Standaard rolbreedtes tot ruim 6 meter direct uit 
voorraad leverbaar op elke lengte.

Rolbreedtes van 7 tot 12 meter op bestelling leverbaar 
op elke lengte.

Leverbaar in zowel Europese EPDM 
(talkvrije textielprint folie) alsook Amerikaanse EPDM 
(talkarme gladde folie).

Alle gangbare accessoires zoals afvoeren, overlaptapes, 
flashings, wash-primers, binnen- en buitenhoeken, 
lijmen, kitten enz. uit voorraad leverbaar.

Heeft u maatzetwerk zoals afdekkappen nodig in zink, 
Plastisol, PVDF of koper? Dan kunt u deze direct mee 
bestellen!

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

Bestel gewoon vanaf 
het dak!

Actiondak, de online groothandel in:

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

- DAKRANDAFWERKING - VEILIGHEID - GEREEDSCHAP - KLEDING
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Het kwam als een donderslag bij heldere  

hemel dat het reeds breed geantici 

peerde wetsvoorstel Asbestdakenverbod,  

waarin bepaald werd dat per 2024 alle  

asbestdaken verwijderd zouden moeten  

zijn, werd verworpen. De noodzaak om  

asbestdaken te saneren is echter niet  

verdwenen, integendeel. 

In hoeverre is asbest aanwezig  
in dakbedekkingsmaterialen  
voor het platte dak?

SPECIAL DAKBEDEKKINGEN

SANEREN IS NOODZAKELIJK
Er zal daarom beleid moeten komen over het antwoord op 
de vraag, hoe met deze oude asbestdaken moet worden 
omgegaan. Verzekeraars willen er niet meer aan, dat is duide   
lijk. Asbestdaken worden onverzekerbaar en mettertijd ook 
onverkoopbaar. Wie wil het risico lopen op een asbestbrand 
met alle financiële gevolgen van dien (saneringen, overlast, 
gederfde omzet, schadevergoedingen etc.), wanneer je uit 
zoveel onroerend goed zonder asbestdaken kunt kiezen?  
Die kosten kunnen oplopen tot in de honderdduizenden, 
zelfs miljoenen euro’s, inclusief alle saneringen en overige 
overlast. Dat is niet te verhalen op de gebouweigenaar en 
als er al verzekeringsdekking is, zal die dekking mogelijk niet 
hoog genoeg zijn. Maar dan komen die kosten uiteindelijk 
voor rekening van de gemeenschap, want je kunt het niet  
laten liggen op de straten, bermen en voetbalvelden.  
Daarom doen overheden er verstandig aan om de verwijde
ring van asbestdaken toch beleidsmatig actief te bevorderen, 

ook al is het wettelijke Asbestdakenverbod van de baan. 
Dat is in hun financiële belang en ook in het belang van de 
volksgezondheid, dat ook hun zorg is. Eén zo’n asbestbrand 
kost ontzettend veel meer dan wat subsidiering en goedkope 
leningen verschaffen.

De noodzaak van de dakenbranche om met dit onderwerp 
aan de slag te gaan is dus onverminderd. De dakenbranche 
heeft tot nu de kansen gemist, wellicht omdat ze die niet 

hebben gezien. Een asbestdak eraf, betekent in de meeste 
gevallen een nieuw dak erop. Er zijn in de aanloop naar  
het Asbestdakenverbod wel initiatieven geweest, maar sinds 
het verbod van de baan is, zie je dat de aandacht weer is 
verflauwd. De dakenbranche doet er verstandig aan om  
actief met dit onderwerp aan de gang te gaan, op het 
gebied van innovaties, het aangaan van samenwerkings
verbanden en ook in het onder de aandacht brengen van 
dit onderwerp, en zodoende te anticiperen op de ontwikke
lingen. Andere partijen doen dit ook al. 

PLATTE ASBESTDAKEN?
Hoewel het grootste deel van de asbestdaken hellend is 
 (asbest bevindt zich met name in cementgebonden pro
ducten als golfplaten), is het goed om ook op het platte dak 
alert te zijn op de aanwezigheid van asbest. Met name op 
oude, te renoveren daken is er mogelijk asbest aanwezig  
in de dakconstructie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan  

teermastiek en asbestvilt of papier. Tegelijk moet gesteld  
worden dat er in de markt hierover veel onjuistheden de 
ronde doen. Daarom heeft branchevereniging ProBitumen  
al enige tijd geleden een factsheet opgesteld om gebouw
eigenaren, dakdekkers, sloopbedrijven en afvalverwerkers  
zo goed mogelijk te informeren over dit onderwerp. 

Sinds de markt overging van mastiek naar bitumineuze  
daken is het gebruik van asbest in dakbedekkingen aanzien
lijk teruggebracht. Het is algemeen bekend dat er tot eind 
jaren ’70, begin jaren ’80 asbestvezels als versterking werden 

toegevoegd aan bitumineuze pasta’s en kitten. Na die tijd 
zijn er ter vervanging van de asbestvezels kunststof vezels in 
de producten verwerkt, of is een andere methode gevon
den om een hogere viscositeit te bereiken. Deze producten 
worden gebruikt bij detailleringen (zoals dakdoorvoeren, 
hemelwaterafvoeren en dakrandafwerkingen) en kleine  
dakreparaties. Op deze plaatsen zou in daken van vóór  
1985 gebonden asbest kunnen worden aangetroffen.  
(Bitumineuze) daken van na 1985 zijn dan ook niet asbest
verdacht. Bij daken van vóór 1985 bestaat de kans asbest aan  
te treffen uitsluitend bij detailleringen. Normaal gesproken 
worden deze detailleringen bij onderhoudswerkzaamheden 
vernieuwd. Daarom is het belangrijk te weten wanneer deze 
detailleringen zijn aangebracht en wat de historie van het dak 
is. Bij daken van vóór 1960 kan incidenteel gebitumineerd 
asbestvilt worden aangetroffen. ■

De discussies rond asbest lopen nog steeds. De Tweede Kamer 
nam op 19 december 2019 een motie aan die een eind 
moet maken aan een regeling die leidde tot peperdure 
asbestsaneringen. De motie richtte zich op de positie van  
de stichting Ascert, in 2012 vastgelegd in een overeenkomst 
met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Door deze centrale positie wordt volgens de Tweede Kamer 
in de hand gewerkt dat het saneren van asbest een  
tijdrovende (en kostbare) klus wordt.

Het onderwerp asbest is veel breder dan alleen de daken, 
maar de asbestdaken vormen wel een belangrijk onderdeel 
van het vraagstuk. Hoe gaat het onderwerp zich ontwikkelen 
en welke rol zal de dakenbranche hierin moeten spelen?  
Het lijkt onwaarschijnlijk dat er nog een wettelijk verbod  
op asbestdaken van kracht zal gaan. Maar daarmee is  
het probleem niet weg. De in Nederland aanwezige asbest
daken verouderen verder, waarmee ze meer vezels zullen los
laten. Ook zullen calamiteiten met branden van asbestdaken 
(met alle maatschappelijke schade en onrust van dien) tot 
veel ongedekte schade leiden.” 

Foto: Tony Rich.
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Tijdens het symposium ‘Circulariteit en Winstgevendheid in de Bouw’  

presenteerde Leadax onlangs een volledig circulaire dakbedekking voor  

platte daken. Deze dakbedekking is gemaakt uit afval en is aan het  

einde van de levensduur volledig te recyclen tot nieuwe dakbedekking. 

Leadax presenteert 
dakbedekking uit afval

SPECIAL DAKBEDEKKING

TESTEN
De presentatie betekende feitelijk een vooraankondiging:  
de daadwerkelijke introductie zal waarschijnlijk in de  
tweede helft van dit jaar plaatsvinden. Momenteel lopen  
er een aantal testen die de fabrikant laat uitvoeren m.b.t.  
de installatie en verwerking. Synchroon hieraan loopt het 
certificatieproces, waarbij gekeken wordt naar o.a.  
brand werendheid, veroudering, verwerkbaarheid, etc.  
Zodra deze testen zijn afgerond (naar verwachting tweede 
helft 2020), zullen definitieve antwoorden kunnen worden 
gegeven over de eigenschappen van het materiaal op  
alle onderdelen. Vanzelfsprekend zullen prijs, levensduur  
en verwerkingsmethode aansluiten bij wat er momenteel  
in de markt gebruikelijk is.

Robbert Engelen van de fabrikant vertelt: “Omdat het  
product internationaal verkrijgbaar zal zijn en er in elk  
land/werelddeel eigen voorschriften en gewoontes zijn,  
zal het product zowel mechanisch als volledig gefixeerd  
kunnen worden aangebracht. Wij streven naar een  
installatiemethode die snel, eenvoudig en duurzaam is.  

Voor Nederland is van belang dat we het product zó  
(mechanisch) fixeren, dat het aan het eind van de levens
duur eenvoudig weer los te halen is, zodat wij de materialen 
kunnen terugnemen en opnieuw kunnen verwerken tot 
grondstof voor nieuwe dakbanen. Hierbij gaat de voorkeur 
uit naar een systeem waarbij geen hete lucht (stroom) vereist 
is op een dak. Na de introductie van de ‘standaard’ dak
bedekking, zullen we verder ontwikkelen, zodat het ook voor 
groendaken geschikt is. Omdat er in deze toepassingen heel 
andere (extreme) belastingen en omstandigheden gelden, 
nemen we echt de tijd om het juiste product te ontwikkelen.”

