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HET ENIGE OBJECTIEVE VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

Uniek:
Muggenhor
aan de
buitenkant

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

Deze duiding is in de publicaties achterwege gebleven en
u mag best weten dat ik daar buikpijn van heb gehad.
Want zonder duiding leveren cijfers vaak juist meer
onduidelijkheid op dan dat ze helderheid verschaffen.
Het mag duidelijk zijn dat het het bestaansrecht van een
vakblad als Roofs is om duidelijkheid te scheppen waar
die er niet is. Zaken (en cijfers) die opgeschreven en
gepubliceerd worden hebben de neiging een eigen leven
te leiden en voor het karretje van het één of andere
belang te worden gespannen, doorgaans alsof het de
Enig Geldende Waarheid betreft.
De branche voor veilig werken op hoogte, bijvoorbeeld,
kan daarover meepraten. Wij proberen al jaren,
met een inmiddels indrukwekkende reeks artikelen,
uit de verhalen die in de markt de ronde doen de zin en
onzin van elkaar te scheiden. Ons doel is steeds om zo
helder mogelijk aan te geven wat wetgeving is en wat
bijvoorbeeld een brancheregeling. Bewust of onbewust
wordt er vaak ruis gecreëerd door verkeerde interpretaties
of een verkeerde voorstelling van zaken. Het is de taak van
een vakblad om daar niet in mee te gaan en feiten te
scheiden van de interpretaties van die feiten.
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In die editie publiceerden wij een special ‘Dakbedekkingen’
en in die special zijn twee overzichten geplaatst,
waarin een vergelijking werd getrokken tussen de
respectievelijke dakbedekkingsmaterialen: een overzicht
van het marktaandeel van de verschillende materialen
(ontleend aan de Dakenraad Dakmeter) en een overzicht
van de milieuaspecten (ontleend aan NIBE).
Al deze cijfers waren elders al eens eerder gepubliceerd en
er is geen reden om aan te nemen dat die cijfers onjuist zijn.
Maar dat neemt niet weg dat ze in de juiste context
geplaatst hadden moeten worden: hoe is men tot deze
cijfers gekomen en hoe zijn deze cijfers te interpreteren?

belang (de keuze voor het
ene belang is een keuze
tegen het andere),
maar ook, en vooral,
een opvatting van de
rol die een vakblad
in de markt speelt.
Een voetbalanalist
staat per definitie
niet op het veld.
Wat er verder allemaal
ook te zeggen mag
zijn over de verhouding
tussen advertenties en
redactionele artikelen,
een vakblad moet altijd
neutraal zijn.
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Tijdens mijn studie Nederlandse taal- en letterkunde,
lang geleden alweer, werd ik tijdens verjaardagsfeestjes
vaak om mijn oren geslagen met de opmerking dat een
‘geesteswetenschap’, zoals een studie Nederlands,
geen ‘echte’ wetenschap is. In die opvatting is een studie
als wiskunde de ultieme ‘wetenschap’: cijfers liegen niet.
Dat mag zo zijn, maar na publicatie van onze vorige editie,
Roofs februari 2020, is me weer eens helder geworden
dat ook cijfers hun context en interpretatie nodig hebben.
Net als, ik noem maar wat, een gedicht van Willem Bilderdijk.
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Zoals gezegd waren de cijfers die we publiceerden op
zichzelf niet onjuist. Wel hadden we meer zorgvuldigheid
moeten betonen bij het publiceren van dit soort cijfer
materiaal op deze manier. Tegenover alle cijfers staan
immers andere cijfers en tegenover instituten die cijfers
publiceren staan andere instituten. Daar hadden wij
in onze publicaties rekenschap van moeten geven.
In onze organisatie hebben wij enkele controlemomenten
ingebouwd: we werken al jarenlang met een redactieraad
die is opgebouwd uit gerenommeerde experts uit het veld.
Door omstandigheden die er hier niet toe doen heb ik als
hoofdredacteur van dit blad gemeend de redactieraad
met rust te kunnen laten. Om de analogie met het voetbal
voort te zetten: sinds ik de reacties op onze vorige uitgave
ontving, voel ik me als de keeper die de blunder maakte
waardoor het enige doelpunt uit de wedstrijd werd gemaakt.
De lezers van Roofs mogen verwachten dat we gewogen
informatie bieden. Dat is in de bewuste artikelen onvoldoende
gebeurd en daarvoor passen excuses.

Edwin Fagel

De lezers van Roofs mogen er kortom op vertrouwen dat
de informatie die wij brengen zorgvuldig is gewogen.
Discussies over ‘x is beter dan y’ laten we graag aan de markt
zelf over: wij kiezen geen partij. Dat is een commercieel
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Het Dak van het aar 2020

Grasduinen
op het groendak
Een duinhotel vormt de nieuwste uitbreiding van vakantiepark Breezand.
De dakbegroeiing reageert op het landschap van Vrouwenpolder.
Het luxe gastenverblijf werd ruim voor de deadline opgeleverd.

ESTHETIEK

DUURZAAMHEID

Het hotel ligt aan het duin bij Vrouwenpolder. De zee en
het zandstrand bevinden zich op een steenworp afstand.
Bij het ontwerp van het hotel was alles erop gericht,
het landschap met de binnenruimtes van het Duinhotel te
verbinden. Om dit te bereiken, zijn op iedere verdieping grote
groendaken uitgevoerd. Het duinlandschap zet zich als het
ware voort op het gebouw. Grote glazen puien halen de
natuur de hotelkamers in. Elke kamer beschikt bovendien
over een ruim terras met uitzicht.

De ecologische kwaliteit van begroeide daken is
inmiddels welbekend. Het groendak ontlast door
waterretentie de riolering en vergroot de biodiver
siteit. Bovendien draagt de begroeiing bij aan een
aangenaam microklimaat rond het gebouw en
op de dakterrassen. Vooral in de zomermaanden,
bij warm en droog weer, zal het verkoelende effect
van de groendaken goed merkbaar zijn.

Langs de rand van de daken ligt een strook met lange grashalmen. Door de betrokkenen worden deze zones veelbeteke-
nend ‘duinen’ genoemd. De halmen zijn vanaf het straat
niveau te zien. Zo hebben ook de voorbijgangers de indruk,
dat zich de duinvegetatie op het gebouw voortzet.
Sedummixmatten bedekken de rest van de terrassen. Op het
dak van de bovenste bouwlaag is plaats voor de installaties.

Martijn van den Bouwhuijsen

Breezand is één van de oudste vakantieparken van Nederland.
De eerste huisjes stonden hier al in de jaren ‘30 van de vorige
eeuw. In de loop der jaren onderging het park diverse uit
breidingen en moderniseringen. Recentelijk vond een
herontwikkeling plaats van het gebied rond het vakantie
park. De verbinding van de dorpskern van Vrouwenpolder
met het recreatiegebied is nu verbeterd.
Het gebouw heeft een bruto vloeroppervlakte van ongeveer
3500 m². Op de begane grond bevinden zich de nieuwe
receptie van het vakantiepark, een brasserie, een fietsen
winkel en een wellnesscentrum met zwembad. Op de boven
verdiepingen vinden we 40 hotelkamers en suites.

6

Roofs

De duindaken bestaan uit drainage, substraat
en sedummixmatten met mineralen en voedings
stoffen en zijn beplant met vier verschillende gras
soorten: Stipa ponytails, Carex ever gold, Luzula en
Pennisetum hameln. Er is door de opdrachtgever
uiteindelijk niet gekozen voor duingras/helmgras,
mede vanwege de vlijmscherpe pluimen die
gemakkelijk door de dakbedekking zouden
kunnen dringen na verloop van tijd. Ook was de
meer jaarronde groenere kleur van de planten
belangrijk bij de keuze. De groendaken behoeven
nauwelijks onderhoud: één keer per jaar mesten
en onkruid verwijderen volstaat. De constructie
heeft bovendien, mede dankzij de begroeiing,
een uitstekende geluidisolatie.

Om de duurzaamheid van het gebouw te
waarborgen, is een GPR-analyse uitgevoerd.
Op de gebieden energiezuinigheid, milieu,
gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde
is een score van ten minste acht punten bereikt.
Het hotel kwam dan ook in aanmerking voor een
subsidie van het Rijk.

TECHNIEK

De bouwers gebruikten, waar mogelijk, duurzame
bouwstoffen. Bij de dakafdichting viel de keuze
op EPDM dat na afloop van de levensduur
gerecycled kan worden. Sandra Allaart van
Daktechniek Allaart – de Kraker zegt over de
dakbedekkingskeuze: “EPDM is naar onze mening
de duurzaamste en ecologisch meest verant
woorde dakbedekking, die er op de markt te
vinden is. In combinatie met een groendak is met
een levensduur van 50 jaar te rekenen.”

De dakafdichting bestaat uit Hertalan EPDM-banen van
1,2 mm dikte. Onder de afdichting bevindt zich tweelaagse
afschotisolatie. Het afschot leidt het regenwater naar een
goot aan de buitenzijden van de dakvlakken.
Om de dikte van het dakpakket te beperken, viel de keuze
op Enertherm PIR-isolatie met een aluminium cacheerlaag
van 0,20 mm. Dit materiaal heeft een hoge isolatiewaarde,
waardoor een gemiddelde dikte van 14 cm volstond.
De Rc-waarde van de daken is ongeveer 7 m²K/W.

Zonnepanelen bedekken een groot deel van
het bovenste dakvlak. Daarmee voorziet het hotel
deels in zijn eigen energiebehoefte.
Energiebesparende warmtepompen verzorgen
de verwarming. Ook bij andere delen van het
dak is gekozen voor duurzame bouwmaterialen.
Zo zijn de vlonders van de terrassen uitgevoerd
met FSC-gecertificeerd hout.

Naast het dakgroen bepalen de horizontale lijnen van
de dakranden het beeld. Opvallend zijn ook de afgeronde
hoeken van de terrassen. Deze spiegelen de vloeiende
lijnen van het landschap.
Er zijn veel natuurlijke bouwstoffen gebruikt. Zo zijn de
gevels voorzien van een houten bekleding en de beloop
bare terrassen van houten vlonders.
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Duinhotel Breezand - Vrouwenpolder
Sorba Projects ©
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SAMENWERKING
Het hotel is met behulp van een 3D bouwinformatiemodel
(BIM) ontwikkeld. Vooral tijdens het ontwerpproces
kon geprofiteerd worden van deze techniek.
Tijdens de bouw zelf speelde BIM een minder grote rol.
Een aannemingsovereenkomst op basis van de UAV 2012
vormde de contractuele basis van de samenwerking.
De betrokkenen zijn zeer te spreken over het laagdrempelige
contact tussen de verschillende partijen.
Dit resulteerde in een prettige werksfeer, mede waardoor
het dak zelfs vervroegd kon worden opgeleverd. ■

Verleg de toekomst

SUPERSTORMEN DOORSTAAN
VROUWENPOLDER IS EEN DORP IN DE GEMEENTE VEERE IN ZEELAND.
D’N POLDER, ZOALS DE ZEEUWEN ZEGGEN, LIGT AAN DE NOORDPUNT VAN
WALCHEREN BIJ DE VEERSE GATDAM DIE HET EILAND VERBINDT MET
NOORD-BEVELAND, EVENEENS ZEELAND. VROUWENPOLDER HEEFT EEN BREED
NOORDZEESTRAND, DAT ’S ZOMERS RELATIEF RUSTIG IS. NIETTEMIN IS TOERISME
EEN BELANGRIJKE BRON VAN INKOMSTEN IN DIT DORP DAT ONGEVEER
1000 INWONERS HEEFT. DE DUINEN ZIJN ONDERDEEL VAN DE EERSTE WATERLINIE
IN NEDERLAND, DIE SUPERSTORMEN MOET KUNNEN DOORSTAAN.

VEILIGHEID
Tijdens de ruwbouw is er gebruik gemaakt van een
demontabele borstwering. Omdat dit systeem bij de afwerking
in de weg zou staan, werkten de dakdekkers na de montage
van dakankers met aangelijnde harnassen.
Vanwege de bijzondere vorm van het hotel, met de vele
terugspringende niveaus, was er een flexibel opstelbare
kraan nodig. Een autokraan met een mast van 34 meter
bleek de juiste oplossing. Hiermee konden de bouwstoffen
veilig op de verschillende dakvlakken gehesen worden.
Enkele keren is ook een mobiele telescoopkraan ingezet.

Wilt u meer weten: www.hertalan.nl

• OPDRACHTGEVER:
DUINHOTEL BREEZAND, VROUWENPOLDER
• ARCHITECT:
ROOSROS ARCHITECTEN, OUD-BEIJERLAND
• AANNEMER:
BOUWGROEP PETERS BV, MIDDELBURG
• DAKDEKKERS:
DAKTECHNIEK ALLAART DE KRAKER, ARNEMUIDEN
• DAKBEDEKKING:
CARLISLE CONSTRUCTION MATERIALS BV, KAMPEN
• GROENDAK:
SEMPERGREEN, ODIJK
• DAKBEGROEIING:
QUIST, NIEUWDORP
• ADVIES ENERGIE:
M3E SUBSIDIE ADVIES, CAPELLE AAN DEN IJSSEL
• W-INSTALLATIES:
H&R INSTALLATIES, KOUDEKERKE
• E-INSTALLATIES:
WALCHEREN ELECTROTECHNIEK, VLISSINGEN
• HSB, STELKOZIJNEN,
SCHERMEN EN GEVELS: VKP BV, KAPELLE
• VERTICAAL TRANSPORT:	KRAANVERHUUR MELIS BV, MIDDELBURG
EN GABRIËLSE TRANSPORT, WESTKAPELLE

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Zetwerk op
maat nodig?
Razendsnel in heel NL!
Zetwerk op maat vanuit 20 zetterijen.
De mogelijkheden die zetwerk op maat biedt zijn eindeloos. Van het bekleden van
een dakkapel en afwerken van goten tot het compleet bedekken van een dak én
gevels met bijv. felsbanen. Maar ook het inpakken van oude kozijnen met Plastisol
of bekleden van details aan een pand met zink, koper of PVDF: ons zetwerk op maat
is oneindig veelzijdig.
Wij zijn er trots op de enige landelijke aanbieder te zijn die in staat is om onmiddellijk
na opdracht razendsnel zetwerk op maat te zetten. Wij beschikken namelijk over 20
industriële zetterijen verspreid door heel Nederland. Daardoor hoeft u nooit meer één of
meerdere dagen te wachten op uw zetwerk, maar kan het altijd razendsnel ergens in de
buurt voor u gezet worden!
Zink of Plastisol bestellen kan heel gemakkelijk door een maatwerktekening te
uploaden naar onze online bestelmodule via www.aabo.nl/zetwerkbestellen.
Bellen of een email sturen kan natuurlijk ook, of kom gewoon bij ons langs!

Waarom zetwerk van Aabo Trading?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Álles voor het dak.
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

www.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

HOOGWAARDIGE
ISOLATIEOPLOSSINGEN
VOOR HELLENDE DAKEN
Met uitstekende energieprestaties

✓ Isolerende, zelfdragende dakelementen
✓ Licht, duurzaam en vochtongevoelig
✓ Voorzien van 2 vurenhouten langsribben
waardoor grote overspanningen mogelijk zijn
✓ Licht in gewicht, gemakkelijk te verzagen en te verwerken
✓ Witte zichtzijde
✓ PVC proﬁel voor afwerking naden zichtzijde
✓ Isolatie PIR-hardschuim, hoge isolatiewaarde
dus slank element
✓ Standaard is het element voorzien van een houten koplat

Leverbaar tot een
lengte van 8200 mm
Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl

Vrijdag 20 maart 2020
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

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

FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE 2020

Nominaties Dakenman
of -vrouw van het Jaar 2019
bekendgemaakt
De verkiezing van de Dakenman of -vrouw van het Jaar
barst weer los. De nominaties van dit jaar zijn vastgesteld
en worden in dit artikel bekendgemaakt.