Ook onderzoekt men momenteel nog op welke manier  
het product in de markt zal worden gezet. Van Engelen:  
“Alle opties nemen we in overweging. Wij streven ernaar  

De innovatieve dakbedekking is gemaakt uit gerecyclede 
polyvinylbutyral (PVB): een afvalstroom die overblijft bij  
de recyclage van gelaagd glas, zoals veiligheidsglas en 
autoruiten. Dit is dezelfde grondstof die het bedrijf gebruikt 
voor de productie van de loodvervanger uit het assortiment. 
Leadax heeft als ambitie met de dakbaan wereldwijd de 
nieuwe standaard te worden. Omdat het product uit plastic 
afval gemaakt wordt en na het einde van de levensduur 
gerecycled kan worden, is het volledig circulair.  
Het product komt medio 2020 op de markt en wordt gepre
senteerd als het meest duurzame alternatief voor kunststof 
en bitumineuze dakbanen. Het streven is om dit wereldwijd 
uit te rollen en dichtbij het afval te produceren. 
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dat onze PVBdakbedekking door de jaren heen een nieuwe 
standaard wordt. Dus naast het merk Leadax moeten we 
tegelijkertijd ook een nieuwe materiaalsoort op de markt 
brengen. En wat ons betreft is de dakbaan uit gerecycled 
PVB binnen afzienbare tijd overal verkrijgbaar en krijgt  
het dezelfde ‘commodity status’ als de huidige materialen,  
die al decennialang op de markt verkrijgbaar zijn.”

CO2-NEUTRAAL
De wereld staat voor een enorme uitdaging om CO2emissies 
te reduceren. In het Nederlands Bouwbesluit is afgesproken 
in 2050 zelfs energieneutraal te zijn. De lage CO2footprint 
van de nieuwe dakbedekking draagt hiertoe bij. 

Het doel van de producent is om met het afval van vandaag 
ervoor te zorgen dat afval nooit meer terugkomt. Leadax is  
in de markt al bekend om de circulaire loodvervanger,  
die lichter, duurzamer en goedkoper is dan lood, maar wel 
dezelfde look-and-feel heeft. Ook deze loodvervanger  
wordt uit dezelfde PVBafvalstroom gemaakt. “Al zouden  
we al het lood ter wereld vervangen, dan is de afvalberg  
nog lang niet op,” aldus CEO Roeland van Delden.  
“Een dakbaan, gemaakt uit hetzelfde materiaal is daarmee 
niet alleen een mooie, maar ook een logische toevoeging 
aan onze productfamilie.”

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

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

SPECIAL DAKBEDEKKING

Leadax
Het nieuwe lood

O.a. verkrĳgbaar bĳ

Distributie via
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Welk type dakisolatie en welk dakbedekkingssysteem is het meest geschikt 

voor het opvangen van de belastingen via (door derden aan te brengen) 

installaties op daken, die ook nog frequent onderhoud vergen en dus  

beloopbaar moeten zijn? Denk bijvoorbeeld aan het (achteraf) aanbrengen 

van zonnepanelen, al dan niet op grotere frames gemonteerd, waarbij met 

name de statische belasting een grote rol kan spelen. In aansluiting op  

een eerder artikel uit 2019 worden in dit artikel toetsingscriteria voorgesteld  

die in deze situaties als richtlijn gebruikt kunnen worden, waardoor het  

functioneren van het daksysteem gegarandeerd blijft.

Is het dakbedekkingssysteem  
bestand tegen de  
(brand)belasting van installaties?

SPECIAL DAKBEDEKKINGEN

uitgeoefend door achteraf erop aan te brengen installaties. 
Op dit moment zijn er vanuit de Vakrichtlijn en op basis  
van stellingname van verzekeraars nog extra eisen  
voorgesteld aan de brandbaarheid van materialen,  
toegepast in de buurt van deze installaties.  
Daarom moet steeds opnieuw goed verwoord worden:

•  Welke belasting er door het dakbedekkingssysteem  
dient te worden opgevangen;

•  Of het installaties betreft die frequent belopen  
noodzakelijk maken;

•  Of de installaties zelf aanleiding kunnen geven  
tot het ontstaan van brandgevaarlijke situaties; 

•  Wie de voorzieningen aanbrengt en onder wiens  
verantwoordelijkheid;

•  Of werkzaamheden aan de (bouw van) installaties  
aanleiding kunnen geven tot brandgevaarlijke situaties. 

Voor het gemak gaan we hier uit van de door verzekeraars 
als meest kritisch beoordeelde zonnedaken.  
In deze situatie wordt de belasting direct uitgeoefend  
op de bovenzijde van het dakbedekkingssysteem,  
al dan niet veroorzaakt door frames met zonnepanelen.  

Op basis van de dakopbouw gelden dan de volgende 
vraagstellingen:

•  Is de dakconstructie bestand tegen de extra belasting?
•  Is er sprake van een volledig dragende ondergrond  

(bijv. beton), of is deze niet volledig dragend  
(bijv. geprofileerd staal)?

•  Is er sprake van een drukvast isolatiemateriaal?
•  Is er sprake van een ‘begaanbaar’ dakbedekkingssysteem?
•  Is er sprake van een (buiten)temperatuurlast?
•  Blijft de (kruip)belasting op de dakbedekking lager  

dan de in de Vakrichtlijn aangegeven 2% vervorming  
(of max. 3mm vervorming)?

•  Is er sprake van het mogelijke ontstaan van een brandge
vaarlijke situatie die om specifieke materiaalkeuzes vraagt?

Voor wat betreft de dakconstructie: aanvullende belastingen 
zullen altijd moeten zijn vrijgegeven door een constructeur, 
met inachtneming van de eisen aan de brandbaarheid van 
de constructieve dakvloer. Voor wat betreft het al dan niet 
volledig dragend zijn van de ondergrond, geldt dat er bij op
name van een statische belasting rekening gehouden moet 
worden met een hogere belasting, naarmate het dragend 
oppervlak kleiner wordt. Maar ook de brandbaarheid van de 
materialen kan beïnvloed worden, bijvoorbeeld door lucht
stroming in het dakpakket. Een brandlastarm dampscherm, 
in combinatie met steenwol of glaswol cannelurevulling,  
kan hier uitsluitsel bieden.

Met de huidige BouwBesluiteisen aan Rcwaarden voor  
daken, geldt dat het isolatiemateriaal nu een spilfunctie 
heeft in de dakopbouw. Idealiter zou het isolatiemateriaal 
goed isolerend, beperkt of zelfs niet brandbaar en goed 
drukvast moeten zijn en dat onder alle weersomstandig
heden. Flexibele dakbedekkingen, of het nu bitumen, 
 kunststof of rubber dakbanen betreft, hebben door hun relatief 
dunne laagdikte en (koude) flexibiliteit nauwelijks invloed  
op het lineair overbrengen van de belastingen, maar kunnen 
door type, soort en afwerking wel een temperatuurinvloed 
uitoefenen bij het opvangen van externe krachten. 

Daar waar installaties regelmatig belopen moeten worden,  
kan het noodzakelijk zijn het dakbedekkingssysteem ter 
plaatse aanvullend te beschermen, bijvoorbeeld door het  
toepassen van een zogeheten Coverboard onder de dak
be dekking, een beschermlaag (Schutzbahn) erop of via 
het voorzien van tegels als looppad in de te belopen zones. 
Naast een drukverdelende en beschermende functie, kunnen 
deze voorzieningen ook temperatuurregulerend werken. 

AANTOONBAAR
Hoe alle aspecten voor isolatiematerialen aan te tonen? 
Voor het op druk belasten van isolatiematerialen gelden  
binnen Europa de volgende proefmethoden:
•  Druksterkte conform NENEN 826 : Bepaling van de samen

drukbaarheid bij max. 10% vervorming, aangeduid met CS;
•  Vervorming van max. 5% bij verhoogde temperatuur en 

korte duur conform NENEN 1605: Bepaling van vervorming 
bij gespecificeerde drukbelasting en temperatuur  
omstandigheden, aangeduid met DLT;

•  Kruip bij lange duur bij 23C onder normale omstandig
heden, conform NENEN 1606: Bepaling van de kruip  
bij drukbelasting, aangeduid met CC.

Voor het op brand belasten van isolatiematerialen geldt 
 binnen Europa de Euroklasseindeling op productniveau  
of als enduse (eindgebruik) situatie volgens EN 135011.
Voor de brandgevaarlijkheid van daken geldt binnen  
Europa de BRoof klasseindeling volgens EN 135015.

Tot zover is het allemaal goed te volgen en kan de relevante 
informatie o.a. verkregen worden uit de bij de producten 
behorende certificaten. Maar helaas begint het dan pas, 
immers in de nieuwe Vakrichtlijn (2018) is sprake van de aan
vullende eis van maximale vervorming van 2% in gebruiks
daken en voor pakketten dikker dan 150mm geldt zelfs een 
beperking tot maximaal 3mm vervorming. Dat in combinatie 
met eisen gesteld door FOV Verzekeraars die zich wensen te 
verschuilen achter termen van brandbaarheid bij Euroklassen 
die nooit zo zijn bedoeld (brand klasse F = geen prestatie 
vastgelegd, wordt ‘vertaald’ naar ‘uiterst brandbaar’) maakt 
beoordeling op papier vooraf bijzonder complex.

VERGELIJKING
Als we voor isolatiematerialen de druksterkte vergelijken, 
dan moet het mogelijk zijn om uit de grafieken van de 
druk opbouw tot max. 10% vervorming ook een richtwaarde 
te bepalen voor druksterkte bij max. 2% of zelfs max. 3mm 
vervorming, Dat is dan wel nadelig voor materialen met  
een ruw oppervlak of een oppervlaktestructuur die uit  
indrukbare vezels bestaat. Hier zou een mogelijke oplossing 
kunnen zijn de vervorming pas te gaan tellen in de grafiek 
op het moment dat er een voordruk is gevonden van  
50 kg/m2 (500 N/m2= 0,5 kPa), een veel gehoorde gewichts
belasting bij ballasten van frames van zonnepanelen. 