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.
Ook zijn de nominaties van de Dakenman of -vrouw van
het Jaar vastgesteld.

VEGETATIEDAK MET HET
UNILIN PDH-SYSTEEM
Een vegetatiedak bestaat uit een systeem van
baanvormige dakbedekking voor plat- of ﬂauw
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

De Dakenman of -vrouw van het Jaar is de verkiezing
van de persoon die zich in het afgelopen jaar op
de één of andere manier verdienstelijk heeft gemaakt
voor de ontwikkelingen op het dak.
De redactieraad van Roofs heeft, als representatie van
de markt, de onderstaande personen voorgedragen
voor de onderscheiding. De winnaar is vervolgens bepaald
door de jury van het Dak van het Jaar (die grotendeels
is samengesteld uit leden van de redactieraad).

Dit jaar kwam de jury tot twee genomineerden:

ALBERT-JAN KERSSEN (BTL ADVIES)
Al jarenlang levert Albert Jan Kerssen
met zijn tomeloze energie een
belangrijke bijdrage aan de
ontwikkelingen op het gebied
van multifunctionele daken.
Niet alleen met zijn advieswerk
bij BTL Advies, maar ook door zijn
betrokkenheid bij de regelgeving
en normeringen op dit gebied, zijn werk
als redactieraadlid van vakbkad Roofs en in het afgelopen
jaar als auteur van het Handboek Multifunctionele Daken
(een actualisering van het Handboek Groene Daken waar
hij de auteur van was).

constructie. Deze zelfdragende constructie is bouwfysisch
verantwoord, eenvoudig en veilig uitvoerbaar en
daarmee de perfecte oplossing!

De oplossing
voor platte daken
Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl

Dit jaar bestaat de jury uit:
• Ton Berlee (Comfortdak)
• Otto Kettlitz (Nieman-Kettlitz)
• Marco de Kok (Low and Bonar)
• Paul van Roosmalen (gemeente Rotterdam).

CHRIS VAN DER MEIJDEN (KIWA BDA)

Naast de eeuwige roem bestaat de prijs uit een
coverfoto en een interview in het aprilnummer van
vakblad Roofs. Tot aan de volgende verkiezing krijgt de
Dakenman of -vrouw van het Jaar middels een vaste
column een platform in Roofs om de eigen visie
mee uit te dragen. De eerdere winnaars van de
Roofs Dakenman of -vrouw van het Jaar waren:

Als technisch directeur van
Kiwa BDA in Gorinchem levert
Van der Meijden al jarenlang
een belangrijke bijdrage aan de
ontwikkelingen in zowel de platte
als de hellende dakenbranche.
Als voorzitter van de normcommissie
NEN 7250 heeft hij de moeilijke taak
om verschillende belangen te verenigen
en tot een technisch juist eindresultaat te komen.
De norm is er nog niet, maar de redactieraad vindt de tijd
rijp om zijn verdiensten voor de markt te erkennen. ■

• Erik Steegman (NDA, 2016)
• Bram Kranenburg (Icopal, 2017)
• Roebyem Anders (Sungevity, 2018).

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE

Longlist Dak van het Jaar 2019

• Aannemer: Bam Infra bv, Gouda
• Constructie & staalbouw: Buiting Staalbouw, Almelo
• Installateur: Hoppenbouwers Techniek, Udenhout
• Engineering, levering & montage ETFE-Folie:
Buitink Technology, Duiven
• Zonnecellen: Sirius-Solar, Roden
• Stalen frames zonnecellen:
Jos van den Bersselaar Constructie, Udenhout

Op 20 maart 2020 zullen in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee de DakAwards
voor de respectievelijke Daken van het Jaar 2019 worden uitgereikt.
In de categorie ‘platte daken’ dingt een recordaantal projecten mee:
de longlist bestaat in totaal uit 19 projecten. Deze longlist zal door de jury

• Daklichten: Vlakkelichtkoepel, Cuijk
• Dakbedekking: Derbigum, Breda
• Isolatie: Kingspan, Winterswijk
• Mobiele kraan: Blansjaar, Wateringen

worden teruggebracht naar een shortlist van drie projecten. De shortlist en
de winnaar zullen tijdens de feestavond bekend worden gemaakt.

ZORGCENTRUM DE RING, HOOFDDORP

De volgende projecten dingen mee naar de titel
Dak van het Jaar 2019:

BISONSPOOR, MAARSSEN
• Waterdichting dak: Cocoon Holland, Amsterdam
• Hijsmast: Hebo, Rotterdam
• Hoogwerkers & verreikers: Manitou

FLAGSHIP STORE MERCEDES-BENZ, DEN HAAG
• Opdrachtgever: Mercedes-Benz
• Directie: Royal Haskoning DHV, Amersfoort
• Architect: Ibelings Van Tilburg Architecten,
Capelle aan den IJssel
• Interieurarchitect: Ibelings Van Tilburg Architecten,
Capelle aan den IJssel;
• Buro Loods, Amsterdam en Graft, Berlijn
• Constructeur: Broersma, Den Haag
• Aannemer: Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling, Maasdijk
• Staalbouwer: Bentstaal bv, IJsselstein
• Luifel, gevelcassettes & gevelzetwerk: Aldowa, Rotterdam
• W+E Installaties: Dekker Van Geest, Monster
• Gevelbouwer: Van Iersel Geveltechniek, Made
• Beveiligingssystemen: Holland Systemen, Den Haag

AMSTERDOME, AMSTERDAM
• Opdrachtgever: Teka Groep, Barneveld
• Aannemer casco: APR Projects, Veenendaal
• Aannemer E&I: E. van Dunschoten Elektrotechniek, Nijkerk
• Aannemer W&E: Kooiker Installatie, Staphorst
• Aannemer infra: Van Donkersgoed, Voorthuizen
• Productie nieuwe dakelementen: Van Pommeren,Veenendaal;
De Wilde, Veenendaal; Visser Techniek, Zevenhuizen
• Dakisolatie: isolatie.com, Gemert
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• Opdrachtgever: Winter Trust bv, Maarssen
• Architect: op ten noort blijdenstein, Utrecht
• Aannemer: Bouwbedrijf Aan de Stegge, Twello
• Constructeur: Aronsohn, Eindhoven
• Luchtkussens: Buitink Technology, Duiven
• Staalbouw: Van den Brink Staalbouw, Barneveld
• Houten spanten : Heko Spanten, Ede
• Dakdekker: Fiechter Daksystemen, Hooge Mierde
• Dakbedekking: BMI Icopal, Groningen
• EPDM loodvervanger: Hakron, Nunspeet
• Dakrand en lamellen: Stameta, Staphorst
• Gevelbouw: JM van Delft & zn, Drunen
• Staaldak & sandwich: PIB Holland bv, Nijkerk
• Valbeveiliging: Daksafe, Montfoort

SPORTCOMPLEX VARKENOORD, ROTTERDAM

BUSSTATION TILBURG

• Architect: MoederscheimMoonen Architects, Rotterdam
• Projectmanagement: BOAG, Rotterdam
• Installatie adviseur: Techniplan Adviseurs, Rotterdam
• Aannemer: Bouwbedrijf Berghege, Oss
• Montage alu composiet: EG-Projecten, Erp
• Dakdekker: Hollanddak, Waalwijk
• Dakramen: Glazing Vision Europe, Warder
• Zonnepanelen: Tibo-Veen, Veen
• Adviseur bouwfysica: LBP Sight, Nieuwegein
• Constructeur: IMD Raadgevende Ingenieurs bv

• Opdrachtgever: Gemeente Tilburg
• Architect: Architectenbureau cepezed, Delft
• Lichtplan: Atelier Lek, Rotterdam

• Opdrachtgever: Stichting Ons Tweede Thuis, Aalsmeer
• Projectmanagement: DFNconsultancy, Leiden
• Directie & toezicht: BBC Bouwmanagement, Etten-Leur
• Architect: Architectenbureau Hoogeveen bv, Amstelveen
• Interieur & begeleiding: EM Interieur Architecten
• Aannemer: Vink+Veenman, Nieuwkoop
• Isolatiesysteem dak: Continu Isolatiewerken, Velddriel
• Terras- en groendak: Hester Dakwerken, Alphen aan den Rijn
• Leverancier sedum: Sedumworld, Vinkeveen

DORPSHUIS ZWANENBURG
• Opdrachtgever: Gemeente Haarlemmermeer
• Architect: Heren 5 architecten, Amsterdam
• Bouwmanagement: BBN, Houten
• Bouwfysica: Alcedo, Holten
• Constructeur: Pieters Bouwtechniek, Haarlem
• Aannemer: K.Dekker bouw en infra, Warmenhuizen
• Dakdekker: HD Daksystemen, Someren
• FPO Dakbedekking: Sika, Utrecht

HET PLATFORM, UTRECHT
BIBLIOTHEEK NOORDWIJK
• Opdrachtgever: Gemeente Noordwijk
• Uitvoering: Consolidated Nederland bv, Ridderkerk
• Ontmanteling oude dakpakket: Kofra, Capelle aan den IJssel

• Opdrachtgever: Het Platform Utrecht bv, Valkenburg
• Architect: Venhoeven CS Architecture+Urbanism, Amsterdam
• Bouwkundig aannemer: Het Platform Bouw bv, Doetinchem
• Constructeur: IMD Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam

Roofs
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• Leverancier dak- en gevelpanelen: Renolution, Haaksbergen
• Dakdekker: HDO Dakbedekkingen, Barendrecht
• Leverancier isolatie en dakbedekking: IKO, Moerdijk
• Valbeveiliging: Vertic, Zoetermeer

• Leverancier valbeveiliging: REZ Dakveiligheid,
• Leverancier groendak: Optigrün Benelux, Nijkerk
• Dakhovenier: Frisia Bergum
• Staalconstructie: Hutten Metaal Staalbouw bv, Hardenberg
• Tuinarchitect: Landlab, Arnhem
• Dakdekker: ZND Dakbedekking bv, Eindhoven
• Isolatiesysteem dak: Continu Isolatiewerken, Velddriel
• Aanleg groenvoorzieningen: BTL Realisatie, Utrecht
• Verticaal groen: Sempergreen, Odijk
• Druppelsysteem: Mastop Totaaltechniek, Boskoop
• Dakbestrating: Zoontjens, Tilburg

• Opdrachtgever:
Kerkbestuur RK Parochie Sint-Joseph, Heerlen
• Renovatie-architect en opzichter:
HVN Architecten bv, Maastricht
• Dakdekker: Verkoelen Dakspecialisten Vlakke Daken bv, Weert
• Leverancier dakbedekking: Derbigum, Breda

ROYAL DE REE HOLLAND, LISSERBROEK
• Opdrachtgever: Royal De Ree Holland bv, Lisserbroek
• Aannemer: J. Rip, Buitenkaag
• Controle constructeur:
Adviesbureau ir. J.G. Hageman bv, Rijswijk
• Dakdekker: Lukasse Dakbedekkingen, Goes
• EPDM: Firestone Building Products, Zaventem (België)
• Zonnepanelen: KiesZon, Rosmalen

BASISSCHOOL DE SCHAKEL, VLAARDINGEN
• Opdrachtgever: UN1EK onderwijs en opvang, Vlaardingen
• Hoofdaannemer: Fit4TheFuture bv, Haaksbergen

NATIONAAL TENNISCENTRUM, AMSTELVEEN
• Opdrachtgevers: Gemeente Amstelveen;
KNLTB, Amstelveen; Netjes Beheer, Amstelveen
• Architect NTC: Just Architects, Amstelveen
• Architect parkeergarage en tennisbanen:
Vaessen Architecten en Ingenieurs, Raamsdonksveer
• Hoofdaannemer: Vaessen Algemeen Bouwbedrijf,
Raamsdonksveer; Netjes Beheer, Amstelveen
• Infra: Sturm bv, Zaandam
• Dakdekker: Dakbedekkingsbedrijf Elro, Son
• Tennisbanen: Rekre Sport, Baarn
• Drainage-, filter-, bescherm- en substraatlagen:
Optigrün Benelux, Nijkerk

BUSPLATFORM DEN HAAG CS
• Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
• Hoofdaannemer: KWS Infra, Rotterdam
• Hoofdaannemer overkapping:
Hollandia Infra, Krimpen aan den IJssel
• Staalbeplating: Aldowa, Rotterdam
• Dakdekker: Schadenberg Dakwerken, Hem
• Leverancier dakbedekking:
Quality Roofing Systems, ’s-Hertogenbosch
• Leverancier bevestigers dakbedekking: Eurofast, Deurne
• Lekdetectie: Texplor Benelux, Breda
• Leverancier isolatie: IKO, Moerdijk
• Valbeveiliging: Eurosafe Solutions, Zwolle

R.K. KERK SINT JOSEPH, HEERLEN

SPORTCENTRUM ELDERVELD
• Opdrachtgever: Gemeente Arnhem
• Dakdekker: Roofing Service Nederland, Brummen
• Dakhovenier: Flora Nova, Ophemert
• Zonne-energie: Hart4Solar, Zwijndrecht
• Leverancier daksystemen: IKO bv, Klundert

CAPITAL C, AMSTERDAM
• Opdrachtgevers: Zadelhoff en Sijthoff Media Groep
• Architecten: ZJA Zwarts & Jansma Architecten, Amsterdam;
Heyligers design + projects, Amsterdam
• Restauratiearchitect: Braaksma & Roos Architectenbureau,
Den Haag
• Interieurarchitect: Müller & van Tol, Amsterdam
• Constructeur: Pieter Bouwtechniek, Amsterdam
• Bouwkundig aannemer: DCV Bouw, Utrecht
• WTB-Installaties: A. de Jong Installatietechniek, Amsterdam
• Engineering koepel: Octatube, Delft
• Glas: Hermans Techniglaz bv, Bergschenbroek
• Restaurateurs: Van Milt Restaurateurs, Lunteren

DE WOLDRING, GRONINGEN
STADSKANTOOR HENGELO
• Opdrachtgever: Gemeente Hengelo
• Architect: EGM Architecten, Dordrecht
• Hoofdaannemer: Bouwcombinatie Stadskantoor Hengelo
(Trebbe en Van Wijnen)
• Dakdekker: Manning Dakbedekking, Stadskanaal
• Leverancier RESITRIX® dakbedekking: CCM Europe, Kampen
• Leverancier: PIR isolatie: Unilin
• Leverancier atrium: Licotec Daklicht, Duiven
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• Opdrachtgever: Woldring Verhuur, Groningen
• Architect: UCA Architecten, Groningen
• Hoofdaannemer: Van Wijnen Groningen
• Dakdekker: Rudde Dakbedekkingen, Tynaarlo
• Leverancier dakbedekkingssysteem:
Soprema Nederland, IJlst
• Leverancier bevestigers: Guardian, Helmond
• Leverancier veiligheidssysteem:
Eurosafe Solutions Nederland, Zwolle

WOONWIJK EMMERHOUT, EMMEN
• Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Lefier, Emmen
• Hoofdaannemer: BAM Wonen Renovatie Concepten
• Dakdekkers: Klijn Daksystemen, Hardinxveld-Giessendam
en Dakdekkersbedrijf Jalving, Emmen
• Leverancier isolatie: Recticel Insulation, Kesteren
• Leverancier dakbedekking: SealEco, Lemelerveld
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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RUBBERGARD™ EPDM:
DÉ EPDM REFERENTIE
VOOR COMMERCIËLE,
INDUSTRIËLE EN
RESIDENTIËLE DAKEN
KWALITATIEVE, STERKE
EN BETROUWBARE
BEVESTIGINGSMATERIALEN

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

VOOR VLAKKE DAKEN EN CLADDING

www.eurofast.nl
sales@eurofast.nl | T +31(0)493 315 885

© 2019 Firestone Building Products EMEA. All rights reserved.

Eurofast® is de handelsnaam van Van Roij Fasteners Europe B.V.

Vind in 3 stappen de kooiladder of
bordestrap die het beste bij je past!
www.kooiladder-altrex.nl
www.bordestrap-altrex.nl
VERDEELD DOOR: WWW.MAWIPEX.NL

NATIONALE MILIEUDATABASE WORDT BELANGRIJK

Op weg naar
circulair bouwen

Nieman: “In het Nederlandse Bouwbesluit is in
afdeling 5.2 vastgelegd dat bij de bepaling van de
MPG (woningen en kantoren) uit moet worden gegaan
van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en
GWW-werken (De Nationale Milieu Database is gekoppeld
aan de bepalingsmethode). Het lijkt me wenselijk dat dit
in volgende wijzigingen van de bouwregelgeving wordt
uitgebreid naar alle gebouwen en bouwwerken.
De berekeningsmethode van de milieuprestatie van materia
len is Europees vastgelegd in de EN 15804 en de berekeningsmethode van de milieuprestatie van gebouwen in de
EN 15978. De methode is dus in alle Europese landen
hetzelfde, al heeft iedere lidstaat de vrijheid om eigen
accenten te leggen. De berekening betreft alle fases van
het materiaal, de gehele levenscyclus van cradle to cradle.
Deze bepalingsmethode wordt ook wel aangeduid als
Levens Cyclus Analyse (LCA).”

Per 1 januari is Harry Nieman aangesteld als directeur van de
Nationale Milieudatabase (NMD). Het is de bedoeling dat hij gedurende
dit jaar de activiteiten van de instantie begeleidt naar de volgende fase.
Het is de taak van Nieman om de NMD breed in de markt te zetten en
de database (en het gebruik ervan) verder uit te bouwen.

de Stichting Bouwkwaliteit geen rol meer in kan spelen.
De kennis en kunde van de stichting wordt ondergebracht in
het ZBO Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB).
ZBO staat voor Zelfstandig Bestuursorgaan en zal fungeren
als een zogeheten Toelatingsorganisatie. De taken van deze
organisatie in relatie tot de Wkb zijn o.a. het beoordelen
van Wkb-instrumenten in relatie tot de eisen van wet- en
regelgeving en het bijhouden van een register van
toegelaten instrumenten en kwaliteitsborgers die deze
instrumenten mogen toepassen.”

KLIMAATNEUTRAAL BOUWEN
De Nationale Milieudatabase is het enige onderdeel van
de Stichting Bouwkwaliteit dat niet over zal gaan in de
ZBO Bouwkwaliteit. De organisatie is in relatief korte tijd
gegroeid van de activiteit van één persoon binnen de
Stichting Bouwkwaliteit naar een organisatie van momenteel
zeven personen, de drie externe krachten en overige inge
huurde activiteiten niet meegerekend. “In het jaar 2050
moet de EU, als gevolg van het European Green Deal die
Foto: Marjolein Ansink Fotografie Zuid Scharwoude.

Velen in de dakenbranche kennen Harry Nieman als
oprichter van Nieman Raadgevende Ingenieurs en
als kwartiermaker van de Wet kwaliteitsborging voor
het bouwen (Wkb). Vanuit zijn activiteiten voor de
Stichting Bouwkwaliteit (SBK) is hij betrokken geraakt bij
de Nationale Milieudatabase. “In de aanloop van de Wkb,
waarvan volgend jaar de eerste fase van kracht wordt,
wordt de Stichting Bouwkwaliteit afgebouwd,” vertelt hij.
“Onder de Wkb is het aantonen van bouwkwaliteit een
private aangelegenheid, waar een private organisatie als
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eind vorig jaar is afgesproken, klimaatneutraal zijn.
De bouw moet tegen die tijd energieneutraal en circulair zijn,
daartoe is de Transitieagenda Bouw opgesteld, waarmee
beleid wordt uitgezet op dit gebied. Er wordt een stelsel
opgetuigd dat aansluit bij de Wkb, de basis hiervan moet
in 2023 op poten zijn gezet.”
De MilieuPrestatie-eis van Gebouwen (MPG) zal op korte
termijn voor woningen verder worden aangescherpt.
De MPG is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid
van een gebouw: hoe lager de MPG, hoe duurzamer het
materiaalgebruik. De milieuprestatie van materialen en
gebouwinstallaties van gebouwen zal een steeds belang
rijkere factor worden in de totale milieubelasting van
een gebouw. De MPG is een objectief hulpmiddel in het
ontwerpproces en het kan gebruikt worden in een
Programma van Eisen om het resultaat van een ontwerp
proces vast te leggen. Per 1 januari 2018 geldt voor de MPG
een maximum grenswaarde van 1,0. Per 2021 zal dit worden
verlaagd naar 0,8 en de verwachting is dat de grenswaarde
voor 2030 daarna zal worden verlaagd naar 0,5.

Roofs
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De MPG van een gebouw is de som van de schaduwkosten
van alle toegepaste materialen in een gebouw. Hierbij moet
ook rekening worden gehouden met de materialen die
worden vervangen tijdens de levensduur van het gebouw.
De totale som wordt gedeeld door de levensduur en door de
bruto vloeroppervlakte van een gebouw in een 1-puntsscore.
Die 1-puntsscore is ook als eis vermeld in de bouwregel
geving en wordt ook in andere instrumenten gebruikt,
bijvoorbeeld de Milieu Investeringsaftrek (MIA).
Om de milieubelasting van een enkel materiaal te bepalen,
wordt dus een LCA uitgevoerd. De LCA moet worden uitge
voerd door een LCA-deskundige, die weer wordt gecontro
leerd door de Technisch Inhoudelijke Commissie (TIC)
aangestelde erkende LCA-deskundige. De Bepalingsmethode
in combinatie met de NMD wordt gebruikt door gevalideerde
instrumenten om de milieuprestatie te bepalen.
De gevalideerde instrumenten zijn vermeld op de website
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van de NMD. De kenmerken van materialen uit de LCA’s
worden door NMD verzameld in de database. Een producent
of leverancier moet er zelf voor zorgen dat een product in
de NMD wordt opgenomen.

UITDRAGEN
De Bepalingsmethode met de NMD hanteert zoals gezegd
een breed geaccepteerde Europese systematiek. Dit stelsel
heeft in de tijd autoriteit verworven op het gebied van de
bepaling van milieu-eigenschappen van bouwmaterialen
en gebouwinstallaties. Eén van de speerpunten van de
activiteiten die Nieman en zijn medewerkers in het komende
jaar zullen uitvoeren, is om dit gegeven breder uit te dragen
dan tot nu het geval was. Zo worden er periodiek nieuws
brieven verstuurd en congressen georganiseerd.
Ook heeft de NMD sinds kort een nieuw logo, waarmee
fabrikanten kunnen communiceren dat hun product is
opgenomen in de milieudatabase. Binnenkort zal een

‘web based’ database worden gelanceerd, waarmee
partijen (na goedkeuring van de erkende LCA-deskundige)
zelf hun producten kunnen uploaden.
Desgevraagd stelt Nieman dat de aanwezigheid in de markt
van diverse andere systematieken en keurmerken op het
gebied van de milieuprestatie van bouwmaterialen, die niet
op dat stelsel zijn gebaseerd verwarrend werkt. Een belang
rijk onderscheidend element van de NMD is dat het een
breed gedragen organisatie is, die als stichting geen winst
oogmerk heeft. Daarnaast worden de productkenmerken
getoond in hun samenhang, gekoppeld met de Wkb en,
waar nodig en mogelijk, BIM. Nieman: “Een gebouw dat volle
dig is gerealiseerd uit de meest milieuvriendelijke materialen
hoeft niet kwalitatief het beste gebouw te zijn. Soms vraagt
de praktijk om toepassing van een materiaal dat misschien
een grotere milieubelasting heeft, maar om kwalitatieve
redenen de voorkeur geniet. Een ander onderscheidend

aspect is dat de waarden van de vier fases van de levens
duur van het product van elkaar worden onderscheiden,
in plaats van dat er één waarde voor de gehele levenscyclus
wordt afgegeven. Op deze manier speelt de database nu
al een belangrijke rol bij de keuzes van de overheid bij het
duurzaam inkopen.”
Alles staat of valt bij de betrouwbaarheid van de gegevens.
De activiteiten zijn er volgens Nieman dan ook op gericht
om de NMD een onafhankelijke, robuuste, transparante
en deskundige organisatie te maken, die ook voldoende
draagvlak heeft in de markt. Hier zijn in de afgelopen
periode grote stappen in gezet en in de loop van
dit jaar zullen nieuwe ontwikkelingen te melden zijn.
Roofs houdt u hiervan op de hoogte. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Technisch Adviseur
Als je zin hebt in een gedreven team te werken en met
collega’s die net zoveel plezier in hun werk hebben als jij?
Kom dan naar Bauder B.V.

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

Er kan er maar 1 de beste zijn !

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

info@abs-safety.nl

BEN JIJ DE PERSOON DIE DE HANDEN UIT DE
MOUWEN STEEKT EN OP HOOGTE WIL WERKEN?
VROEG OP STAAT, ONDER HET MOTTO:
WIE VROEG OPSTAAT, MAAKT VEEL MEE!

Grijp dan nu jouw kans!
Ben jij die dakdekker? Of wil jij die dakdekker zijn
die de materialen met passie gaat verwerken?
Dan zoeken wij jou. Je krijgt de kans je verder te
ontwikkelen en leert nog meer het vak eigen
te maken. Samen werken we dan aan een warme
bedrijfsovername en aan jouw toekomst.

Interesse?

Stuur dan nu 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 kun je al je vragen stellen. Ontdek je wat je
toekomstmogelijkheden zijn.

SPREEK IK JE BINNENKORT?

Welke werkzaamheden worden van je verwacht:
Het adviseren van onze relaties.
Het uitvoeren van inspecties en het opstellen van adviezen.
Ondersteunen van de buitendienst.
Het demonsteren van producten, zowel theoretisch als in
de praktijk.
Bouwplaatsbegeleiding.
Het certificeren van producten alsmede het onderhouden
van bestaande certificaten.
Wat verwachten wij van je:
HBO werk- en denkniveau.
Praktijkervaring is een pré.
Goede contactuele vaardigheden.
Een vooruitstrevende, energieke en ondernemende
persoonlijkheid met een klantgerichte houding.
Een medewerker die denkt in kansen en oplossingen.
Een teamplayer.
Kennis van wet en regelgeving van onze branche.
Wat kunt je van ons verwachten:
Een toonaangevend, internationaal en sterk groeiend
familiebedrijf.
Vooruitstrevende en betrokken collega’s.
Platte organisatiestructuur, open en informeel.
Een uitdagende nieuwe functie met ruimte voor
initiatieven en creativiteit.
Training en coaching, zowel intern als extern.
Uitstekende primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Auto, laptop en telefoon.

Paul Bauder GmbH & Co. KG is al meer dan 165 jaar een
toonaangevende Europese producent van dakbedekkingssystemen en nog altijd een familiebedrijf waarin recent de
4e generatie is toegetreden. In 8 productie locaties worden
hoogwaardige dakmaterialen vervaardigd voor zowel
platte- als hellende dakbedekkingssystemen.
Bauder is met meer dan 1.000 medewerkers actief in
15 Europese landen. Bauder BV is een dynamische organisatie die service hoog in het vaandel heeft staan. Wij zijn
flexibel en zeer betrouwbaar voor onze relaties: dakaannemers en handelaren. Bauder BV is gevestigd in Maarsbergen.
Geïnteresseerd
Word jij enthousiast van deze nieuwe functie, reageer dan
zo snel mogelijk en uiterlijk vóór 1 april 2020,
door je CV en motivatiebrief te sturen naar
wilco.vandreumel@bauder.nl ,
t.a.v. de heer Wilco van Dreumel.
Meer informatie over onze organisatie is te vinden op onze
website www.bauder.nl of www.bauder.de.
Bauder BV
Ambachtsweg 4-H
3953 BZ MAARSBERGEN
Telefoon 0343 437 200

GEMEENTE ROTTERDAM STELT EXPERIMENTENDAK TER BESCHIKKING

Experimentendak
stimuleert innovaties
op het dak

deze problemen. De stad voert hier beleid op uit. In het
Multifunctionele Daken-programma gaat de gemeente
uit van de kleurencodes die voor daken ontwikkeld zijn:
groen=vergroening en biodiversiteit; geel=duurzame energie;
blauw=water; rood=sociale functies; oranje=mobiliteit;
paars=wonen. De gemeente zoekt naar een integrale
aanpak om ‘gouden’ combinaties te kunnen maken.
Het verschilt per gebied welke oplossing het beste tot
zijn recht komt.

De gemeente Rotterdam kijkt naar de
mogelijkheden om duurzame invulling

weggelegd. Die rol ligt enerzijds op het gebied van informe
ren en inspireren/ stimuleren. Anderzijds heeft de gemeente
een faciliterende taak, in de zin dat men beleid en regel
geving kan aanpassen. Daarnaast kan de gemeente
een netwerk creëren en zodoende verbindingen leggen.
Op deze manier stimuleert de gemeente innovaties.
Dit is de achtergrond van de opzet van het Experimentendak
en de workshop op 29 januari. De workshop werd ter
plaatse van het beoogde Experimentendak georganiseerd,
namelijk het Living Lab aan het Kleinpolderplein.
Marktpartijen werden uitgenodigd om met elkaar van
gedachten te wisselen over de wijzen waarop het dak
zodanig kan worden ingericht, dat het een bijdrage kan
leveren aan de woonkwaliteit in het stedelijk gebied.
Hoe houd je water op een verantwoorde manier vast op
het dak? Hoe creëer je natuur op het dak en stimuleer je de
biodiversiteit? Tijdens de ‘co-creatie’-sessies ontstonden al
snel verbindingen en nieuwe samenwerkingsverbanden.

EXPERIMENTENDAK

te geven aan platte daken. Dit doet zij

Mercedes Leipoldt, trainee van de gemeente Rotterdam,
zette uiteen wat de pilot van het Experimentendak precies
inhoudt. Aan het Kleinpolderplein, langs de snelweg A20,
heeft de gemeente een dak beschikbaar, dat zij aan de
markt beschikbaar stelt om als Experimentendak in te
richten. Het betreft een plat dak, waarbij minimaal 500 m²
beschikbaar wordt gesteld om experimenten op uit te
voeren. Het idee is om dit onder te verdelen in testlocaties
van ieder 50 m², er is dus ruime voor ongeveer 10 partijen.
De markt worden uitgenodigd om op het dak innovatieve
systemen te testen en deze te gaan monitoren.
Gedacht wordt aan een ‘campingmodel’, waarbij deel
nemende partijen ieder een eigen plot krijgen aan een
toegangspad, maar er kan ook worden gedacht aan een
gezamenlijke invulling van een aantal plots. De pilot gaat
vanaf zomer 2020 lopen tot in ieder geval 2025.
De financiering van het experiment ligt in principe bij de
deelnemende partijen zelf. De gemeente maakt het dak

via hun eigen Multifunctionele Dakenprogramma en als partner in het
Nationaal Daken Plan. Als onderdeel
van het LIFE@Urban Roofs project gaat
de gemeente een dak beschikbaar
stellen om verschillende duurzame
experimenten op uit te rollen, in relatie
tot klimaatadaptatie. Zij is hiervoor op
zoek naar combinaties van deelnemers
en experimenten die meerdere functies
op het dak (kunnen) combineren.
Hiervoor organiseerde de gemeente
op 29 januari een marktconsulatie in
de vorm van een co-creatie workshop.