De druksterkte is een eenmalige proef en zegt verder  
niets over duurbelasting en/of temperatuurinvloeden.  
Een vergelijk tussen EPS 150 en PIR met 150 kPa druksterkte 
zegt dus niets over de mate van vervorming ervan omdat 
de druk belastingscurve anders is, maar er kan wel onderling 
 vergeleken worden op basis van het 2% en/of 3mm criterium 
en dus dan ook met een materiaal met hogere druksterkte 
(XPS of EPB (Fesco)) of lagere druksterkte (MWR (steenwol)).

Voor het gedrag op de langere termijn onder invloed van 
temperatuur en druk bestaat er in Europa de zogenaamde 
DLT classificering waarbij de volgende criteria gelden:
•  DLT(1)5 20kPa belasting, bij 80˚C, 48 uur,  

vervorming maximaal 5%;
•  DLT(2)5 40kPa belasting, bij 70˚C, 168 uur,  

vervorming maximaal 5%;
•  DLT(3)5 80kPa belasting, bij 60˚C, 168 uur,  

vervorming maximaal 5%;

Erik de Waard,  
Technisch Development & Support Specialist van WECAL

Vaak wordt pas achteraf (lees: na de start van de dak
werkzaamheden) de vraag gesteld of het aangebrachte 
dakbedekkingssysteem bestand is tegen belastingen,  
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vervorming onder langdurige druk de waarden voor kruip 
kunnen worden gereduceerd met 30%. Voor het overige 
geldt hetzelfde.

In situaties waar een ballastlaag wordt toegepast die  
wellicht brandbare onderdelen bevat, dient de vliegvuur
bestendigheid BRoof T1 van deze ballastlaag aangetoond te 
worden conform NTA 8292 – 2017 Begroeide daken – Termen, 
definities en bepalingsmethoden – Windweerstand,  
waterretentie en brandgevaarlijkheid.

Als er naast het kruipgedrag ook een DLT resultaat met  
vervorming ≤ 2% voorhanden is, bij een duur van 168 uur, 
met daarbij een gespecifieerde temperatuur en druk,  
dan kan met behulp van de eerder voorgestelde tempera
tuuropbouw het juiste dakbedekkingssysteem gekozen  
worden. Stel: een EPS150 haalt een DLT (2)2 resultaat met 
40kPa belasting bij een temperatuur van 70 °C, dan geldt  
dat deze isolatie in die omstandigheid kan worden  
toegepast met een dakbedekkingssysteem dat maximaal 
70˚C heet wordt, oftewel: 
•  Donker tot lichtgrijs, of met wit of grijs mineraal  

uitgevoerd is;
•  Wit of met warmtewerend pigment uitgevoerd is.

Om tegemoet te kunnen komen aan FOV Verzekeraars  
zou hierbij voorgesteld kunnen worden dat:
•  Het dakbedekkingssysteem voldoet aan  

de classificatie BRoof T1;  
•  Het dakbedekkingssysteem in enduse (eindgebruik toe

stand) minimaal voldoet aan de Europese brandklasse B.

Indien op het project een isolatiemateriaal met een service
temperatuur van maximaal 70˚C (zoals bijvoorbeeld EPS  
of XPS) wordt gekozen, in combinatie met een dakbedekking 
die tot 80˚C kan opwarmen, dan moet aan de bovenzijde 
van de dakbaan, of tussen dakbaan en isolatie, een tempe
ratuurreducerende laag worden ingebouwd in die zones 
waar de temperatuur + belasting optreedt. In de volgende 
editie gaan we hier nader op in. ■

Met het invoeren van de 2%/3 mm vervorming via de  
Vakrichtlijn wordt onderkend dat een vervorming van max. 5% 
al dan niet in combinatie met een verhoogde temperatuur 
wellicht funest is voor de dakbedekking. Het criterium van de 
Vakrichtlijn is namelijk gebaseerd op praktijkervaring waarbij 
overigens wordt verondersteld dat het isolatiemateriaal bij 
deze vervormingen nog wel functioneert. Omdat het percen
tage van 5% bepaald wordt op basis van actueel gemeten 
vervorming, kan in voorkomende gevallen uit de profrapporten 
worden afgeleid wat de werkelijke vervorming geweest is.  
In theorie kun je ook verschillende materialen in de beproe
ving meenemen. Wel zou het aan te bevelen zijn altijd uit te 
gaan van het criterium 168 uur (7x24).

Als pragmatisch naar de temperatuuropbouw op een dak 
gekeken wordt, dan zou je het volgende voor kunnen stellen:
•  80˚C : dakbedekking zwart of met zwart mineraal;
•  70˚C : donker tot lichtgrijs of met wit of grijs mineraal;
•  60˚C: wit of met warmtewerend pigment.
•  45˚C: geballast met laagdikte 50 – 100 mm.
•  40˚C: geballast met laagdikte 100  200 mm.
•  30˚C: geballast met laagdikte > 200 mm.

Voor isolatieplaten die ook in (industrie)vloeren worden 
toegepast, zijn waarden bekend voor het zogenaamde 
kruipgedrag (het vervormen onder langdurige belasting  
bij normale temperatuur). Waarden van maximaal 2% 
worden in de CE DOPs gedeclareerd voor perioden van 
minimaal 10 tot wel 50 jaar.

Als alle eisen dan aan elkaar gekoppeld worden,  
is de eenvoudigste, te beredeneren situatie:  
een dak dat voorzien wordt van een ballastlaag en met 
daarin een isolatie materiaal met een servicetemperatuur 
van minimaal 70 °C:  
Als op het dak een onbrandbare ballastlaag van minimaal 
200 mm wordt geplaatst, dan geldt namelijk dat:
•  Voor wat betreft de vervorming onder langdurige druk  

de waarden voor kruip aangehouden kunnen worden;
•  Er hoeft niet gekeken te worden naar brandgedrag,  

want bij een onbrandbare ballast valt het dak onder de 
Europese ‘deemed to satisfy’ regels;

•  Er kan eenvoudig berekend worden of de optredende  
lasten (let op eventueel inclusief gewicht ballast!) opge
vangen kan worden door het dakbedekkingssysteem. 

Als op het dak een onbrandbare ballastlaag geplaatst  
wordt van 100200 mm, dan geldt namelijk dat:
•   Voor wat betreft de vervorming onder langdurige druk de 

waarden voor kruip kunnen worden gereduceerd met 15%;
•  Er hoeft niet gekeken te worden naar brandgedrag,  

want bij een onbrandbare ballast valt het dak onder de 
Europese ‘deemed to satisfy’ regels;

•  Er kan eenvoudig berekend worden of de optredende  
lasten (let op: eventueel inclusief gewicht ballast!) kan  
worden opgevangen door het dakbedekkingssysteem. 

Als op het dak een onbrandbare ballastlaag geplaatst wordt 
van 50100 mm, dan geldt namelijk dat voor wat betreft de 

SPECIAL DAKBEDEKKINGEN

Je schriftelijke sollicitatie voorzien van CV kun je richten aan:
WECAL Dak- & Isolatietechniek • t.a.v. de heer H.A. van Schaik
Molenvliet 13 • 3961 MT Wijk bij Duurstede
of e-mail: schaik@wecal.nl 

Voor nadere informatie kun je tijdens kantooruren bellen met:
de heer H.A. van Schaik • Directeur • tel. 0343 - 59 50 10

WECAL: Compleet en objectief in isolatie- & dakbedekkingsmaterialen

Wil jij ook een belangrijke rol spelen in de groeiambities van WECAL?

Als lid van ons verkoopteam lever je samen met onze specialisten een belangrijke  
bijdrage aan het realiseren van onze nieuwe ambities in de daksector.

Wij vragen
• meerjarige commerciële buitendienst ervaring bij voorkeur in de daksector
• een kritisch dienstverlenende instelling
• een flinke dosis energie en doorzettingsvermogen 

Wij bieden
• een uitdagende, zelfstandige rol met veel ruimte voor eigen ideeën en initiatieven
• een innovatieve organisatie met enthousiaste collega’s vol ambitieuze plannen
• een prima salaris in overeenstemming met ervaring en prestaties
• aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en een representatieve auto van de zaak

WECAL ZOEKT VERSTERKING:

Technisch Commercieel 
Adviseur Daksector (fulltime)
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NIEUWSLIJN SPECIAL DAKBEDEKKINGEN

CLIMALIFE DAKPANNEN DRAGEN BIJ TEGEN STIKSTOFPROBLEEM
Om de schadelijke uitstoot van uitlaatgassen door verkeer, verwarming en  
industrie terug te dringen, vooral in dichtbevolkte steden en gemeenten, 
levert de ClimaLife van Nelskamp een belangrijke bijdrage. Het is de enige 
dakpan die N, NO en NO2 (resp. stikstof, stikstofoxide en stikstof dioxide) 
van uitlaatgassen door verkeer, industrie en verwarmingstoestellen zuivert en 
omzet in nietschadelijke stoffen zoals NO3(nitraatmoleculen).
 
Het instituut voor Technische Chemie in Hannover heeft onlangs, na nieuwe tests, 
vastgesteld dat bij 2.000 zonuren per jaar en een dakoppervlak ingedekt met slechts  
100 m² ClimaLife dakpannen, maar liefst 950 gram stikstofoxide wordt geneutraliseerd. Een vergelijking:  
200 m² dakoppervlak reinigt jaarlijks de schadelijke uitstoot van 45.000 gereden autokilometers. 