Om te beginnen zette de Paul van Roosmalen van
de gemeente Rotterdam de achtergrond van het
Multifunctionele Daken-programma uiteen. Nu al heeft
de stad te maken met ruimtegebrek om de basisvoor
zieningen, zoals onderwijs en sport, op de juiste manier
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te organiseren. Ook kampt de stad met problemen op het
gebied van waterhuishouding en luchtkwaliteit. Dit zal in
de toekomst alleen maar sterker worden. Rotterdam heeft
een totaal oppervlak van 18.500.000 m² aan plat dak en
de benutting hiervan biedt een oplossing voor tal van

COMBINATIES MAKEN
De markt herbergt enorm veel creativiteit en
innovatieve kracht en het komt er vaak op
aan om de juiste combinaties te maken.
De gemeente ziet voor zichzelf diverse rollen

Roofs
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GEMEENTE ROTTERDAM STELT EXPERIMENTENDAK TER BESCHIKKING

van het groen water op het dak te houden. Er ontstond al
een beeld van wat er zoal nodig is op het dak om de
experimenten te monitoren en ook vonden veel partijen
elkaar terplekke. De gemeente gebruikt de periode tot
de zomer voor het aanscherpen van de spelregels en
randvoorwaarden, als ook die voor de selectieprocedure
en -criteria. Vervolgens zullen de experimenten worden
geselecteerd. Het dak zal waar nodig worden aangepast,
zodat vanaf komend najaar de eerste experimenten zullen
kunnen worden uitgerold. Vanzelfsprekend houdt Roofs u
op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. ■

LIFE@URBAN ROOFS ROTTERDAM

geschikt voor experimenten. De maximale belasting
van het dak is 84 kg/m², wat een beperkende factor is,
die op veel Rotterdamse daken een rol zal spelen.
Daarom is er bewust voor gekozen de constructie
niet te verstevigen.
Geïnteresseerde partijen worden uitgenodigd om hun
experiment aan te melden, het dak is ook beschikbaar
voor partijen die niet bij de workshop aanwezig waren.
Het experiment zal worden beoordeeld op hetgeen men
gaat testen, hoe de resultaten gemeten gaan worden
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(wat daarvoor nodig is), hoe het onderhoud geregeld is,
etc. Hiervoor gaat de gemeente selectiecriteria opstellen.
De monitoring zal worden verzorgd in samenwerking
met de Hogeschool Rotterdam.
Eén van de uitgangspunten van de bijeenkomst was het
aanscherpen van de spelregels en ook te inventariseren
wat de behoeften en de wensen van de markt waren.
Zo werd bijvoorbeeld de mogelijkheid besproken om ter
plaatse de systemen te demonstreren. Hoe verhoudt dat
zich tot de bescherming van intellectueel eigendom

van de deelnemers en het karakter van een experiment
(dat immers ook kan mislukken)? Tijdens de vragenronde
kwam ook de selectieprocedure aan de orde, in het geval
meer partijen zich melden dan er ruimte is op het dak.
De gemeente Rotterdam heeft aangegeven deze input mee
te nemen in de te ontwikkelen spelregels en selectiecriteria.
Vervolgens werden in drie sessies ideeën verzameld,
waarmee werd nagedacht over de invulling van het
Experimentendak. De ideeën varieerden van het planten
van bomen tot innovatieve manieren om ten behoeve

• LIFE@URBAN ROOFS ROTTERDAM IS ONDERDEEL VAN
HET EUROPESE LIFE PROGRAMMA,
• HET FINANCIERINGSINSTRUMENT VAN
DE EUROPESE UNIE VOOR MILIEU- EN KLIMAATACTIE.
• HET HEEFT ALS DOEL:
• HET ONTWIKKELEN VAN EEN AANPAK OM
PRIVATE PARTIJEN IN DE STAD TE VERLEIDEN TE
• INVESTEREN IN KLIMAATADAPTIEVE MAATREGELEN
• GEBRUIK MAKEN VAN DE POTENTIE VAN
HET DAKLANDSCHAP VAN ROTTERDAM
• OP ZOEK NAAR NIEUWE SAMENWERKINGSVORMEN
EN INVESTERINGSMODELLEN (MKBA)
• DEMONSTRATIECASES TE REALISEREN MET
VERSCHILLENDE TYPE PRIVATE INVESTEERDERS.
MEER INFORMATIE: ROTTERDAM.NL/URBANROOFS

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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AAN TAFEL MET… ROB BOOTSMAN

Het DNA van een
dakdekkersbedrijf
In deze rubriek laat Roofs markante personen van binnen en buiten de
dakenbranche aan het woord. De insteek is om de visie en de persoon
achter die visie voor het voetlicht te brengen.

“Als gevolg van deze keuze hebben we nu een dakdekkers
bedrijf dat vanwege het vakmanschap betrokken is bij
(zeer) bijzondere projecten en daar ben ik trots op.
Aan de andere kant realiseer ik me dat we daardoor
kwetsbaar zijn. Wij voeren precies het type projecten uit
dat wordt uitgesteld als het economisch minder gaat.
Tijdens de vorige crisis konden we ons hoofd maar net
boven water houden. Maar daarin onderscheidt ons bedrijf
zich denk ik ook ten opzichte van veel andere bedrijven:
een belangrijke factor was destijds dat de personeelsleden,
uit loyaliteit met het bedrijf en de collega’s, allemaal bereid
waren om iets in te leveren om ontslagen te voorkomen.
Dit is een duidelijk voorbeeld van wat ik bedoel met het
DNA van ons bedrijf. Dit onderling respect dragen wij ook uit,
want het is feitelijk ook de manier waarop wij met onze
klanten omgaan. Natuurlijk maken wij ook fouten, het gaat
er vervolgens om hoe je ermee omgaat. Het is belangrijk
dat je op basis van wederzijds respect het gesprek aangaat.
Dan is er altijd wel een oplossing te vinden.”

GEWAARDEERD VOELEN

Naast de OVT Arnhem en het Kurhaus in
Scheveningen, die werden uitgeroepen tot
het Dak van het Jaar van respectievelijk
2015 en 2018, heeft men nog vele andere
bijzondere projecten onder handen.
“We willen trots op onze projecten kunnen
zijn en er bij wijze van spreken onze
handtekening onder kunnen zetten,”
zegt Bootsman. “Dat is onze dagelijkse
doelstelling: mooie en kwalitatief hoogwaar
dige daken afleveren. Dat zit in het DNA van
ons bedrijf. Als ik zou moeten samenvatten
waar dat DNA uit is opgebouwd, kom ik op
termen uit als ‘kwaliteit’, ‘openheid’, ‘respect’
en ‘niet weglopen’.

BIJZONDERE DAKEN

Het bedrijf dat in de loop der jaren het meest de DakAward
voor het Dak van het Jaar omhoog mocht houden,
is BOKO Dakdenkers uit Westknollendam. Dat is met name
het gevolg van een beleidsmatige keuze, jaren geleden,
waarbij men besloot zich voortaan te concentreren op
de meer bijzondere projecten. Het bedrijf kreeg een ander
type opdrachtgevers en het personeelsbestand werd
hierop afgestemd.
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Directeur Rob Bootsman nam het bedrijf
begin jaren ’90 over van zijn vader,
Klaas Bootsman. “In die periode was de
concurrentie zwaar en moesten we ons
de vraag stellen wat voor bedrijf we wilden
zijn. Wil je tegen een relatief lage prijs veel
meters maken, of wil je de meer bijzondere
werken uitvoeren? Wij hebben voor dat
laatste gekozen, overigens met alle respect, want je hebt
beide typen dakdekkersbedrijven nodig. Destijds was het
een keuze om niet mee te gaan in de wedren naar de
bodem, dus je moet het type projecten uitvoeren waarbij
de laagste prijs niet het allerbelangrijkst is. Die doorgaans
hogere prijs moet je wel waarmaken met kwaliteit:
in de productkeuze en in de uitvoering. De bedrijfsfilosofie
en bedrijfsvoering moeten hierop aansluiten.”

Bootsman geeft aan dat hij dit respect als leidinggevende
ook hoog in het vaandel heeft staan. “Ik vind het belangrijk
dat de medewerkers zich gewaardeerd voelen. Dat is een
heel natuurlijke behoefte: als je je gewaardeerd voelt,
werk je met meer plezier en dus beter. Ik vind het belangrijk
dat ik als directeur benaderbaar ben. Je doet het samen,
dus als leidinggevende moet je betrokken zijn.
Daarom vind ik het belangrijk dat ik met alle nieuwe dak
dekkers persoonlijk kennismaak en ook even een praatje
met ze maak, als ik ze bijvoorbeeld tegenkom in de kantine.
En dat ik af en toe op de projecten mijn gezicht laat zien.
Ik ken van alle medewerkers ook de partners en kinderen
en als iemand jarig is, krijgen ze een mooi cadeau van
hun werkgever. Dat vind ik erbij horen: al onze medewerkers
moeten het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van
de BOKO-familie.”
Volgend jaar viert het dakdekkersbedrijf het 60-jarig jubileum
met een gezamenlijke wintersportbeleving in Oostenrijk,
in plaats van met een groot feest of iets dergelijks. “Ik vind het
passender om het personeel, dat zich elke dag keihard inzet
voor onze organisatie en onze opdrachtgevers, een mooie
reis aan te bieden. Al onze personeelsleden zullen er van
10-14 maart 2021 met hun partners een aantal dagen
tussenuit gaan. In de afgelopen kerstperiode heb ik het hotel
bekeken en het programma in elkaar gedraaid, waar voor elk
wat wils is. Er kan op verschillende niveaus worden geskied
en gewandeld, maar ook is er genoeg te doen voor degenen
die niet zo sportief zijn aangelegd. Ik vind het leuk om dat te
organiseren en ik verheug me er ontzettend op.”
Bootsmans zoons zijn allebei in de organisatie werkzaam en
het ligt in de lijn der verwachting dat de oudste op termijn
het stokje van zijn vader zal overnemen. Zo wordt het DNA
van het bedrijf letterlijk voortgezet.

ROB BOOTSMAN IN ACHT VRAGEN
BURGERLIJKE STAAT?
ALS 32 JAAR GELUKKIG GETROUWD MET LIZA.
KINDEREN?
ONZE TWEE ZOONS TOM EN SJAAK ZIJN NU 25 EN 27 JAAR.
WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT?
GOLFEN, GOLFEN EN GOLFEN.
FAVORIETE MUZIEK?
NEDERLANDSTALIGE MUZIEK.
EN DAN VOORAL DE PALINGSOUND.
FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING?
VER EN LANG.
FAVORIETE STAD?
DEN BOSCH.
FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT?
HET ARCHITECTENBUREAU UNSTUDIO MAAKT HEEL
BIJZONDERE GEBOUWEN. ALS FAVORIETE GEBOUWEN
NOEM IK ER TWEE: BURJ KHALIFA IN DUBAI EN HET
9/11 MEMORIAL CENTER IN NEW YORK.
WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP?
HET BOKO-DNA. WE BESTAAN BIJNA 60 JAAR EN
VELEN VINDEN HET AL JAREN PRETTIG OM BIJ ONS
EN MET ONS TE WERKEN.

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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ACTIONDAK
“Denken en doen
“Denken en doen
onder één dak”
onder één dak”
Westknollendam 120-AA | 1525 PT Westknollendam | Postbus 214, 1520 AE Wormerveer | (075) 621 20 11 | info@boko.nl | www.boko.nl
Westknollendam 120-AA | 1525 PT Westknollendam | Postbus 214, 1520 AE Wormerveer | (075) 621 20 11 | info@boko.nl | www.boko.nl

Bestel gewoon vanaf
de bouw!
Actiondak, de online groothandel in:
APP - SBS - EPDM - ONDERLAGEN - RESITRIX - KITTEN - PRIMERS - PARKERS - SCHROEVEN NAGELS - DRUKVERDEELPLAATJES - HEMELWATERAFVOEREN - ISOLATIE - DAKONTLUCHTINGEN
- DAKRANDAFWERKING - VEILIGHEID - GEREEDSCHAP - KLEDING

WWW.ACTIONDAK.NL

ERIK EN DE ANDEREN

NDA betrekt
nieuw onderkomen
De Nederlandse Dakdekkers Associatie (NDA) is verhuisd
van Nieuwegein naar een bijzondere locatie in Amersfoort.
Een interview met directeur Erik Steegman.

Na enige jaren leegstand is enig aandeelhouder
M&G European Property Holding Company uit Luxemburg
druk onderweg om het gehele pand weer vol te krijgen
met verhuurders, zoals BMC (onderdeel van Yacht Group),
Heijmans Woningbouw en Bosveld incasso en gerechtsdeur
waarders. De bedrijvigheid is inmiddels volledig terug.

BEGANE GROND VOOR NDA EN DAKBEHOUD

In de Trouw van 23 januari 2008 schreef Jeroen den Blijker:
“De reorganisatie van supermarktconcern Schuitema is
afgeblazen nu Ahold af wil van zijn aandelen. De toekomst
van de Schuitema-dochter C1000 ziet er nu opeens heel
anders uit.” Jaren later (in 2012) gaat C1000 over in
Jumbo-handen en alles verandert geleidelijk van C1000-rood
naar Jumbo-geel. Jumbo groeit van 128 naar 579 vestigingen.
Het hoofdkantoor in Amersfoort wordt nog een tijdje gebruikt
als servicecenter en uiteindelijk (in 2016) gesloten.
Onder leiding van de familie Van Eerd heeft Jumbo,
uiteraard samen met Albert Heijn, vanuit Amersfoort en
Zaandam een duidelijke stempel gedrukt op de geschiede
nis van de Nederlandse foodretailmarkt.
Daar waar geschiedenis is geschreven in de kruideniers
branche, is nu een compleet nieuwe beweging gaande
op dezelfde plek, onder de naam ‘Data Club Office’.
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De NDA, met onderdelen DIAC en Dakbehoud, hebben
samen met Coninko 5 jaar lang hun huisvesting gehad in
een bedrijvenverzamelgebouw in Nieuwegein (aan de A12,
ter hoogte van afslag IJsselstein). Door de mogelijkheid om
grote huurders aan te trekken voor de lege verdiepingen,
heeft de verhuurder besloten om het bedrijvencentrum
volledig te sluiten voor de overgebleven 16 bedrijven.
Dat was dan ook de reden voor NDA om een nieuwe locatie
te gaan zoeken in die omgeving. De eisen van goede en
voldoende parkeergelegenheid, horeca voor lunches en
tegelijkertijd voldoende vergaderruimte, waren moeilijk in te
vullen in Utrecht en omgeving. De parkeergelegenheid voor
de leden die op de ledenvergadering afkwamen, gaf bij
verschillende locaties een probleem. En directeuren van
dakdekkersbedrijven die met het openbaar vervoer komen,
is nog steeds een utopie!
Uiteindelijk bleek de oude locatie van Schuitema/Jumbo
op de Databankweg een prachtige uitkomst. Een wat groter
kantoor met parkeergarage, een prachtige entree en
horecamogelijkheden bleek nog leeg te staan op de begane
grond van het pand. “Toeval bestaat niet,” aldus directeur
Erik Steegman. “Vanwege de huuropzegging in Nieuwegein
ben ik ruim vier maanden druk doende geweest om een
nieuwe locatie te vinden. Hierdoor kon ik heel duidelijk
vergelijken en uiteindelijk de beste keuze maken.
Even hebben wij nog overwogen om goed- of kwaadschiks
te blijven, maar met de komst van deze locatie was de keuze
snel gemaakt. Uiteindelijk zijn de afspraken om te vertrekken
ook met Caransa goed afgerond.”

Met de mogelijkheden om ook een eigen vergaderruimte
voor maximaal 25 personen in te richten en een eigen
inbreng met duurzame inrichting in te vullen, is het nieuwe
kantoor een combinatie van hergebruik en gebruik van
duurzame materialen. Had het volledige kantoor al
Energielabel A, en gaat binnenkort het label met de komst
van warmtepomp en WKO-installatie zelfs naar energie
label A+, ook binnen het eigen kantoor bestaat de nieuwe
verwarming uit energiezuinige luchtverwarming via de nieuw
aangebrachte plafonds. Met de keuze van de inrichting met
de vloerbedekking Carbon Neutral Floors van Interface uit
Scherpenzeel is door NDA ook aan CO2-vermindering
gedaan. De besparing heeft geleid tot evenveel minder
CO2 als de uitstoot van een autorit van krap 4000 km
op de 130 m² vloeroppervlak (gebaseerd op de
US EPA Greenhouse Gas Equivalencies Calculator).
Interface heeft indertijd in de Community of Practice (CoP)
Bedrijven en Biodiversiteit deelgenomen, een initiatief
vanuit het ministerie van EZ, met toenmalig staatssecretaris
Sharon Dijksma. Zij was later ook verantwoordelijk voor de
ondersteuning van de Green Deal Groene Daken (tegen
woordig het platform Nationaal Daken Plan). Erik Steegman
heeft vanuit vorige organisaties (zoals Leven op Daken)
ook aan deze groep van bedrijven deelgenomen om groen
ondernemerschap verder te promoten. De biodiversiteit is
inmiddels middels begroeide daken ook op de daken van
het nieuwe kantoorgebouw ingericht, ook zijn er bijenkorven
geplaatst op het dak van het restaurant.
De vloerbedekking van het eigen kantoor hebben de
dakenthema’s in zich: beton, grind en begroeide accenten.
Eind februari is het kantoor volledig operationeel en ingericht
met mooie wanddetails in de vergaderzaal en de naast
gelegen groene kantoorunit.
Steegman: “Hiervandaan zal een verdere stap worden ge
maakt om de inkooporganisatie Coninko verder te professio
naliseren en NDA met als onderdeel Dakbehoud Nederland
(het beheer en onderhoud van alle vastgoeddaken).
Kernpunten van het NDA zijn de inrichting van de certifi
cering voor haar leden middels ISO 9002, milieucertificaat
ISO 14001, VCA* en Procescertificaat BRL 4702 en onder
steuning op ieder gebied.”

DIAC, ONAFHANKELIJK DAKADVIES
“Ook DIAC heeft in Amersfoort een plek gekregen, waardoor
ook specifieke opdrachtgevers of eigenaren van bedrijfs
gebouwen met aanvullende vragen over hun eigen platte
dak een beroep kunnen doen op de jarenlange expertise
van de inspecteurs. Producenten en dakdekkersbedrijven
maken inmiddels veelvuldig gebruik van deze expertise,
onder leiding van Dick van Dreven. Het verduurzamen
van zogenaamde traditionele daken middels het
Duurzaam Dak Concept valt standaard onder het advies
werk, waardoor ook de integratie van multifunctioneel
dakgebruik tegelijk wordt meegenomen binnen onder
houdsplannen van woningbouwverenigingen, gemeenten
en het bedrijfsleven.”
“Wat wij in ons kantoor middels CO2-besparing hebben
gedaan, is absoluut noodzakelijk om ook op het dak voort te
zetten. CO2-certificaten voor opdrachtgevers, die duurzaam
geproduceerde dakbedekking kiezen, is de komende jaren
een taak voor dakdekkersbedrijven in samenwerking met
producenten,” aldus Steegman. “Het moet sneller en bewuster
vanuit alle geledingen, anders komen we er niet. Als je je
bewust bent van de schade die nietsdoen bewerkstelligt in
onze gehele bouwbranche, dan pas kunnen wij samen een
oplossing bieden tegen het veranderende milieu.”
“In een traditionele branche moet er nog heel wat water
door de Rijn stromen, maar ‘samen sterk en in beweging’
blijkt al jaren tot mooie resultaten te leiden.
Het milieu-aspect blijft belangrijk om ook vanuit het nieuwe
hoofdkantoor in Amersfoort verder uit te dragen en met
iedereen (van opdrachtgever, adviesbureau, leverancier,
producent tot uitvoerend dakbedekkersbedrijf) binnen al
onze maximale mogelijkheden voort te zetten.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Special
energie-opwekking
en energiebesparing

SPECIAL ENERGIEBESPARING EN ENERGIE-OPWEKKING

Is het dakbedekkingssysteem
bestand tegen de (brand)belasting
van installaties? (2)
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? In het eerdere deel is ingegaan op de invloed van
temperatuur, brand en drukbelasting (statisch). In dit tweede deel wordt
ingegaan op speciale producten die als tussenlaag één of meerdere functies
kunnen vervullen indien zich een specifiek situatie voordoet.

Erik de Waard,
Technisch Development & Support Specialist van WECAL

met technische installaties ook meer specifiek in detail
benaderd worden.

In het recente verleden kwam het in de dagelijkse praktijk
steeds vaker voor dat juist achteraf (lees: na de start van
de dakwerkzaamheden) de vraag gesteld werd of het
aangebrachte dakbedekkingssysteem bestand is tegen
belastingen, uitgeoefend door achteraf erop aan te brengen
installaties. Op dit moment zijn er vanuit de Vakrichtlijn 2018
nog extra eisen voorgesteld en op basis van stellingname
van verzekeraars nog extra eisen aan de brandbaarheid van
materialen, toegepast in de buurt van deze installaties die
per specifiek project om oplossingen vragen.

Neem de situatie waarin op het project een isolatiemateriaal met een servicetemperatuur van maximaal 70˚C
(zoals bijvoorbeeld EPS (DAWO) of XPS (ABRISO/URSA/BASF)
wordt gekozen, in combinatie met een zwarte dakbedekking
(bitumineus Polyglass of EPDM Firestone/SealEco) die tot
80˚C kan opwarmen. Als voor dit specifieke isolatiemateriaal
geldt dat de temperatuur van invloed is op de belastbaar
heid, dan moet aan de bovenzijde van de dakbaan of
tussen dakbaan en isolatie een temperatuur reducerende
laag worden ingebouwd in die zones daar waar de
temperatuur + belasting optreedt.

BELASTING VAN DAKBEDEKKINGSSYSTEMEN
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In deel 1 van dit artikel werd verondersteld dat indien
men pragmatisch naar de temperatuuropbouw op een
dak kijkt, je voor Nederlandse klimaatomstandigheden
het volgende voor zou 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 warmte werend pigment;
• 45˚C: geballast met laagdikte 50 – 100 mm;
• 40˚C: geballast met laagdikte 100 - 200 mm;
• 30˚C: geballast met laagdikte > 200 mm.

De Amerikanen noemen dat in het kader van hun
FM (Factory Mutual)certificeringssystematiek een CoverBoard,
vrij vertaald ‘afdekplaat’. Indien een CoverBoard van het
juiste materiaal is gemaakt, draagt deze ook positief bij
aan het brandgedrag van de dakopbouw.
Ook kan met toepassing van een CoverBoard de aanbreng
wijze van de dakbedekking aangepast worden, van bijvoorbeeld partieel gekleefd naar volledig gekleefd, zodat het
risico op en de reparatie van eventuele lekkages nog
beperkt wordt.

Voor traditionele daken die opgebouwd worden met een
constructieve dakvloer, een dampremmende of sluitlaag,
een drukvaste thermische isolatie en een dakbedekkings
systeem en uitgevoerd volgens de Vakrichtlijn 2018,
kan het temperatuur/druk/brand-aspect van daken

Bij dakbedekkingssystemen met een CoverBoard juist onder
de dakbaan (het CoverBoard dan in een dikte van ca.
15mm) geldt dat rekening gehouden mag worden met een
temperatuurreductie van maximaal 10˚C.
Isolatiematerialen die geschikt zijn als CoverBoard worden

o.a. uitgevoerd in hoge densiteit PIR (CoverPlus)
of geëxpandeerd perliet (Fesco/Retrofit/Batiboard).
De toepassing van een CoverBoard maakt het overigens
ook mogelijk een hele dakopbouw te creëren uit onderdelen
die allemaal FM Approved zijn. Omdat de FM Goedkeurings
systematiek is gebaseerd op richtlijnen van Verzekeraar
FM Global, wordt deze ook door Europese Verzekeraars meer
en meer gevraagd. Daarbij wordt ook steeds meer verwezen
naar FM goedgekeurde systemen, de zogenaamde roof
assemblies, die in de digitale database van FM ROOFNAV
terug te vinden zijn. FM Global heeft namelijk de richtlijnen
voor onder FM goedgekeurde gebouwdelen van oudsher
opgesteld op basis van haar eigen ervaring en risicoinventarisatie bij calamiteiten en stelt deze ook bij aan
nieuwe ontwikkelingen en/of verergerde schadebeelden.
CoverBoards hebben, afhankelijk van het gekozen type,
een druksterkte van 200 kPa tot > 600kPa en kunnen in
brandklasse B op productniveau geleverd worden en in
specifieke gevallen ook brandklasse A2.
Ander voordeel van toepassing van een CoverBoard is dat
deze ook eenvoudig over een bestaande dakbedekking
heen is aan te brengen en ook functioneert op een eronder
aangebrachte afschotisolatie, waarbij bij een mechanisch
bevestigde dakopbouw met gekleefde dakbedekking de
bevestigers duidelijk zichtbaar blijven en er minder risico is
dat frames afgesteund worden op de bevestigers!
Wordt een CoverBoard aan de buitenzijde van de dak
bedekking aangebracht, bijvoorbeeld om de temperatuur
van de dakbedekking ook te kunnen reduceren, dan moet
een type CoverBoard worden gezocht dat weersbestendig is.
In voorkomende situaties zou bijvoorbeeld een zwaarder
type XPS kunnen worden toegepast, met druksterkte van
300–700 kPa, maar dan moet er wel op gelet worden dat deze
XPS platen afgeschermd worden van UV- en warmtebelasting.
Een andere optie is om rond een drukpunt een hoeveelheid
onbrandbare ballast in de vorm van daktegels (in dikte
minimaal 50 mm) te voorzien, waardoor de temperatuur ter
plaatse - en dus het gedrag onder invloed van temperatuur
ter plaatse - beredeneerd kan worden op basis van een
temperatuur van 45˚C in plaats van 60, 70 of zelfs 80˚C.
Een praktisch uitgangspunt daarbij zou zijn rondom het
drukpunt tegels van 500 x 500 mm aan te brengen.
Deze tegels zouden dan op hun beurt weer een looppad
kunnen creëren ten behoeve van onderhoud aan de
installatie en maken de dakbedekking ter plaatse ook
‘onbrandbaar’.
Indien op het project een isolatiemateriaal met een service
temperatuur van maximaal 100˚C (zoals bijvoorbeeld
UTHERM PIR of PUR) wordt gekozen, in combinatie met een
dakbedekking die tot 80˚C kan opwarmen, dan hoeft aan de
bovenzijde van de dakbaan of tussen dakbaan en isolatie
geen temperatuurreducerende laag worden ingebouwd in
die zones waar de temperatuur + belasting optreedt.
Stel: een PIR type isolatie haalt een DLT (2)2 resultaat met
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TOTAALPAKKET VOOR DE DAKDEKKER

Belangrijk bij het samenstellen van de juiste combinaties
en om ook in deze specifieke gevallen tegemoet te kunnen
komen aan verzekeraars zou ook hier voorgesteld kunnen
worden dat:
• het dakbedekkingssysteem voldoet
aan de classificatie BRoof T1;
• het dakbedekkingssysteem in end-use
(eindgebruik toestand) minimaal voldoet
aan de Europese brandklasse B.
40kPa belasting bij een temperatuur van 80°C, dan geldt dat
deze isolatie in die omstandigheid kan worden toegepast
met een dakbedekkingssysteem dat max. 80˚C heet wordt,
oftewel:
• zwart of met zwart mineraal uitgevoerd is;
• donker- tot lichtgrijs of met wit of grijs mineraal of
uitgevoerd is;
• wit of met warmtewerend pigment uitgevoerd is.
Om ook hier tegemoet te kunnen komen aan verzekeraars
zou opnieuw voorgesteld kunnen worden dat:
• het dakbedekkingssysteem voldoet
aan de classificatie BRoof T1;
• het dakbedekkingssysteem in end-use
(eindgebruik toestand) minimaal voldoet
aan de Europese brandklasse B.
Overigens maken een groot aantal dakbedekkingssystemen
met in Europa geproduceerde PU isolatie (zoals bijv. UNILIN)
en dakbanen (zoals bijv. Mapei/Polyglass en Renolit) en
mechanische bevestigingsmiddelen (zoals bijvoorbeeld
Eurofast) zonder CoverBoard reeds onderdeel uit van de
FM (Factory Mutual)certificeringssystematiek, zodat ook
hier een koppeling gemaakt zou kunnen worden naar de
voor FOV Verzekeraars gekende FM Global richtlijnen.
Een eventuele toepassing van een CoverBoard vertegen
woordigt dan nog extra meerwaarde.

WECAL HYBRIDE DAK
Engineering voor industriedaken met verhoogde brandwerendheid

• Dunner hybride isolatiepakket: Rc > 6 m2.K/W met 80mm ISOROOF SB MWR + 100mm UTHTERM ROOF LE + AlkorPlan F 1.2 mm PVC
• Brandwerendheid: REI 30 / R45 Engineering voor verder verhoogde brandwerendheid mogelijk (REI 60)
• Dakopbouw: stabieler, lichter en stijver
• Aanzienlijk betere beloopbaarheid
• Minder volume, dus minder (verticaal) transport
• Kortere bevestigers met verbeterde rekenwaarden
• Lagere m2 prijs isolatiepakket
• Meer info: www.wecal.nl / info@wecal.nl / 0343 - 59 50 10

WECAL: Compleet en objectief in isolatie- & dakbedekkingsmaterialen

Indien op het project een isolatiemateriaal met een service
temperatuur van > 100˚C (zoals bijvoorbeeld steenwol (MWR)
of geëxpandeerd perliet (EPB)) wordt gekozen, in combi
natie met een dakbedekking die tot 80˚C kan opwarmen,
dan hoeft aan de bovenzijde van de dakbaan of tussen
dakbaan en isolatie in principe ook geen temperatuur
reducerende laag worden ingebouwd in die zones daar
waar de temperatuur + belasting optreedt. Omdat deze
typen vezelvormige isolatiematerialen in de basis wat gevoe
lig zijn voor invloed van vocht, kan in situaties met lange
duur drukbelasting als optie een condensvrije dakopbouw
worden voorgesteld. Is dat niet mogelijk, dan kan met behulp
van een CoverBoard tussenlaag ervoor gezorgd worden dat
het dauwpunt niet in de MWR of EPB laag komt te liggen.
Voor beide materialen geldt bovendien dat naar de
daktoepassing toe een ander type druksterkte gekozen kan
worden, maar in de praktijk komt het steeds vaker voor dat
deze materialen gecombineerd worden met andere
isolatiematerialen tot zogenaamde hybride isolatiesystemen.
Steenwol met PIR en EPS met geëxpandeerd perliet zijn in
de markt gekende combinaties.