VERHUIZING
De Nederlandse Dakdekkers Associatie (NDA) 

heeft Nieuwegein ingeruild voor Amersfoort. 
Ook de inkooporganisatie, Coninko,  

is mee verhuisd. Met eigen voorzieningen  
zal dit mooie kantoor de komende jaren  
verdere groei bewerkstelligen voor DIAC,  

onafhankelijk dakadvies, Dakbehoud,  
beheer en onderhoud en Coninko en NDA.  

Op 26 februari a.s. zal de  
officiële opening plaatsvinden.

RECTIFICATIE
In het artikel ‘Derbitumen: bijdrage aan de circulaire 
economie’ (Roofs januari 2020) is een storende fout 
geslopen. In het artikel wordt gesteld dat Derbigum 
momenteel zo’n 4.000 ton bitumen per jaar recyclet 
en dat de verwachting is dat dit het komende jaar 
zal worden uitgebreid naar 50.000 ton.  
Dit laatste getal moet 5.000 ton zijn. 

VAN DOORN DAKSPECIALIST OVERGENOMEN DOOR MSQ GROEP
Per 1 januari 2019 heeft MSQ Groep (Msquared Groep) Van Doorn Dakspecialist overgenomen. Van Doorn is een  
gerenommeerd bedrijf met vestigingen in Rilland en Veldhoven. Recent vierde het bedrijf nog haar 150jarig bestaan  
en daarmee is het één van de oudste dakbedekkingsbedrijven in Nederland. Als kroon op het werk heeft het bedrijf  
het predicaat hofleverancier mogen ontvangen.
 
Met het oog op de continuïteit voor de lange termijn hebben Ward Schröder en GeertJan Vogels besloten dat nu  
het juiste moment is om het stokje over te dragen aan een nieuwe aandeelhouder. Met de verkoop van zijn belang  
heeft GeertJan Vogels besloten zich geheel terug te trekken uit het bedrijf. Ward Schröder zal zijn werkzaamheden  
binnen Van Doorn in zijn huidige functie voortzetten.

PRAKTIJKRICHTLIJN ‘BRANDGEDRAG VAN BOUWPRODUCTEN   
GELDIGHEID VAN BEPROEVINGSRESULTATEN’ TER COMMENTAAR
Onlangs is de herziening van Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 6051 ‘Brandgedrag van bouwproducten  Geldigheid van  
beproevingsresultaten’ ter commentaar gepubliceerd. Deze NPR geeft richtlijnen bij het toepassen van bouwproducten  
op basis van hun brandgedrag. Met name betreft het de variaties van producteigenschappen en producttoepassingen  
waarbinnen producten veilig kunnen worden geklasseerd en gebruikt op basis van een of enkele beproevingsresultaten.
 De herziening van NPR 6051 is noodzakelijk, omdat verwijzingen naar Nationale en Europese wet en regelgeving,  
DtS en CWFTproducten en geharmoniseerde productnormen niet meer actueel waren. Deze zijn waar mogelijk vervangen  
door verwijzingen naar (Europese) websites waar een actuele status wordt bijgehouden. Daarnaast zijn de door het  
Bouwbesluit 2012 gestelde eisen niet langer in detail opgenomen.
 
De voornaamste wijzigingen ten opzichte van de vorige editie zijn:
•  De (inmiddels ingetrokken) CPD is vervangen door de CPR.
•  De overzichten met DtS en CWFTproducten waren niet meer actueel en zijn vervangen door een verwijzing naar de  

Europese website waar een actueel overzicht van die producten te vinden is.
•  Sinds het verschijnen van de vorige editie van de NPR zijn veel nieuwe geharmoniseerde Europese productnormen gepubliceerd. 

In verband daarmee zijn ook de in de vorige editie genoemde productnormen vervangen door een verwijzing naar een  
Europese website.

• In het toepassingsgebied zijn enkele kleine aanpassingen doorgevoerd.
• De door het Bouwbesluit 2012 gestelde eisen zijn niet langer in detail opgenomen.

Belanghebbenden kunnen tot 1 maart 2020 de NPR inzien en reageren via normontwerpen.nen.nl.

OOK IN 2020 BIJNA 10% FISCALE KORTING OP ICOPAL UNIVERSAL
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verlaagt ook in 2020 de kosten van aanschaf en aanleg van de eenlaagse 
dakbedekking Icopal Universal met bijna 10%, via de fiscale regelingen Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de ‘willekeurige afschrijving 
van milieuinvesteringen’ (Vamil). 

Bij de MIA heeft men, uitgaande van 25% Vennootschapsbelasting (VpB), onder voorwaarden recht op 6,75% korting op de inves
tering in Icopal Universal (27% MIA aftrek * 25% VpB). Men krijgt dat voordeel achteraf, doordat men als BV minder vennootschaps, 
of als maatschap, VOF of eenmanszaak, en minder inkomstenbelasting betaalt. De Vamil regeling levert een liquiditeit en  
rentevoordeel op, omdat u de investering voor 75% kunt afschrijven wanneer dat het beste uitkomt. Volgens opgave van RVO levert 
dit een netto voordeel van 3% op waardoor het totale voordeel uitkomt op 9,75% (6,75% + 3%), ofwel bijna 10%. 

JORIEN TER MORS VERLENGT CONTRACT BIJ TEAM IKO
Team IKO heeft het contract van Jorien Ter Mors opengebroken  
en verlengd tot en met 2022. Daarmee blijft de regerend 
Olympisch kampioen op de 1000 meter tot en met de  
Olympische Spelen van 2022 verbonden aan de ploeg van 
de gebroeders Erwin en Martin ten Hove. De contractverlen
ging is mede mogelijk gemaakt door Friesland Lease,  
die zich ook tot en met de Olympische Spelen heeft  
verbonden aan Team IKO. 

NIEUW EN VERBETERD DESIGN VOOR RESITRIX® EN ALUTRIX® DAMPREMMER
De productgroep RESITRIX® EPDM dakbedekking en de ALUTRIX® dampremmer zijn in een nieuw  
jasje gestoken! Al bijna 40 jaar biedt het assortiment betrouwbare systemen voor het afdichten  
van platte daken, geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie. Gebruiksgemak, kwaliteit en  
eenvoud staan hierbij centraal. Deze kenmerken komen in het nieuwe design duidelijk terug. 
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Drijvende woningen  
zijn voorzien van  
duurzame daken

Tekst: Edwin Fagel
Foto’s: BIK Bouw, Barendrecht

Drijvend bouwen past in de stadsvisie en de ambities van 
Rotterdam. De twee belangrijkste argumenten om op  
het water te bouwen zijn dat drijvend bouwen een klimaat
bestendige vorm van bouwen is, waar nieuwe (energie)
technieken kunnen worden toegepast in zichtbare projecten. 
Tevens voegt drijvend wonen een nieuw woningsegment 
toe aan de bestaande woonvormen. Hierdoor kunnen lege 
havenbekkens in Rotterdam een attractief woon en  
recreatiemilieu worden.

De drijvende waterwoningen zijn ontwikkeld en ontworpen 
door Team Havenloft/Public Domain Architecten.  
De woningen worden gerealiseerd door BIK Bouw uit  
Barendrecht. De woningen zijn drijvend gemaakt met  
behulp van een betonnen drijflichaam (met een dikte  
van in totaal 1,70 meter), de kern van het drijflichaam  
wordt gevormd door EPS. 

De woningen worden geproduceerd in de loods van BIK bouw,  
gerealiseerd op de kade voor de loods en vervolgens  
(aan til en trekankers die aan de boven en zijkanten van 
de drijflichamen zijn bevestigd) gehesen en getransporteerd 
naar hun eindbestemming. De havenlofts staan dan vrij  
op een eigen drijflichaam in een eigen waterkavel.  
Alle woningen zijn vrijstaand en bewegen mee met de  
waterstanden van eb en vloed in de Nassauhaven.  
Dit betekent dat ze robuust maar ook licht worden gebouwd. 
Binnen elk kavel is ruimte voor de ligplaats van een boot of 
sloep. De drijflichamen liggen vast aan stalen meerpalen, 
waarlangs het kalm en stabiel het getij volgt.  
Per twee havenlofts zijn de drijflichamen aan elkaar gekoppeld.  
De woningen maken gebruik van een gezamenlijke brug.

De loftwoningen zijn vrijstaand en de eigenaren konden  
zelf de grootte, de indeling, het afwerkingsniveau en  
het gewenste energieniveau bepalen. Ook de indeling  
en/of het gebruik van het dak verschilt per woning.  
Door de open indeling, daktuinen en waterterrassen is er 
optimaal zicht en contact met het water.

TECHNIEK
Hoewel elk dak dus verschilt, is de basis steeds hetzelfde.  
Op de houten ondergrond is eerst als dampremmende laag 
een PEfolie aangebracht. Hier bovenop is een isolatie laag 
aangebracht in een combinatie van EPS en PIR.  
Hier is voor gekozen omdat de daken naar vier zijden  
afschot dienden te hebben. Op de EPSisolatie is dus een  
PIRisolatie verlijmd. Hier overheen zijn vervolgens de  
EPDM membranen van fabrikant Firestone door dakdekkers
bedrijf VW Daken verlijmd bevestigd. Er is voor membranen 
gekozen, zodat de daken snel waterdicht konden zijn  
zonder dat er naden zouden zijn. 

DUURZAAMHEID
Het drijflichaam voor de havenloft is een betonnen drijf
lichaam, onderhoudsvrij en onzinkbaar. De havenloft zelf 
wordt in hout uitgevoerd, met aluminium kozijnen.  
De toegepaste materialen logen niet uit, zodat het  
oppervlaktewater niet wordt belast. De bouwelementen  
zijn licht, solide, hebben een hoge isolatiewaarde en  
zijn dampopen voor een gezond binnenklimaat.  
Alle installaties (zoals warmtepompen) zijn geselecteerd  
op hun bijdrage aan duurzaam wonen. 