Toepassing van MWR en EPB isolatie in dakopbouwen kan
daarbij ook een verbetering van de REI brandwerendheid
van de totale constructie opleveren, maar naar dat aspect
wordt tot op heden zelden gerefereerd. In een eerder artikel
in Roofs inzake hybride daken met ISOROOF steenwol
en UTHERM PIR op geprofileerd staal werd al gewezen op
deze voordelen.
Overigens maken ook hier een aantal dakbedekkings
systemen met in Europa geproduceerde MWR isolatie en
dakbanen zonder CoverBoard reeds onderdeel uit van de
FM (Factory Mutual)certificeringssystematiek, zodat ook
hier een koppeling gemaakt zou kunnen worden naar de
voor POV Verzekeraars gekende FM Global richtlijnen.
Tenslotte: in situaties met dakbedekkingssystemen,
opgebouwd uit dakbanen die zelf een servicetemperatuur
hebben die onder de 100˚C ligt en die niet al beschermd
worden, moet hierbij dan nog apart bekeken worden of
deze dakbedekking op zichzelf ook bestand is tegen de
optredende belastingen en niet ook een kruipgedrag gaat
vertonen. Dit kan met name kritisch zijn voor materialen
die een onder CE gedeclareerde vloeiweerstand hebben
van >100 ˚C en daardoor vanaf een bepaalde temperatuur
ook merkbaar ‘zachter’ worden.
De toepassingsvoorwaarden zijn relatief eenvoudig terug te
vinden in de KOMO-attesten van het betreffende dakbedek
kingssysteem, in combinatie overigens met declaraties die
ook terug te vinden zijn op CE-labels Productinformatie
bladen van de dakbanen. Bij vervormingen > 3 mm op een
relatief klein oppervlak van maximaal 100 mm diameter
dient sowieso door de fabrikant van het dakbedekkings
systeem aangegeven te worden of deze hiertegen bestand
is en/of er beschermende maatregelen nodig zijn.
Een groter oppervlak (tegel)drager zou hier mogelijk al
een oplossing kunnen bieden.

NAWOORD
Inmiddels is al een aantal isolatiefabrikanten bezig met
de onderbouwing van de voorstellingen in beide eerdere
Roofs- artikelen, ook al omdat men dit type problemen met
bijbehorende vragen toch al steeds meer tegenkomt in
de praktijk. Op dit moment bouwt WECAL verder aan een
database waarin nog meer verschillende isolatiematerialen
in de tabelvorm naar typen, temperatuur, drukbelasting en
brandklasse worden voorgesteld. ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Krappe netcapaciteit
bedreigt groei zonne-energie
Van 17-19 maart staat de Expo Haarlemmermeer in het teken van alles
omtrent zonne-energie. Exposanten van binnen en buiten de Benelux zullen
zich tijdens een nieuwe editie van Solar Solutions International presenteren.

Met de limitaties van de netcapaciteit,
wordt eigen energieopslag bovendien meer
een vereiste dan een luxe. Daarnaast is het
van belang eindgebruikers te wijzen op de
toepassingen van zonne-energie; denk aan
elektrische auto’s, warmtepompen en meer.
Want alle opgewekte energie die direct
gebruikt kan worden, is winst.

Met al deze ontwikkelingen moeten installateurs meer dan
ooit ook adviseren naast installeren. Denk hierbij aan thema’s
als het aanleggen van zonnepanelen, combipakketten van
energieproviders en bij wie de verantwoordelijkheid ligt als het
aankomt op de netcapaciteit. Dankzij het enorme aanbod
aan stands en seminars bij Solar Solutions International is
de kennis m.b.t. technologie en innovaties eenvoudig weer
up-to-date te maken.

SOLAR TRENDRAPPORT

De markt voor zonne-energie maakt momenteel een
ongekende groei door. Meer en meer consumenten,
bedrijven en instellingen hebben intussen zonnepanelen
geïnstalleerd of zijn dit van plan. De schaal is er nu,
maar wat is de volgende stap?
Tijdens Solar Solutions International wordt gekeken naar
de diverse mogelijkheden, van opslag tot bijvoorbeeld
slimmere huizen.

VAKBEURS
Solar Solutions International is de grootste vakbeurs voor
zonne-energie in Noordwest-Europa en daarmee een
goede manier om op de hoogte gesteld te worden over
de huidige ontwikkelingen en de toekomst van deze sector.
Met meer dan 200 exposanten en zo’n 100 seminars is er
geen aspect van zonne-energie dat niet aan bod komt.
Tijdens de vakbeurs zal ook de diepte ingegaan worden,
met een nieuwe focus op energieopslag, smart homes
en esthetisch aantrekkelijke producten.
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Naast beursorganisator is Solar Solutions ook partner van
het jaarlijkse Solar Trendrapport van onderzoeksbureau
Dutch New Energy Research. Onlangs publiceerde
men de meest recente editie, waarin de cijfers van 2019
bekend werden gemaakt. In 2019 werden er maar liefst
8,1 miljoen zonnepanelen geïnstalleerd in Nederland,
waardoor het totaal opgestelde vermogen met 53% steeg
tot bijna 7 gigawatt. Om deze groei niet in gevaar te brengen,
is een forse upgrade van het Nederlandse stroomnet
echter noodzakelijk.
“Nederland is bezig aan een serieuze inhaalrace,”
zegt Rolf Heynen, directeur van onderzoeksbureau
Dutch New Energy Research, hierover. “In vergelijking
met de rest van Europa halen we nog steeds maar een
klein deel van onze energie uit duurzame bronnen.
We horen nu echter wel tot de wereldwijde top wat betreft
het aantal zonnepanelen dat we jaarlijks installeren.”
Dankzij de 8,1 miljoen nieuwe panelen is de zon inmiddels
goed voor ruim 5% van de totale Nederlandse elektriciteits
productie. De overheid heeft al subsidies toegekend
voor genoeg projecten om dit aandeel in de komende
jaren te verdubbelen. Maar deze sterke groei zorgt wel voor
capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet.

Rolf Heynen: “Vooral in de noordelijke provincies lopen de
netbeheerders tegen hun grenzen aan. Hierdoor staat er
nu voor 750 MWp aan projecten stil: net zo veel als nodig is
om alle huishoudens in een stad als Breda van stroom
te voorzien. Om de Nederlandse klimaatdoelen te halen is
het dan ook van essentieel belang om de netcapaciteit
tijdig te vergroten.”
Onderzoeksbureau Dutch New Energy Research
voerde in samenwerking met Techniek Nederland,
de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche,
en Solar Solutions International het onderzoek uit voor
het Nationaal Solar Trendrapport 2020.
Het volledige rapport en de gratis samenvatting zijn te
downloaden op de website van Solar Solutions. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Roofs

43

SPECIAL ENERGIE-OPWEKKING EN ENERGIEBESPARING: THEO TALKS

Hoe gaan ze dat doen?
In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad
zijn mening over de dakenbranche
en aanverwante onderwerpen.

CURSUSKALENDER
VOORJAAR 2020
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

24.03

Workshop Contractmanagement 2.0

1 dag

25.03

Cursus Daken voor administratief personeel

1 dag

26.03

PV-installaties aansluiten op de meterkast

1 dag

31.03

Zonne-energie op huurwoningen

1 dag

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

Mei
07.05

Bouwkundige montage zonne-energiesystemen

2 dagen

12.05

Duurzame Daken

1 dag

14.05

Installeren van zonnestroomsystemen

2 dagen

26.05

Onderhoud en beheer van pannendaken

1 dag

28.05

Onderhoud en beheer van Gevels

2 dagen

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.

BDA
dak-en gevel
opleidingen

BDA Dak- en Gevelopleidingen
Avelingen West 33

Postbus 818

T. 085 48 71 910

4200 AV Gorinchem

E. info@bdaopleidingen.nl

F. 0183 630 630

www.bdaopleidingen.eu

Heel toevallig zag ik op mijn overzicht van Roofs de special
‘Energieopwekking en energiebesparing’ op het menu staan.
Wat nog toevalliger was, was dat ik dezelfde avond het item
‘nieuwe vormen van energie in de woningbouw’ op de
televisie zag. Het zwaartepunt van het verhaal was het
brandgedrag van al deze nieuwe producten en de extra
risico’s voor de brandweerman bij bluswerk. Vrijwel gelijk
moest ik aan een werk denken waar ik nauw bij betrokken
ben geweest, een grote renovatieklus voor een gerenom
meerde aannemer.
De complete schil werd aangepakt en het energiegebeuren
werd van blokverwarming omgebouwd naar individueel
gestookte units. Het stookhuis dat op het dak was gebouwd
moest eraf, dakwerk slopen tot op de dakvloer etcetera.
Echt een megaklus. Lopende de ontwerpfase kwamen er
zonnecollectoren bij. “Coördineer jij dat even?” “Natuurlijk.”
Maar met zo’n partij met een compleet andere intentie is
het soms moeilijk communiceren en dat bleek ook.
Wij, u en ik, zijn vakidioten. Dat is niet erg. Sterker, dat is een
must als je beweert een goed dakproduct af te leveren,
waarvoor je volledig kan instaan. Maar van een leidinggeven
de in onze branche wordt meer verwacht dan alleen kennis
van het zwarte spul, die isolerende schuimen en de richting
waarin regenwater moet lopen. Bouwkundige kennis, inzicht in
logistiek, dakveiligheid en komend onderhoud zijn de mini
male eisen die aan deze vakidioten wordt gesteld. Dan is het
jammer als je met eendimensionale gesprekpartners aan
tafel moet, die niet verder komen dan ‘eigen product eerst’.
Ik weet het: dit is erg gechargeerd en kort door de bocht,
maar u hebt het vast ook meegemaakt. Die heertjes die u
even gaan vertellen hoe het moet, zonder ook maar enig
inzicht te hebben in de complexiteit van een totale renovatie.
Die zelf geen eigen hulpmiddelen hebben, of rekening
houden met de kosten daarvan. Als op hun vraag: “U laat de
dakrandbeveiliging toch wel staan?” het antwoord is:
“Eigenlijk niet. We horen nu pas van uw komst, we zouden
het graag lopende het werk meenemen.” En als ik dan vraag
”Wie gaat de huurkosten betalen en de extra kraankosten
als we pas kunnen afvoeren als jullie klaar zijn,” kunt u twee
ree-ogen op schoteltjes krijgen.

Vervolgens wordt een legplan gepresenteerd, waarbij panelen
dwars door het met de opdrachtgever afgesproken veilig
heidsplan lopen. Dan zijn de poppen echt aan het dansen.
Het legplan wordt heilig verklaard, want het levert de
opdrachtgever optimaal rendement op en dus geld.
Ook het meneertje van het PV-systeem is niet voor rede
vatbaar en het permanente veiligheidssysteem interesseert
hem weinig. Zijn systeem is onderhoudsvrij. Dus. Dit is het,
dit wordt het, want anders kunnen we niet het verwachte
aantal KWh/dag leveren.
Natuurlijk wil het PV-mannetje wel meedenken: “Dan gebruik
je toch palen van 1,5 m1, dat maakt mij niet uit”.
”Nee, want jouw systeem vraagt geen onderhoud. Toch?”
Al met al komt er een permanent veiligheidssysteem.
Een lijnsysteem op minder dan 1,25 m1 uit de kim, werken met
korte lijnen en aanhaken achter een hek. Alles kan, behalve
omhoog vallen. Maar ik ben niet rondgegaan bij de opleve
ring. “Sorry,” zei ik tegen de opzichter. “Ik loop niet mee. Ik hoor
het wel als je opmerkingen hebt en maak foto’s van wat volgens jullie anders moet.” Natuurlijk kan je zo langs de dakrand
lopen, maar moet je dat ook willen op het 14e vloerniveau,
zonder een galerij onder je? Als het ongemakkelijk voelt,
doe het dan niet. Angst is een slechte raadgever, maar in dit
soort gevallen beschermt het je tegen domme fouten.
Maar stel nu: er komt kortsluiting in het PV-systeem en er
ontstaat een brand. “Lopen de brandweermensen dan
aangelijnd langs de dakrand? Nee? Hoe willen ze dan
blussen?”. De boel opzij schuiven kan niet, alles is gekoppeld
en geballast. Hoe gaan ze dat doen? Een flat met voor
namelijk 60-plussers laat je toch niet even lekker affikken?
Ik weet het niet. En u? U ook niet? Dat is pas echt verontrustend,
want wij worden gezien als vakidioten, als kennisdragers. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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DÉ DAKBEGROENER

Solar montagesysteem
voor groene daken

Brightwhite PVC Dakbedekking:
Verhoog het rendement van uw zonnepanelen.

Bij zonnepanelen wordt veel gesproken over het maximale rendement. Om dit te behalen
wordt gekeken naar zaken als de stand van de zon en schaduwwerking. Vreemd genoeg
wordt er maar zelden gekeken naar het dak zelf als rendementsverhogende factor. En dat
terwijl juist dáár extra winst te behalen valt..

toekomstgerichte oplossingen
van optigrün!

Zonnepanelen zijn warmtegevoelig, hoge temperaturen beïnvloeden de werking van de cellen
negatief en verminderen daarmee het maximale rendement dat de panelen kunnen opleveren.
Het is daarom zaak om ervoor te zorgen dat de panelen zo min mogelijk aan hoge temperaturen
worden blootgesteld. Helaas is het gros van de daken donker van kleur, en donkere kleuren
houden warmte vast. Fatrafol BrightWhite PVC biedt hierin de ultieme oplossing.

Het Solargroendak montagesysteem Sun-Root wordt door het
groendak geballast. Met het juiste groendaksysteem is het weeren windbestendig zonder bevestiging aan de dakconstructie.

Fatrafol BrightWhite PVC is een sterke polyester gewapende, KOMO en CE-gekeurde PVC
dakbaan die door-en-door helderwit van kleur is. De witte kleur zorgt voor een extreme reflectie
van circa 80% van de zonnestraling. Hierdoor warmt het dakoppervlak ongeveer de helft minder
op dan bij een traditioneel zwart dak waardoor zonnepanelen minder aan hitte onderhevig zijn
en dus beter blijven presteren. Onderdaks zorgt dit “Cool Roof”-effect tevens voor merkbaar
minder warmteontwikkeling hetgeen kan bijdragen aan een fikse besparing in bijvoorbeeld
energiekosten voor airconditioningsystemen.

SUn-root 15
• Losliggend geballast
systeem
• Ballast middels
groendak opbouw
• Hellingshoek van
10° 15° 20° en 25°
• Zuid- en/of
oost-west-opstelling

Fatrafol BrightWhite PVC is met recht dé rendementsverhogende oplossing voor ieder plat
dak en de ultieme versterker van ieder zonnestroomsysteem.

Álles voor het dak.
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

Zonnepanelen en
groendak, een
“coole“ combinatie

Door de vormgeving en de hellingshoek kunnen de modulen kort
op elkaar geplaatst worden voor een nog hogere opbrengst per
vierkante meter dakoppervlak.
Het groendak dat onder en om de zonnepanelen geplaatst zal
worden, zorgt voor een koelend effect wat zelfs tot 5% meer rendement kan opleveren bij het duurzaam opwekken van stroom.

www.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

optigrün benelux | koperslager 33 | 3861 SJ | nijkerk
tel.: 033 - 463 561 81 | info@optigruen.nl | www.optigruen.nl
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“Veel plannen worden
niet uitgevoerd”

“ALS VROUW IN EEN MANNENBRANCHE
MOET JE SOMS EVEN DOOR EEN
VOOROORDEEL HEEN”

Onlangs rondde Diana van Kreugel van NewSolar uit Woudenberg bij
BDA Dak- en Geveladvies haar cursus installatie van zonnesystemen af.
Ze is al sinds 2008 in de sector werkzaam, maar wilde toch ervaren wat
de installatie in de praktijk inhoudt: “Je moet weten waar je over praat.”

Hoewel ze het bedrijf niet zelf heeft opgericht,
is Diana van Kreugel al vanaf het begin in 2008
betrokken bij NewSolar. Het is een bedrijf dat op zowel
platte als hellende daken zonnesystemen aanlegt,
voor zowel particuliere als bedrijfsmatige opdrachtgevers.
“We werken met 10 medewerkers in vier teams in met
name de provincie Utrecht,” aldus Van Kreugel.
“Incidenteel werken we ook wel elders in het land,
maar dan gaat het om meerdaagse klussen, waarbij onze
medewerkers in de buurt overnachten. Momenteel staan
we voor de keuze of we door blijven gaan met de particu
liere markt, of dat we ons volledig gaan richten op
de industriële markt.”

MISSIE
“Het bedrijf is destijds opgericht vanuit een missie.
Via-via raakte ik in contact met oprichter Johan Overvest
(sinds 2018 staat het bedrijf onder leiding van Jasper Klein).
Wij zijn van mening dat zo veel mogelijk daken voorzien
zouden moeten zijn van zonnepanelen. Vanzelfsprekend
alleen waar dit mogelijk is: de constructie moet erop bere
kend zijn, de opbrengst moet de investering rechtvaardigen
en ook esthetisch moet er de juiste aandacht aan worden
besteed. Zonne-energie is de toekomst.”
“Dat merken we ook aan de ontwikkeling van de markt.
Het gaat allemaal sneller dan de markt kan bijbenen.
De regelgeving loopt achter de praktijk aan, ook zie je veel
partijen die de panelen zonder enige vorm van beveiliging
naar boven brengen. Mijn ervaring is dat vooral oudere
monteurs moeite hebben met de toepassing van
veiligheidsvoorzieningen, omdat hen dit zou hinderen.
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Maar wij hebben VCA en worden ook regelmatig gecontro
leerd. Daarom bereiden we onze werkzaamheden altijd
goed voor en zorgen we er altijd voor dat dit op een
veilige manier gebeurt. Daarbij hoort ook het onderhoud.
Je ziet vaak plannen waarbij het hele dak tot aan de dak
rand wordt vol gelegd met zonnepanelen. Daarmee wordt
het onmogelijk het systeem op een veilige manier te onder
houden. In die gevallen grijpen we in: ofwel de veilige zone
wordt vrijgelaten, ofwel we voeren de opdracht niet uit.”
Ook is de markt nog zoekende naar de juiste manier om
zowel de kwaliteit van het dak als dat van het zonnesysteem
te borgen. Veel dakdekkersbedrijven bemoeien zich uit principe niet met de montage van de zonnesystemen en terecht:
dat is een apart vak. Tegelijk zijn zij wel verantwoordelijk
voor de kwaliteit van het dak als geheel: als er een lekkage
ontstaat, worden zij gebeld. Daarom voeren wij onze werk
zaamheden altijd in goed overleg met de verantwoordelijke
dakdekker uit. Vaak willen zij nog wel ervoor zorgen dat de
bedrading op een goede manier onderdaks wordt gebracht.
Het gedeelte onder het dak verzorgen wij.”

CURSUS
“Ik besloot om bij BDA Dak- en Gevelopleidingen de cursus
‘installeren van zonnesystemen’ te volgen omdat ik het
belangrijk vind om te weten wat onze monteurs zoal
tegenkomen. Ook is het handig dat ik kan invallen in het
geval een medewerker zich bijvoorbeeld ziek meldt.
Wij zijn een ‘hands on’ bedrijf, we helpen elkaar waar dat
nodig is. De cursus beviel me erg goed, de opstellingen
in de locatie in Gorinchem komen goed overeen met de
situaties die je in de praktijk tegenkomt. Ik heb het als

een prettige en leerzame omgeving ervaren en ben nu
weer helemaal op de hoogte van de ins en outs van het
installeren van zonnesystemen.”
Als vrouw in een mannenbranche moet je soms even door
een vooroordeel heen, merkt Van Kreugel dikwijls in haar
dagelijkse werk. “Er zijn maar weinig vrouwen werkzaam in de
bouw en op het dak, in het installeren van zonnesystemen,
bij mijn weten geen enkele. Het is dus ook niet zo raar dat
mensen, zowel particulieren als professionals, niet verwachten
dat ik de nodige kennis en kunde in huis heb om dit soort
werk te doen. Maar ik ben niet op mijn mondje gevallen:
mensen merken snel genoeg dat ik weet waar ik over praat
en ook dat ik weet wat ik doe als ik een zonnesysteem
installeer. Als men dat eenmaal in de gaten heeft, is er in
mijn beleving geen verschil in benadering tussen mannen
en vrouwen.”
Van Kreugel verwacht dat de solarbranche nog wel verder
zal groeien. “Momenteel wordt de markt geremd door
enerzijds het gebrek aan vakkundig personeel en anderzijds
de ontoereikende SDE. Het potje is eenvoudigweg veel te
snel leeg, wat betekent dat er momenteel heel veel plannen
liggen die niet worden uitgevoerd. Ik ben geen politicus,
maar het lijkt mij evident dat de regeling verruimd moet
worden om de markt gezond te houden.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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“Het gaat niet alleen
om terugverdientijd”
De markt voor zonne-energie groeit stormachtig, maar de verduurzaming
gaat eigenlijk nog veel te langzaam. Eén van de initiatieven om hier
verandering in te brengen, is Reimarkt. De leverancier van zonnesystemen
heeft een formule bedacht, die de aanschaf van deze systemen voor zowel
professionele opdrachtgevers als particulieren eenvoudiger moet maken.
Roofs interviewde Josien Kruizinga, CEO van Reimarkt.

Josien Kruizinga

Nolanda Klunder
“Als we in Nederland de CO2-doelstellingen willen halen,
moeten er per dag duizend woningen CO2-neutraal
gemaakt worden,” vertelt Josien Kruizinga. “Het tempo ligt
echter op 57 per dag. Dat heeft te maken met hoe we de
verduurzaming nu aanpakken. Een huiseigenaar moet zich
eerst verdiepen in de mogelijkheden voor zijn specifieke
woning, vervolgens uitzoeken wat die kosten, of er subsidie
voor bestaat en wat die ingrepen hem opleveren.
Gemiddeld vraagt een huiseigenaar offertes op bij vier
partijen; daarvan kiest hij er uiteindelijk één. Drie bedrijven
hebben dus werk geleverd waar ze niets aan overhouden
en de huiseigenaar heeft veel inspanning moeten leveren.
Bij grotere partijen, zoals woningcorporaties, is er een
aanbestedingstraject, dat heel veel tijd en geld kost voor
de betrokkenen. In beide gevallen geldt dat het systeem
ontzettend inefficiënt is en daar kan ik niet goed tegen.
We zijn een intelligent land, dus dit moet veel beter kunnen!”

VERSNELLEN EN OPSCHALEN
Zo ontstond vijf jaar geleden Reimarkt, met als missie om de
verduurzaming van de woningmarkt te versnellen en op te
schalen. “We begonnen met vijf fysieke winkels, in Den Bosch,
Delft, Zoetermeer, Hoogeveen en Groningen. De schappen
werden gevuld met producten van lokale aanbieders,
zoals isolatiemateriaal, zonnepanelen, geïsoleerde daken en
totaaloplossingen zoals warmtepompen en nieuwe gevels.
Klanten kunnen bij ons geadviseerd worden en de oplossing
ook meteen aanschaffen. We ontdekten echter snel dat de
fysieke winkels minder belangrijk waren. Mensen gaan niet
eerst naar de Kruidvat en daarna naar Reimarkt om een ver
duurzaming in te kopen.” Er werd daarom meer geïnvesteerd
in een online platform om uiteindelijk heel Nederland te
kunnen bedienen en minder in de fysieke winkels.
“Sommige producten wil men in het echt zien, zoals warmte
pompen, dus daarom houden we de winkel in Enschede
en denken we op termijn aan een experience center,
maar we doen steeds meer online, in combinatie met
bijvoorbeeld inkoopacties en bijeenkomsten in wijken.”
Maar hoe werkt het dan concreet? “Stel, je wilt zonnepanelen
op je dak. Dan kan je op de website met een paar klikken
zien welk type voor jouw dak geschikt is, wat dat kost,
wat het je oplevert. Je ziet ook meteen of je er subsidie
voor krijgt, of dat je de BTW kunt aftrekken. Bevalt het je zo,
dan kan je met een paar klikken meteen regelen dat ze
geplaatst worden. Dat is de ene route. De andere route
op onze site is dat je begint met een vaag idee dat je iets
wil doen aan verduurzaming. Je vult dan op de website in:
ik heb een rijtjeshuis, drie verdiepingen, schuin dak,
zus-en-zo-groot, uit dat bouwjaar, en dan geeft de site je
drie pakketten. Het ene pakket levert de meeste milieuwinst
op, dus leidt tot de meeste CO2-reductie; het tweede pakket
is financieel het aantrekkelijkst, bijvoorbeeld omdat er de
meeste subsidie op zit; en het derde pakket levert het meeste
wooncomfort. Je kunt dan kiezen en het gewenste pakket in
je winkelmandje stoppen en laten aanbrengen. Dit kan een
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particuliere woningeigenaar zo regelen, maar het principe
werkt net zo voor grotere partijen zoals VvE’s en woningbouw
verenigingen. We hebben nu een pilot voor samenwerking
met de NVM, zodat makelaars bij de verkoop van een huis
desgewenst een verduurzamingspakket kunnen meeleveren.
Zoiets zou zelfs via Funda mogelijk moeten zijn.”

GOED NADENKEN OVER HET DAK
Om het voor de klant eenvoudig te maken, is er aan de
achterkant van de website veel werk nodig. Kruisinga:
“Wij zoeken de lokale partijen uit en bij de eerste tien klanten
monitoren wij of het proces gaat zoals zou moeten. Gaat het
goed, dan blijven we met deze aanbieder samenwerken.
Gaat het niet goed, dan zoeken we andere aanbieders.”
“Bij verduurzaming van bestaande woningen speelt het dak
een belangrijke rol: denk aan dakisolatie, zonnepanelen
en groene daken. Een groendak kan voor de particulier
kostbaar zijn, maar een betaalbaar alternatief zijn
groene-dak-bakken: kant-en-klare bakken met aarde en
planten die je zo op een plat dak kunt plaatsen en die
dezelfde voordelen voor de waterhuishouding bieden.
Sowieso raad ik iedereen aan om goed over het dak na te
denken. Veel mensen gebruiken de zolder als opslag.
Maar als je een hellend dak isoleert en je zet er een raam in,
heb je een extra slaapkamer gecreëerd. Dat doet veel voor
de waarde van je huis én voor je wooncomfort.
Kruizinga benadrukt dat je niet alles in financiële termen
moet willen vangen. “Het gaat altijd over de terugverdientijd
van een investering en te weinig over wooncomfort.
Een voorbeeld. Gemiddeld ligt de energierekening in
Nederland rond de 1700 euro per jaar, ofwel je werkt per jaar
ongeveer een maand voor je energierekening. Dat bedrag
kan fors omlaag als je isoleert. Je kan uitrekenen wat dat
kost en hoe lang het duurt om dat terug te verdienen.
Maar vergeet daarbij niet dat je het meteen merkt als je huis
altijd een comfortabele temperatuur heeft.”
Al tijdens haar studie Bouwkunde aan de TU Delft was
Kruizinga bezig met verduurzaming. In een team van vijftig
TU-studenten nam ze deel aan de Solar Decathlon Europe,
waarbij het de opdracht was om een oplossing te verzinnen
voor de verduurzamingsproblematiek van de woningen in
het eigen land. “Het Nederlandse probleem is dat we veel
oudere huizen hebben, die slecht scoren op duurzaamheid.
Alles slopen en nieuw bouwen is totaal niet duurzaam,
dus je wilt een andere oplossing. Met onze oplossing werden
we derde op de decathlon.”
“Verduurzaming is ontzettend belangrijk. De maatschappij
is in transitie. Je kunt vinden dat dat niet snel genoeg gaat,
maar we zijn op weg. Als consument kan je elke dag keuzes
maken die impact hebben. Je bent niet willoos overgeleverd
aan de maatschappij. Je kiest zelf wat je eet, welke kleren je
draagt, hoe je reist. Je kiest ook hoe je woont.” ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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IDEAAL BIJ TOEPASSING VAN
ZONNEPANELEN
GEPATENTEERD

IsoBouw vernieuwt
renovatieplaten hellend dak
De bekende SlimFix Reno renovatieplaten van IsoBouw zijn onlangs
vernieuwd. De vernieuwingen zijn erop gericht om de verwerking
van de renovatieplaten verder te vereenvoudigen.

PowerTop

®

Dual density plat dak isolatie:
Hoge isolatiewaarden,
intensief beloopbaar
DE VOORDELEN:
• Tijdens montage en onderhoud intensief
beloopbaar.
• Veilig belastbaar met installaties en zonnepanelen
(incl. ballast).
• Makkelijk schroefbaar.
• 30 mm sponning rondom:
= geen verlies aan RC -waarde.
= 2-laagse prestatie bij een 1-laagse
verlegging.
• 1-laagse verlegging = hogere verwerkingssnelheid.
• Uitstekende milieuscore (Breeam A+).
• 100% recyclebaar (circulair).

www.isobouw.nl/PowerTop

NOM (nul Op de Meter)-ready of passief renoveren wordt
nu nog eenvoudiger dankzij de vernieuwingen op de
SlimFix Reno renovatieplaten van IsoBouw. De dampopen
isolatieplaten zijn leverbaar met een Rc-waarde tot en met
11.0 en creëren een doorlopende isolatieschil die wateren luchtdicht kan worden afgedicht.
Ook aan het verwerkingsgemak is gedacht. De toplaag is
voorzien van anti-slip noppen en een kleurbedrukking.
De renovatieplaten zijn hierdoor nog veiliger beloopbaar
en voorkomen zonverblinding. Drie ingelijmde tengellatten
maken de elementen constructief zeer sterk waardoor o.a.
overstekken eenvoudig kunnen worden gerealiseerd.