Aan de dakbedekking werden eveneens strenge duurzaam
heidseisen gesteld, met name op het gebied van uitloging. 
Volgens onderzoeksbureau NIBE is EPDM voor het platte dak  

JHet Dak van het  aar 2020

In de Nassauhaven, op de Kop van Feijenoord in Rotterdam, bereikt het project  

Havenloft de voltooiing. Dit project bestaat uit 18 drijvende woningen (watervilla’s). 

Het betreft het eerste drijvende woonproject in een Rotterdams havenbekken.  

Aan het dak werden bijzondere eisen gesteld, met name op het gebied  

van duurzaamheid.
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• OPDRACHTGEVER: TEAM HAVENLOFT VOF, ROTTERDAM
• ARCHITECT: PUBLIC DOMAIN ARCHITECTEN, ROTTERDAM
• HOOFDAANNEMER: BIK BOUW, BARENDRECHT
• DAKDEKKER: VW DAKEN, BREDA
• FABRIKANT DAKBEDEKKING: FIRESTONE BUILDING PRODUCTS, ZAVENTEM (B)
•  LEVERANCIER  

DAKBEDEKKING EN ISOLATIE: MAWIPEX, RILLAND

JHet Dak van het  aar 2020

VEILIGHEID
Tijdens de werkzaamheden is voortdurend gebruik gemaakt 
van een collectieve valbeveiliging in de vorm van een  
hekwerk als dakrandbeveiliging. Ook gedurende de levens
duur van de woningen is de veiligheid op de daken  
gewaarborgd omdat alle daken zijn voorzien van een  
voldoende hoge borstwering. ■

het meest duurzame dakbedekkings
materiaal. Het loogt niet uit en ook is  
de levensduur van het materiaal  
zodanig, dat gesteld kan worden dat 
het materiaal (bij juiste verwerking en 
onderhoud) zo lang meegaat als de 
constructie zelf. Bovendien is het mate
riaal volledig recyclebaar. Op enkele 
daken wordt een sedumdak aan
gebracht, dit levert een bijdrage aan 
de luchtkwaliteit van de stad. 

ESTHETIEK
Omdat het gebruik van de daken per 
woning verschilt, is ook steeds de uit
straling anders. De drijvende woningen 
zijn zodoende ook een soort staalkaart 
van wat er zoal mogelijk is op het dak. 
Naast sedumdaken zijn er dakterrassen  
en zonnedaken ingericht. Hoewel de 
nadruk bij de realisatie lag op de duur 
zaamheid, is de esthetiek niet uit het oog  
verloren, de woningen zijn als geheel 
fraai uitgevoerd en de daken spelen 
daar een niet te verwaarlozen rol in. 

SAMENWERKING
De afkorting in BIK Bouw staat voor  
Bouwen In Ketensamenwerking.  
Het aannemersbedrijf, dat sinds  
vier jaar bestaat, werkt met vaste  
partners en geeft hen de ruimte om  
de eigen expertise in te brengen.  
Een benadering die in alle gevallen het 
meest productief is en die bij dit type 
woning onontbeerlijk is. Alleen al de 
toepassing van de diverse installaties en de aanwezigheid 
van verschillende partijen op de ongebruikelijke bouwplaats, 
vergde een goede afstemming van de werkzaamheden.  
VW Daken kon op deze manier haar jarenlange ervaring 
met deze EPDM optimaal inzetten.

MAWIPEX FELICITEERT  
VW DAKEN  

MET DE NOMINATIE  
VOOR HET  

DAK VAN HET JAAR 2020



VALBEVEILIGING  
met Duitse „Gründlichkeit und Pünktlichkeit“ 

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

www.abs-safety.nl

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

Aluminium dakrandafwerking 

past naadloos bij nieuwbouw-

project De Staalmeesters in 

het Brabantse Helmond. De 

aluminium dakranden zorgen 

voor een strakke belijning. Dat 

geldt ook voor de aluminium 

muurafdeksystemen in 

combinatie met de aluminium 

balustersystemen van Roval. 

Deze zijn gebruikt als afwerking 

en dakrandbeveiliging van de 

dakterrassen. Zowel de dakranden 

als de muurafdekkappen vormen 

een duurzame oplossing: het 

aluminium is onderhoudsarm en 

behoudt tot in lengte van jaren 

een kwalitatief hoogwaardige 

uitstraling.

Kijk voor meer inspiratie-
projecten met aluminium
dakrandafwerking op 
www.roval.nl. 

Roval Aluminium
Roval Aluminium is marktleider 

in de ontwikkeling, productie 

en levering van kwalitatieve 

aluminium bouwproducten 

voor daken en gevels. 

Tot het uitgekiende assortiment 

behoren onder meer 

dakrandprofi elen, water slagen, 

complete muurafdeksystemen, 

balusters, groendakproducten, 

dakrand- en doorvalbeveiliging 

en privacyschermen. Daarnaast 

biedt Roval Aluminium maatwerk 

in zetwerk. 

Mooi, functioneel en duurzaam.

STRAKKE ALUMINIUM DAKRANDAFWERKING

Scope lijnsystemen & ankerpunten Dakveiligheid
levering via de dakdekker

Hütter Safety, Kruisweg 763, 2132 NG Hoofddorp

 www.hutter.nl / info@hutter.nl
020 653 3400

Vraag info aan!

Een solide, veilig en duurzaam 
valbeveiligings - systeem, dat 
aan alle eisen voldoet.
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Waar de dakenbranche de verkiezing Dak van het Jaar kent,  

draait de gemeente Leiden het om. Het jaar 2020 is in deze  

stad het Jaar van het Dak. Het betreft een grootscheepse  

publiekscampagne om de mogelijkheden van het dak,  

en de voordelen van het dakgebruik, onder de aandacht te  

brengen. Naast het creëren van bewustwording, worden in het  

kader van het Jaar van het Dak ook praktische tools ontwikkeld.

Jaar van het Dak  
stimuleert ‘daktivatie’  
in Leiden

2020 IS HET JAAR VAN HET DAK

Wessel Tiessens. “Dit zijn allemaal onderwerpen die,  
als we er niets aan doen, op de langere termijn eerder  
zullen verslechteren. Op het dak valt veel winst te behalen. 
Deze, nu nog veelal ongebruikte ruimte, kan ingezet worden 
voor het opwekken van zonneenergie, voor waterretentie, 
voor de aanleg van groenstroken (en daarmee het stimuleren 
van de biodiversiteit), etc.”

Om dit gegeven breed onder de aandacht te brengen,  
worden geld, tijd en middelen vrijgemaakt voor een  
campagnejaar. Eerder werd rond het stationsgebied  
in Leiden de ‘Duurzaamste Kilometer’ ingericht,  
waarin heel concreet inzichtelijk werd gemaakt met welke 
maatregelen een gebied ‘duurzaam’ is te maken.  
Ook binnen dit project werden al twee groenblauwe daken 
aangelegd (in PLNT en het nieuwbouwproject Lorentz).  
Vanzelfsprekend is het de bedoeling dat de Leidse daken 
ook na dit Jaar van het Dak op een duurzame manier worden  
ingezet, de campagne dient feitelijk als een kick-start,  
waarmee de verschillende ontwikkelingen in gang worden 
gezet en de duurzame transitie wordt versneld.

“Leiden heeft een historische binnenstad die voornamelijk 
bestaat uit hellende daken, maar ook in dit dakenland
schap zijn heel veel plekken waar mooie dingen zijn te 
doen. Momenteel zijn we in kaart aan het brengen wat kan 
en mag: veel gebouwen in het centrum hebben namelijk 
een monumentenstatus. Buiten het stadscentrum is er een 
aanzienlijk dakoppervlak van platte daken, waar veel meer 
mee gedaan kan worden. Het Jaar van het Dak is bedoeld 
om deze zogeheten ‘daktivatie’ te stimuleren.”

WEBSHOP
Wat moeten we ons concreet voorstellen bij het  
Jaar van het Dak? “Over de verschillende evenementen  
zullen wij in de loop van dit jaar communiceren,”  
aldus Tiessens. “Wel kunnen we al melden dat in de nazomer 
meerdere Dakdiners zullen worden georganiseerd,  
tijdens welke men het leven op het dak aan den lijve kan 
ervaren. Leiden werkt bovendien met zogeheten wijkambas sa  
deurs, zij worden momenteel getraind om te kunnen  
fungeren als ‘dakcoaches’. Dit houdt in dat zij bewoners  
kunnen wijzen op de mogelijkheden van het dak.  

Wanneer zij daadwerkelijk besluiten tot de keuze voor een 
systeem, wordt het traject overgenomen door een specialist.”

“Vaak is dat namelijk de fase waarin bewoners afhaken:  
veel mensen hebben wel het idee dat ze iets willen met  
het dak, maar ze hebben geen idee waar ze moeten  
aankloppen. De praktische invulling komt er dan vaak  
niet van. Naast de Dakscan wordt ook de website  
www.jaarvanhetdak.nl ingericht, waarmee geïnteresseerde 
partijen en/of parti culieren via de gemeente in contact 
worden gebracht met de juiste specialisten.”

Het jaar is nog maar net begonnen, dus hoe één en  
ander zal worden ingevuld, zal in een later stadium  
duidelijk worden. Roofs houdt u hier vanzelfsprekend  
van op de hoogte. ■

De wens om in Leiden een Jaar van het Dak te organiseren, 
is geïnitieerd vanuit de politiek, maar wordt vormgegeven 
door diverse partners. Naast gemeente Leiden wordt  
de organisatie vormgegeven door PLNT, het centrum  
voor innovatie en ondernemerschap en het architectuur
centrum RAP Leiden. Het projectteam werkt samen met 
diverse partijen: (dak)specialisten, politici, bedrijven  
en vrijwilligers. Het doel van het Jaar van het Dak is  
enerzijds bewustwording op dit gebied te creëren en  
anderzijds het meervoudig dakgebruik ook in praktische  
zin te stimuleren. Naast diverse acties en evenementen  
wordt in het kader van dit project ook een online tool  
ontwikkeld, een Dakscan, waarmee inzichtelijk wordt  
gemaakt welk dak geschikt is voor welk type dakgebruik  
en wat dit gebruik zou opleveren.

CAMPAGNE
Waar in steden als Rotterdam de hemelwaterproblematiek 
centraal staat, kiest Leiden ervoor om de kansen voor  
zowel klimaat, duurzame energie en wonen te combineren  
in een geïntegreerde aanpak, vertelt projectleider  
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Sinds de herinrichting van de voormalige Houthavens in Amsterdam  

staat op deze locatie tussen de kantoorgebouwen op en rond een  

parkeergarage een enorme daktuin (8500 m²). De daktuin heeft geen  

afschot, dus hier moest een oplossing voor worden bedacht.

‘ Hippe’ daktuin  
op Amsterdamse  
Danzigerkade

PROJECTBESCHRIJVING

De daktuin bevindt zich aan de Danzigerkade, op de kop 
van de voormalige Houthavens. Er verrijzen hier twee hotels, 
sportscholen en diverse ‘creatieve’ bedrijven. Dat is de reden 
dat bijzondere zorg is besteed aan de bijzondere, ‘hippe’ 
uitstraling van het gebied, dat voorheen een beetje een 
verloren gebied was. Ook het hoofdkantoor van de ontwikke
laar van het gebied, Heren2, is hier gerealiseerd. De daktuin 
is aangebracht op de parkeergarage, dus op het maaiveld, 
centraal op het terrein, en maakt deel uit van een gebied 
dat zo’n 15.000 m² openbare ruimte beslaat. 

Het ontwerp van Buro Sant en Co Landschapsarchitectuur  
is geïnspireerd op ‘de willekeur van uiteenspattend water’:  
de beplantingsvakken onderbreken de bestrating,  
wat een gevarieerd beeld oplevert. De bomen zijn direct  

op de pilaren van de parkeergarage geplant. De bestrating 
bestaat uit tegels (20x40 cm) in vier kleuren, die per drie 
stuks in keperverband zijn gelegd. Het keperverband geeft 
meer stevigheid, zodat ze berijdbaar zijn. Uitdaging hierbij 
was om rond de gebouwen uit te komen met het patroon. 
Verspreid door het gebied staan ronde plantvakken,  
waar het substraat bolvormig oplopend in is aangebracht. 
Hier zijn vaste planten (2160 m²) en in totaal meer dan  
50 meerstammige heesters en bomen in geplant. 

GEEN AFSCHOT
Naast de aantrekkelijkheid van het gebied, was het ook 
belangrijk dat het systeem probleemloos zou functioneren. 
Het ontbreken van afschot op de parkeergarage maakte het 
project complex. De kans op waterstuwing bij hevige regen
val wordt hierdoor te groot: de afwateringslengtes zijn tot wel 
50 meter. Waterstuwing kan ervoor zorgen dat dat het boven
liggende pakket ‘vernat’: de substraatlaag kan verzakken of 
opvriezen. Ook is deze situatie nadelig voor de beplanting. 

Aan de hand van de afwateringslengtes en afvoercoëffi
ciënten van de verschillende opbouwen is een afwaterings
plan opgesteld. Toepassing van het drainagesysteem 
Stabilodrain SD30 van leverancier ZinCo Benelux bleek het 
probleem voor een deel op te lossen. Het betreft een  
robuust systeem (berijdbaar met een shovel) met een  
grotere capaciteit dan de meeste vergelijkbare systemen.  
Naast de drainagelaag is op enkele kritische punten  
ook een interne hemelwaterafvoer aangebracht.  
Deze zijn plaatselijk door het kelderdek geboord. 

KARAKTERISTIEK
Het kelderdek is waterdicht gemaakt met een tweelaags,  
volledig verkleefd bitumineus dakbedekkingssysteem.  
Behoudens koudebrugisolatie ter plaatse van de gevels  
van de omliggende gebouwen, is er geen isolatielaag aan
gebracht. Bovenop de waterdichte laag is een spiltlaag van 
ongeveer 15 cm aangebracht en hier bovenop is de karakte
ristieke bestrating aangebracht. Het betreft een tegellaag 
met een dikte van 1012 cm. Vermeldenswaard is bovendien 
dat er vanwege de geringe opbouwhoogte en zware belas
ting plaatselijk is gekozen voor (flexibele) PE afvoerbuizen.  
Op deze manier is een robuust systeem aangebracht,  
passend bij de kwalitatieve en opvallende uitstraling van 
deze bijzondere daktuin. ■

DAKTUIN DANZIGERKADE, AMSTERDAM
• ONTWIKKELAAR: HEREN2, AMSTERDAM
•  ONTWERP/ 

UITVOERINGSBEGELEIDING: DAMES2, AMSTERDAM
• ONTWERP:  BURO SANT EN CO LANDSCHAPSARCHITECTUUR, 

DEN HAAG
• HOOFDAANNEMER: HERENBOUW, AMSTERDAM
• DAKTUIN: VAN DER TOL, AMSTERDAM
• LEVERANCIER DAKTUIN: ZINCO BENELUX, AMSTERDAM



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 Haarlem B.V.
T:088-9965610, haar@aabo.nl
Aabo Trading Maastricht B.V.
T:088-9965585, maas@aabo.nl

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

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

Ga voor groen.

De veerkrachtige Granuflex rubber tegels zijn multifunctioneel  
en toepasbaar op daken voor beloopbaarheid, veiligheid en drukverdeling.  
Ze zijn schokabsorberend, extreem weerbestendig, water- en vochtdoorlatend, 
slijtvast, sneldrogend, rotvrij en onderhoudsarm.  Naast verschillende kleuren en 
diktes is de Granuflex tegel nu ook beschikbaar met een afwerking van kunstgras.

De Granuflex kunststgrastegel combineert alle voordelen van een rubber tegel 
met het uiterlijk van een grasmat. Zo kan in een handomdraai elk dakvlak worden 
omgetoverd tot een groen dak dat tegelijkertijd demping en stabiliteit geeft. 
Bovendien heeft het een gunstig effect op de isolatiewaarde! De hoogwaardige 
rubbertegels hebben uitstekende geluid- en trillingsdempende eigenschappen 
en zijn gemaakt van volledig recyclebaar rubber granulaat. Ze kunnen op een dak 
ingezet worden om een groene zone te creëren of een looppad aan te kleden. 

Door het fraaie uiterlijk komen ze eveneens zeer goed tot hun recht als balkonvloer 
en zijn ze ook bijzonder populair op het terras of voor toepassing binnenshuis. 
Creëer in een handomdraai een veilig, duurzaam én volledig recyclebaar 
groen (dak)vlak met de Granuflex kunstgrastegel: groen in meerdere opzichten!

Granuflex® kunstgrastegels
Duurzaam, dempend en decoratief!

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

www.daksafe.nl

Dé specialist op het gebied van dakveiligheid

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

KS1 kabelsysteem van Daksafe®
Een nieuw doorloopbaar kabelsysteem

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

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

Ontdek alle voordelen op:

www.ks1kabelsysteem.nl

Snelle montage gegarandeerd op
de volgende ondergronden:

Beton
Kanaalplaat vloeren

Gasbeton
Durisol

Staal vloeren
Hout

INNOVATIVE
PARTNER

Wij adviseren u graag:  0251 22 93 23  

anjo.nl

BIJ PLATTE DAKEN DENK JE AAN ANJO!

VOOR PLATTE DAKEN
OPLOSSINGEN

Alle producten van Anjo in blank aluminium zijn ook verkrijgbaar met een PVC coating.
Deze PVC coating is BDA gecertificeerd en toepasbaar voor alle pvc dakbedekkingen! 
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Onlangs heeft bouwbedrijf Van Dillen de grondige renovatie  

van 82 appartementen aan de Erasmuslaan in Hilversum  

afgerond. Uitgangspunt was de verduurzaming van het complex,  

waarbij het dak direct werd meegenomen.

82 appartementen  
in Hilversum  
verduurzaamd

PROJECTBESCHRIJVING

treding en valbeveiliging aangebracht. Hier is in samenspraak 
met de opdrachtgever budget voor gevonden.  
Duurzaamheid is tijdens dit proces een prioriteit gebleven: 
zo is de flat uitgerust met voorzieningen ten behoeve van 
toekomstige zonnepanelen en is het dak toegerust met  
het hoogwaardig isolatiemateriaal.

Daarnaast ging er speciale aandacht uit naar de leefbaar
heid, veiligheid en het esthetisch voorkomen van het  
complex: specifieke wensen die voortkwamen uit overleg met 
de bewoners. Om deze in vervulling te brengen, zijn onder 
meer de trappenhuizen gerenoveerd, waarbij de liften zijn 
vervangen en een akoestisch spuitplafond is aangebracht.  
Ook zijn de entrees vernieuwd middels moderne hout
skeletbouwgevelelementen en een microbetonnen  
luifelconstructie van 12.5 meter lang. Maar ook aan de 
ogenschijnlijk kleine dingen is gedacht: de montage  
van intercoms, waarmee bewoners kunnen zien wie  
er voor de deur staat en het gelijkmaken van de  
galerijvloer en deurdrempels. Zo doet de verbouwing  
recht aan de verlangens van de bewoners.

Verbeteringen die normaal uitgesmeerd zouden worden  
over zes jaar, zijn met deze grootschalige verbouwing  

in één keer doorgevoerd: onder andere het volledige dak 
is aangepakt, het vooraanzicht is vernieuwd, de liften zijn 
vervangen en badkamers zijn – indien nodig – gerenoveerd. 
Ondanks de waslijst aan verbeteringen, is de renovatie  
allesbehalve gehaast voltrokken. In alle rust is gekeken naar 
de behoeften en wensen van alle betrokken partijen,  
waardoor het onderlinge contact te allen tijde goed is  
geweest. “We hebben achtereenvolgens het linker en  
rechterdeel van de flat onder handen genomen.  
Het rustige tempo resulteerde in een gemoedelijke sfeer  
op de bouwplaats. Verbouwen in bewoonde staat is  
bij elk project een uitdaging, maar dit is toch wel een  
schoolvoorbeeld van hoe je zoiets wil zien verlopen,”  
aldus Paul Hulskes, projectleider van Bouwbedrijf Van Dillen.

WERKZAAMHEDEN
Wat zijn de dakwerkzaamheden geweest? Hulskes: “De dak  
bedekking en isolatie zijn verwijderd en er is nieuwe hoog
waardige isolatie (140 mm PIR) aangebracht met een  
Rc van 5 m² K/W m.b.t. de zonnepanelen. Dit is een wens 
voor de toekomst: omdat de dakbedekking gezien de 
slechte technische staat moest worden vervangen is ons 
gevraagd rekening te houden met deze wens. Zo hebben wij 
al rekening kunnen houden met de eventuele locaties van 

toekomstige zonnepanelen. Ter plaatse van deze locaties zijn 
op het dak alvast doorvoeren t.b.v. bekabeling aangebracht 
en zijn de andere dakvoorzieningen, zoals bliksembeveiliging 
en aanlijnvoorzieningen zo gepositioneerd dat deze de toe
komstige PVpanelen niet belemmeren. Het dak is waterdicht 
gemaakt met behulp van een bitumineuze dakbedekking, 
met daar bovenop een grindlaag.

Op deze manier heeft het dak op een mooie manier  
bijgedragen aan de verduurzaming van het flatgebouw. ■

Het Culemborgse Bouwbedrijf Van Dillen is het afgelopen 
jaar hard aan de slag geweest om het complex mooier, 
duurzamer en leefbaarder te maken. De speerpunten  
die leidend zijn geweest, zijn voortgekomen uit de nauwe 
samenwerking met de bewoners en woningcorporatie  
Het Gooi en Omstreken. Zo wordt er middels moderne video
fooninstallaties, voldoende oplaadplekken voor scootmobiels 
en een vernieuwing van de badkamers beantwoord aan  
de behoeften van de bewoners. Daarnaast hebben alle 
belangrijke voorzieningen een flinke opknapbeurt gekregen: 
van de liften tot de entree. Zo kunnen de bewoners van de 
flat in de Hilversumse wijk Kerkelanden tot op hoge leeftijd 
comfortabel in hun eigen huis blijven wonen.

VERDUURZAMING EN ENERGIEVERBETERING
Wat oorspronkelijk werd ingestoken als een planmatig  
onderhoud en noodzakelijke energieverbetering, groeide in  
samenspraak met de opdrachtgever uit tot een metamorfose 
van de 82 flatwoningen. De werkzaamheden van dit project 
bestonden uit een aantal losse onderhoudsactiviteiten  
die samengevoegd zijn tot één groot uitvoeringsmoment. 
Qua budget zat dit dus allemaal al in het project.  
Aanvullend zijn vooral de dakopbouw van de lift opnieuw 
geïsoleerd en zijn voorzieningen voor een veilige daktoe

•  Opdrachtgever: Woningstichting Het Gooi en Omstreken
•  Hoofdaannemer: Bouwbedrijf Van Dillen, Culemborg
•  Dakdekker: Eurocover, HeeswijkDinther
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Social return

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

Meer en meer partijen, waaronder de (semi)overheid,  
doen alleen nog zaken met partijen die hun MVObeleid 
goed op de rit hebben.  
De Sustainable Development Goals (SDG) liggen hieraan  
ten grondslag. In de selectieproce dures wordt daarom 
steeds vaker gelet op Social return. Social return is een  
aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor  
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wij dachten dat het voor ons als dakdekkers en  
installatiebedrijf moeilijk was om Social return in te vullen. 
Ook wij willen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
een kans bieden. En wat blijkt: als je met andere ogen  
kijkt naar je bedrijf, zijn er meer mogelijkheden dan je in 
eerste instantie dacht.

De werkzaamheden die bij Gebr. Janssen de hoofdtoon  
voeren, zijn lichamelijk vaak zwaar en ook nog eens op 
hoogte. Dat is al snel een onhaalbare kaart voor mensen  
uit de doelgroep. Daarom zijn we op andere vlakken  
gaan kijken en kwamen we een probleem tegen bij onze  
afvalstromen. Alle afvalmaterialen worden in aparte contai
ners gescheiden van elkaar. Dat is echter een klusje dat  
de monteurs na een dag hard werken niet meer al te  
serieus nemen. Het afval kwam vaak in de verkeerde  
containers terecht. Op die plek konden we dus wel iemand 
gebruiken. De milieustraat wordt nu beheerd door iemand 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Nu de afvalstromen  
efficiënt worden gescheiden, scheelt ons dat eveneens  
kosten, omdat er minder containers aan en afgevoerd  
hoeven te worden. 

VITALITEITSMANAGEMENT

Vitale, fitte, gezonde en gemoti 

veerde mensen in en om het  

bedrijf  en balans in het leven:  

dat zijn de uitgangspunten van het  

vitaliteitsmanagementprogramma  

‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

Inmiddels hebben wij op meer werkplekken mensen uit de 
doelgroep aan het werk. Wij vinden sociaal ondernemen  
niet meer dan normaal: mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt werken mee op de werkvloer. Vanaf voorjaar 
2015 zijn wij dan ook een PSOgecertificeerd bedrijf.  
Het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) 
maakt zichtbaar dat Gebr. Janssen niet alleen in haar werk 
mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ondersteunt, 
maar hen ook in onze eigen bedrijfsvoering een plek biedt.

Social return werkt en geeft veel voldoening! Mensen uit deze  
doelgroep hebben vaak een vervelende tijd achter de rug  
en zijn blij dat ze weer mogen werken. Daarom zijn ze hart
stikke gemotiveerd. Het is mooi om te zien hoe makkelijk ze 
opgenomen worden in de groep. Ze komen van buitenaf, 
maar worden echt gezien als collega’s. De vonk slaat  
letterlijk over. Wij zijn er trots op dat wij deze mensen een  
job kunnen bieden. ■

Dakspecialisten op internet

www.euroaluminium.nl www.vebidak.nl

www.eurofast.nl

www.flowlight.nl

www.firestonebpe.nl

Vakgroothandel in dakmaterialen

WWW.DAKNED.NL

part of

Experts in 
dak- en gevelgroen

www.btl.nl

www.zinkmeesters.nl

www.aabo.nl

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.

AABOZINK

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabo�x.nl

DakInspectie DakInspectie DakInspectie
AdviesBuro

AABOTOOLS
Gereedschap voor professionals.

www.aabotools.nl

«tools for 
professionals»

www.leister.nl We know how.

www.provatherm.nl

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

www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

Kwaliteit in platte en hellende daken

info@daktechniekholland.nl

www.daktechniekholland.nl Hardinxveld- Giessendam

0184 499 266

www.sealeco.nl

· Valbeveiliging en PBM's
· Redding- & Evacuatiemiddelen
· Kooiladders & Hekwerken

 www.eyecatchersafety.com

www.mawipex.nl

www.bitasco.nl
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www.reflexy.org www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

 www.ibsconsultants.nl/dakconsult

D É  D A K B E G R O E N E R

DakConsult

www.optigroen.nl



Dakned • Rotterdam
Kiotoweg 407
3047 BG Rotterdam
010 2687014

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

info@dakned.nl
www.dakned.nl

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

BIJ DAKNED ‘SCHUIVEN WE GEEN DOZEN’. WE LEVEREN WAARDE.

WIJ KUNNEN
MEEPRATEN.

In onze business moeten we vaak omgaan met uitdagingen waarbij je snel moet schakelen. We moeten flexibel 
zijn en kunnen inspelen op de omstandigheden van een opdracht. Hierdoor leer je te denken in oplossingen in 
plaats van problemen. Samen bekijken we jouw project en alles wat daarbij hoort. We praten er samen over en 
komen gezamenlijk tot oplossingen. Wij zijn de extra leden van jouw team en denken en schakelen met je mee. 
Wij weten wat de mogelijkheden bij de fabrikant zijn, wat de dakdekker nodig heeft én wat de eindgebruiker 
wenst. Daar ligt onze kracht. Benieuwd wat we voor elkaar kunnen betekenen? We horen graag van je.

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

Geen dak of vloer te gek voor Continu

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

Adv210x297mm.indd   1 23/05/2019   13:03
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NIEUWSLIJN

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

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

1719 maart 2020
Solar Solutions 2020
Expo Haarlemmermeer
Info: www.solarsolutions.nl

VERHUIZING
Per 1 januari 2020 heeft Anjo een nieuw adres: Noorderkade 34 

te Beverwijk. Na 28 jaar op de vorige locatie te hebben gezeten, 
is Anjo 400 meter verhuisd naar een locatie die twee keer zoveel 

ruimte biedt. De nieuwe locatie is een bestaand pand,  
dat inmiddels volledig verbouwd en opnieuw ingericht is.

STORAX OFFICIEEL VERDELER  
VAN SKYLUX LICHTKOEPELS IN NEDERLAND
Storax bv heeft het assortiment nog verder  
uitgebreid met Skylux lichtkoepels. Het complete  
programma bestaat uit lichtkoepels van glas,  
kunststof of combinatie van glas en kunststof. 
Skylux lichtkoepels zijn vooruitstrevend qua design,  
kwaliteit en duurzaamheid. Met het assortiment  
biedt men voor ieder nieuwbouw of renovatieproject 
een geschikte oplossing. 

ALTREX ONTWIKKELT KOOI  
EN BORDESTRAPCONFIGURATOR
Onlangs lanceerde Altrex een tweetal nieuwe 
configuratoren voor de productgroepen 
bordestrappen én kooiladders. Met de nieuwe 
configuratoren maakt Altrex het nóg eenvou
diger voor haar klanten om een bordestrap of 
kooiladder samen te stellen. Aan de hand van 
verschillende variabelen is het product live te 
configureren en direct als 3Dmodel te zien. 
Eenmaal samengesteld ontvangt de klant  
binnen 5 minuten een complete offerte  
inclusief specificaties en werktekeningen. 

GREEN DEAL VOOR VERSNELLING KUNSTSTOF RECYCLING
Op 8 januari vond de ondertekening van de Green Deal  

‘Betrouwbaar bewijs voor toepassen van kunststof recyclaat’ plaats 
voor plastic recycling. NEN is daarmee een van de initiatiefnemers  
die zich inzet om een breed gedragen methode op te stellen voor  
het betrouwbaar aantonen van het aandeel gerecyclede plastics  

in producten. Een toename van het gebruik van recyclaat,  
zowel afkomstig van mechanische als van chemische recycling,  

levert een belangrijke bijdrage aan het Nederlandse klimaatbeleid en 
de transitie naar een circulaire economie. Het doel van de Green Deal 

is om gezamenlijk verdere stappen te zetten door met pragmatische 
en breed gedragen afspraken de transitie te versnellen. De ambitie is 

breed internationaal draagvlak te genereren door de methodiek  
in te brengen in vergelijkbare Europese normalisatie.

ROOFSUPPORT HOME VOOR BRANDVEILIGHEID IN PVBEKABELING 
Met betrekking tot brandveiligheid bij particuliere zonnepaneel (PV) 
installaties introduceert Conduct Technical Solutions uit Barendrecht de 
nieuwste draadgootvariant voor particuliere en kleinere commerciële 
toepassingen. Het is op basis van de subtiele maatvoering van  
30 x 35 mm in lengtes van 3 meter verkrijgbaar.  
Vanwege de CLICKverbinding op de 
RSCdaksteunen is het systeem zonder 
gereedschap te installeren en voorziet 
het in het hoogst mogelijke installatie
gemak.

KIWA GEBOUWENSCAN GENOMINEERD VOOR FGNOVITEITENPRIJS 2020
De Gebouwenscan, Kiwa’s graadmeter voor veilig, duurzaam en gezond vastgoed, is genomineerd voor de  
FGNoviteitenprijs 2020. Deze award wordt jaarlijks tijdens de Vakbeurs Facilitair & Gebouwenbeheer toegekend  
aan de meest veelbelovende innovatie op het gebied van facilitair management en gebouwbeheer.
 
Of een gebouw veilig, duurzaam en gezond is, hangt af van uiteenlopende zaken als brandveiligheid, bouwkwaliteit,  
energiegebruik en legionellabeheer. Wet en regelgeving verplicht gebouweigenaren om steeds meer in controle  
te zijn over hun vastgoed. In de jungle van alle verschillende disciplines die hierop van invloed zijn, biedt men de  
Gebouwenscan. Die geeft gebouweigenaren met handige dashboards in één oogopslag een compleet overzicht  
van de actuele toestand van een object.
 
Bij de Gebouwenscan brengen de experts van Kiwa in één bezoek de stand van zaken in kaart van de meest  
uiteenlopende onderdelen: van elektrische installatie en luchtkwaliteit tot het energieverbruik en de juiste werking  
van liften en rookgasafvoeren. Die informatie wordt gebundeld in gebruiksvriendelijke dashboards, die zowel inzicht  
geven in de totale staat van een object als in de verschillende onderdelen daarvan. 
 
De FGNoviteitenprijs 2020 wordt uitgereikt tijdens de eerste dag van Vakbeurs Facilitair & Gebouwenbeheer,  
op woensdag 29 januari in Jaarbeurs Utrecht.

QUOTE VAN HET DAK

God heeft een huis gebouwd en dak
en zoldering bespannen strak 
met kommer, druk en droefenis, 
weedom er de bevloering is 
en alle wanden zijn bekleed 
met zorgen en met harteleed 
en in betreuren ingehuld; 
Hij heeft de goeden er in weggeloken 
en toegesproken: 
de sleutel van uw deur is het geduld.

J. H. Leopold (18651925)

‘GEHELE BOUWKETEN  
IS NODIG VOOR  

CIRCULAIR BOUWEN’
Circulair bouwen gaat over veel 

meer dan recycling en hergebruik 
en het voorkomen van afval. Belangrijk is 

dat grondstoffen in de productketen blijven en daarvoor zijn alle partijen  
in de bouw noodzakelijk. Fabrikanten moeten hun producten innoveren, 
maar de gehele bouwketen moet ervoor zorgen dat inzameling en  
hergebruik ook daadwerkelijk gaat gebeuren.

Die gezamenlijke verantwoordelijkheid kwam sterk naar voren in het  
webinar ‘Handvatten voor circulair bouwen’ dat Eisma Bouwmedia hield  
in samenwerking met ROCKWOOL®. Deze fabrikant gebruikt al jaren  
gerecyclede steenwol als secundaire grondstof voor de productie van nieuwe 
steenwol. Dat hergebruik is onbeperkt, maar de keten moet er dan wel voor 
zorgen dat de steenwol ook daadwerkelijk wordt ingezameld. Om dat te 
vergemakkelijken heeft men met Renewi de Rockcyle® service opgezet.

BENG MET EEN HALF JAAR UITGESTELD
De nieuwe BENGeis voor huizen wordt  
een half jaar later ingevoerd. Software die 
voor de berekening van het label nodig is, 
is nog niet klaar. Marktpartijen hadden  
om het uitstel gevraagd. 
De nieuwe eis wordt nu op 1 januari 2021 
ingevoerd, heeft minister Raymond Knops 
(Wonen) aan de Tweede Kamer laten  
weten. BENG geeft volgens het ministerie 
een genuanceerder beeld van de energie
prestatie van een huis of gebouw. Vereni
ging Eigen Huis (VEH) riep het ministerie 
eerder op het plan voor de nieuwe eis  
te schrappen omdat het duurder en om
slachtiger is dan het huidige energielabel.



Volgende maand in Roofs:

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Leadax www.leadax.com

Wecal www.wecal.nl

Mawipex Handelsmaatschappij bv www.mawipex.nl

VW Daken www.vwdaken.nl

Firestone Building Products www.firestonebpe.com

ABS Safety www.abssafety.nl

Hütter Safety www.hutter.nl

Roval Aluminium bv www.roval.eu

Daksafe www.daksafe.nl

Anjo www.anjo.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Continu Isolatiewerken www.continuisolatiewerken.nl

Dakned www.dakned.nl

IKO nl.iko.com

BMI Group www.bmigroup.com

Skylux www.skylux.be 

Kimmenade Nederland bv www.kimmenade.com

Kingspan Unidek www.unidekflatroofs.nl

Aabo Greentech bv www.aabogreentech.nl

Allup www.allup.nl 

Unilin Insulation bv www.unilininsulation.com

Dakned www.dakned.nl

Triflex bv www.triflex.nl

Boko www.boko.nl

Integer Dak Advies www.dakcompleet.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Soprema www.soprema.nl

Wédéflex www.wedeflex.nl

Mawipex Handelsmaatschappij bv www.mawipex.nl

BDA Opleidingen www.bdaopleidingen.nl

Carlisle Construction Materials www.ccmeurope.com

Actiondak www.actiondak.nl
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Adverteerdersoverzicht

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

SPECIAL
Energieopwekking en energiebesparing

DAK VAN HET JAAR 2020
De Peperklip in Rotterdam

AAN TAFEL MET…
Rob Bootsman

VERSLAG
Dach + Holz Stuttgart 2020

De volgende Roofs verschijnt op 3 maart 2020

90     Roofs

Klimaatprestaties

nl.iko.com  -  iko-insulations.com

IKO PUSHING LIMITS
Bij IKO vinden we dat klimaat meer dan een nieuwsfeit moet zijn.
Duurzaam ondernemen met respect voor mens en milieu is bij IKO een 
integraal beleid dat zich weerspiegelt in alle stadia van de life cycle van onze 
producten en diensten. Onze missie is om energiezuinige en ecologisch
verantwoorde dakproducten en -systemen te ontwikkelen.

Van CO2 besparende isolatie tot stikstofzuiverende daken.
Met IKO kiest u voor duurzame oplossingen.

DAKBEDEKKING  I  VLOEIBARE WATERDICHTING  I  ISOLATIE

ENERGIE-EFFICIËNT

LUCHTZUIVEREND
HITTE REFLECTEREND

DUURZAAM

GROENE ENERGIE

RECYCLED

ENERGIE-BESPAREND

WATERBUFFERING

KOELEND



Uw partner voor  
platte en hellende daken!

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

bmigroup.com