SlimFix RenoTwin kan vrijdragend gemonteerd worden op
oneffen onderconstructies, zoals bijvoorbeeld op bestaande
dakelementen. Voor beide varianten geldt dat ze zonder meer
prijs kunnen worden voorzien van een nokafschuining en/of
een gootdetail voor het opvangen van de afschuifkrachten.
Vanaf nu levert de fabrikant deze renovatieplaten altijd op
lengtespecificatie zonder meerprijs. Dit voorkomt afval op
de bouwplaats. Mocht er toch nog materiaal overblijven,
dan biedt de producent de mogelijkheid om reststukken
retour te nemen voor hergebruik. Net zoals voor alle andere
producten uit het assortiment geldt namelijk dat ook de
dakplaten volledig recyclebaar zijn. ■

TWEE VARIANTEN
Het assortiment bestaat uit SlimFix Reno+ en SlimFix RenoTwin.
De eerste is voor toepassing op een dragend dakbeschot.

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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BENG met een
half jaar uitgesteld
De nieuwe BENG-eis wordt een half jaar later ingevoerd omdat de
software die voor de berekening van het label nodig is, nog niet klaar is.
Marktpartijen hadden om het uitstel gevraagd. De nieuwe eis wordt nu
op 1 januari 2021 ingevoerd. BENG geeft volgens het ministerie een
genuanceerder beeld van de energieprestatie van een huis of gebouw.

De nieuwe eisen hebben gevolgen voor zowel de isolatie
van gebouwen als de opwekking van hernieuwbare
energie. De dakenbranche gaat dus onmiskenbaar te
maken krijgen met de BENG. In dit artikel een uiteenzetting
over de nieuwe eisen.

EISEN
Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw,
geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021
moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale
gebouwen (BENG). Die eisen vloeien voort uit het
Energieakkoord voor duurzame groei en uit de
Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).
Vanaf die datum wordt de energieprestatie voor bijna
energieneutrale gebouwen (BENG) vastgelegd aan de
hand van drie eisen:
• de maximale energiebehoefte in kWh
per m² gebruiksoppervlak per jaar;
• het maximale primair fossiel energiegebruik,
eveneens in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar;
• het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.
Deze eisen vervangen de EPC, de huidige eis voor nieuwbouw.
BENG is gebaseerd op de Trias Energetica, een driestappen
strategie om een energiezuinig ontwerp te maken.
De EPC voldoet niet meer. Je kunt bijvoorbeeld een grote
glaswand in een gebouw zetten en de EPC-eis halen door
deze energieverliezen bij glas te compenseren met zonne
panelen: de huidige nieuwbouweis houdt geen rekening
met het energieverlies van de woning door de gebouwvorm.
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Er is daardoor bij de huidige eis geen relatie met het energie
verbruik per m². De BENG-eisen houden hier wel rekening
mee. Er geldt een aparte eis voor de schil van een gebouw
om de energiebehoefte te limiteren (BENG 1). Ook moet de
energievraag van een gebouw zo veel mogelijk uit hernieuw
bare energie bestaan: de BENG 3-eis. En tenslotte moet de
resterende energiebehoefte zo efficiënt mogelijk worden
opgewekt: BENG 2.
Hieronder gaan we kort in op deze eisen.
Energiebehoefte
Voor het bepalen van de energiebehoefte wordt de
energiebehoefte voor verwarming en koeling opgeteld.
Deze kijkt naar een optimale kwaliteit van de gebouwschil,
waarbij zowel de verhouding glas ten opzichte van dichte

Roofs

55

SPECIAL ENERGIE-OPWEKKING EN ENERGIEBESPARING

gevel, de mate van isolatie, de mate van kierdichting als de
aanwezigheid van koudebruggen een rol speelt. Niet alleen
isolatie, maar juist het samenspel van bovenstaande factoren,
de vorm (geometrie) en de ligging van een gebouw zijn van
belang om de energiebehoefte van een gebouw zo veel
mogelijk te beperken. BENG 1 gaat over al deze factoren.
Hierbij wordt gerekend met een vastgesteld ‘neutraal’
ventilatiesysteem. De energiebehoefte invullen kan met
hernieuwbare of fossiele energie.
Primair fossiel energiegebruik
Het primair fossiel energiegebruik is een optelsom van
het primair energiegebruik voor verwarming, koeling,
warmtapwaterbereiding en ventilatoren. Voor utiliteits
gebouwen telt ook het primair energiegebruik voor
verlichting en voor bevochtiging (indien aanwezig) mee.
Voor zowel woningen als utiliteitsgebouwen geldt dat,
als er PV-panelen of andere hernieuwbare energiebronnen
aanwezig zijn, de opgewekte energie van het primair
energiegebruik wordt afgetrokken.
Verschil tussen energiebehoefte
en het primair fossiel energiegebruik
Bij primair fossiel energiegebruik worden de systeemverliezen
(zoals leidingverliezen bij verwarming), hulpenergie
(zoals pompen) en het rendement van de opwekkers
(zoals de CV-ketel) meegenomen. Bij energiebehoefte is
dat niet het geval.
Aandeel hernieuwbare energie
Het aandeel hernieuwbare energie wordt bepaald door de
hoeveelheid hernieuwbare energie te delen door het totaal
van hernieuwbare energie en primair fossiel energiegebruik.
Gezond binnenklimaat
Betere isolatie en betere luchtdichtheid zijn consequenties
van de eisen. Hierdoor wordt het realiseren van een

gezond binnenklimaat in hogere mate afhankelijk van de
voorzieningen voor de luchtverversing in de gebouwen.
Bij de verdere ontwikkeling van bijna-energieneutrale
concepten is dit een belangrijk aandachtspunt. Van belang
is dat ontwerpers van gebouwen in hun ontwerp met de
circulatiestromen van koude lucht in een gebouw rekening
houden en dat uitvoerders het ontwerp op dit punt goed uit
voeren. Bij de verdere ontwikkeling van bijna-energieneutrale
concepten is dit een belangrijk aandachtspunt.

56

Roofs

UITGESTELD
Aanvankelijk was het de bedoeling de nieuwe eisen in
te laten gaan per 1 juli 2020. Voor berekening van de
BENG-eisen en de energielabels is specifieke software nodig.
Deze software zou minimaal een half jaar voor invoering
van de BENG-eisen beschikbaar moeten zijn.
Ondanks alle inspanningen is dat niet gelukt.
Bouwpartijen hebben voldoende tijd nodig om zich
goed voor te bereiden op de nieuwe regels. Aedes, NEPROM,

NVB-Bouw, Bouwend Nederland en BNA hebben daarom
minister Knops (BZK) gevraagd om de BENG-eisen op
1 januari 2021 in te laten gaan in plaats van 1 juli 2020.
De minister is hiermee akkoord gegaan. Omdat dezelfde
bepalingsmethode en rekensoftware nodig zijn voor de
berekening van het nieuwe energielabel (NTA8800),
wordt dit ook pas op 1 januari 2021 ingevoerd. ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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& ZAKEN

DAKEN

De dakenvakbeurs van Nederland

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.

Duurzaam
opgewekte
energie...

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!
*Gratis t/m 24 september, daarna kost een toegangsticket 15 euro.

... met de zonnestroomsystemen
van AaboGreenTech!
Met een zonnestroomsysteem voorziet u uw woning of gebouw
van duurzame, zelf opgewekte energie. Deze energie kunt u direct
gebruiken, of opslaan voor later gebruik. Een zonnestroomsysteem is
daarmee niet alleen milieuvriendelijk, maar zorgt ook voor een forse
besparing op uw energiekosten.
Een optimaal zonnestroomsysteem is afgesteld op zowel de omgeving
als de ondergrond. Steeds vaker speelt ook het uiterlijk een rol. Geen
dak is hetzelfde en de keuze voor het juiste systeem is voor een groot
deel afhankelijk van de eigenschappen van de dakconstructie en de
dakbedekking. Om die reden voeren wij voor elke gangbare dakconstructie
een passend systeem. Onze systemen worden gecalculeerd om het
maximale bereik te behalen, ongeacht schaduwvorming of obstakels.
Onze zonnepanelen kunnen voorzien worden van schaduwmanagement
en micro-omvormers voor een optimale opbrengst. Om aan de uiterlijke
wensen te voldoen leveren wij panelen in verschillende kleuren en kunnen
de panelen zichtbaar of praktisch onzichtbaar op of soms zelfs in het dak
worden gemonteerd.
Of het nu gaat om een woonhuis of industriële toepassing en wat de
wensen en eisen ook zijn: voor elke situatie hebben wij een passend
zonnestroomsysteem waarmee u duurzaam uw eigen energie kunt
opwekken!

•
•
•
•
•
•
•

Onderdeel van Aabo Trading: de grootste
dakgroothandel van Nederland
Advisering en ondersteuning van het
gehele proces van calculatie tot activatie
Duurzaam opgewekte energie
Voor vrijwel elk dak een passend systeem
Voor zowel platte als hellende daken
Schaduwmanagement en
micromanagement mogelijk
Creëer samen met onze
infraroodverwarming en warmtepompen
en compleet duurzaam systeem

Deze beurs wordt mede ondersteund door:

Lange Linden 32
5433 NC Katwijk

T 088-9965680
F 024-6782495

info@aabogreentech.nl
www.aabogreentech.nl



NIEUWSLIJN SPECIAL ENERGIE-OPWEKKING EN ENERGIEBESPARING

11 FEBRUARI WAS GREEN ENERGY DAY 2020
Op 11 februari was alle duurzame energie die we in
Nederland produceren ‘op’ voor dit jaar, als we alles
wat we dit jaar produceren achter elkaar zouden
gebruiken. Die dag is het Green Energy Day. “We hoeven
Green Energy Day elk jaar maar tien dagen op te
schuiven, om in 2050 op 31 december uit te komen,”
zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE. “Dan is al onze
energie hernieuwbaar. Dat is goed te doen.”
De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE)
lanceerde de website www.greenenergyday.nl.
De NVDE introduceerde het begrip Green Energy Day vorig jaar om beter voorstelbaar te maken waar we nu staan en hoe we
met jaarlijkse stappen uit kunnen komen op honderd procent hernieuwbare energie in 2050. “Het gaat in de klimaatdiscussie
vaak over verre jaartallen als 2030 en 2050, en over abstract klinkende percentages en doelen. Met Green Energy Day halen
we de doelen dichterbij en laten we zien dat het te doen is om ze te halen, als we nu in actie komen.”

XPS-PANELEN MET HOGERE ENERGIE-EFFICIENCY
Met een isolatiewaarde die 25% hoger is dan van
XPS-panelen van dezelfde dikte, is JACKODUR® Plus
een oplossing voor energie-efficiënte constructies.
De eigenschappen maken het mogelijk om snel en
eenvoudig vloeren, plafonds, wanden, dekvloeren,
funderingen, omkeervloeren en platte daken te
isoleren. Het lage lambda-waarde, van het product
maakt efficiënte realisaties mogelijk, zelfs met
een geringe dikte. De geleiding bedraagt slechts
0,027 W/(m K), dankzij het gebruik van een nieuw
onbrandbaar isolerend gas (HFO-1234ze) met een
GWP (Global Warming Potential) van vrijwel nul.

WARMTEPOMPMARKT GROEIT MET 32%
DUURZAAM GEBOUWD-PARTNERS BUNDELEN KRACHTEN VOOR INDUSTRIËLE GEVELS EN DAKEN
Uit een renovatiefabriek van Dijkstra Draisma, RC Panels en Factory Zero komen vanaf 2025 goedkope
gevels en daken rollen. Om het geheel te ontwikkelen, wordt € 30 miljoen geïnvesteerd, waarvan de
helft wordt gesubsidieerd door de overheid.Per jaar moet de fabriek zo’n 25.000 gevels en daken gaan
produceren, op industriële wijze.
De nieuwe fabriek is een sterk doorontwikkelde versie van hetgeen waar deze partijen dus nu al mee
bezig zijn. Jan Willem van de Groep van Factory Zero noemt het een trendbreuk dat de overheid
eindelijk is gaan inzien dat het actief stimuleren van de markt gaat bijdragen aan betere en goedkopere oplossingen voor de energietransitie. “De overheid onderkent het belang van innovatie en
industrialisatie in de bouw. Het is gelukkig niet de bedoeling dat het hierbij blijft.
Een nieuwe regeling staat te wachten op de volgende lichting koplopers.”
De drie partijen denken dat er uiteindelijk kostprijsreducties van 40% mogelijk zijn.

SVEN KRAMER ZICHTBAAR IN NIEUWE CAMPAGNE DAIKIN
Onlangs heeft Sven Kramer zijn handtekening gezet onder
een samenwerking met schaatssponsor Daikin, producent
van warmtepompen en airconditioning. De topschaatser
laat momenteel een nieuw huis bouwen, daarin worden
ook de klimaatoplossingen van Daikin geïnstalleerd.
Kramer is zichtbaar in een nieuwe online videocommercial
van Daikin, waarin de topprestaties van beiden naar voren
komen. Kramer is zich bewust van het klimaat om hem heen.
“Volgens mij hebben we met zijn allen iets te verliezen op deze
aarde, als we niet oppassen. Het klimaat raakt iedereen en
we moeten het samen oppakken. Als ik kan bijdragen aan
duurzamere manier van leven, dan doe ik dat.”
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In 2019 steeg naar verwachting het aantal verkochte warmtepompen naar 40.204, een stijging van 32% ten opzichte van de
30.481 verkochte exemplaren in 2018. Dit jaar verwacht onderzoeksbureau Dutch New Energy Research dat de Nederlandse markt
met 24% verder groeit naar bijna 50.000 verkochte warmtepompen, zo blijkt uit het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2020.

PRIJSSTIJGING ZONNEPANELEN
DOOR CORONAVIRUS
De prijs van zonnepanelen zal voor de zomer
stijgen door het coronavirus in China,
zo verwachten PV-leverancier Talesun en
PV-groothandel ESTG. “Het coronavirus maakt
het logistiek lastig om aan de vraag naar
panelen te voldoen,” aldus Gerard Schepers
van Talesun. “Het lijkt erop dat deze situatie
langer gaat duren dan eerst was verwacht.
Doordat de ruwe materialen voor PV-modules
slechter zijn te krijgen zal de prijs stijgen.”

AMVEST ZET UITROL VAN ZONNEPANELEN OP
HUURWONINGEN VOORT
Vanaf 31 januari voorzien investment manager en ontwikkelaar
Amvest en haar leverancier Sungevity opnieuw 1.000 huurwoningen van
zonnepanelen. Sinds juni 2018 zijn door beide partijen 2.365 eengezinswoningen in
Nederland voorzien van zonnepanelen. Met deze reeds geplaatste zonnepanelen wordt jaarlijks zo’n
4.65 GWh stroom opgewekt en ongeveer 2.600 ton CO2 bespaard.
Het verduurzamen van de woningen in het Amvest Residential Core Fund en van Aegon Levensverzekering NV is
een belangrijk speerpunt voor Amvest. Samenwerken met huurders is hierbij essentieel. Om beter inzicht te krijgen in
het effect van verduurzamingsmaatregelen monitort Amvest de opbrengsten en het verbruik van energie. Dat geeft
waardevolle informatie over het effect van maatregelen. Huurders zien direct wat ze met de zonnepanelen opwekken
en verbruiken en dat zorgt voor de échte verandering. Huurders gaan bewuster om met energie. Amvest vraagt geen
huurverhoging voor de plaatsing van de zonnepanelen, maar huurders profiteren wel direct van een lagere energie
rekening. Investeringen in duurzaamheid betalen zich op termijn terug in de waarde van het vastgoed.
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INTERNATIONALE DAKEN

Het doorzichtige
Olympische dakdeken
in München
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INTERNATIONALE DAKEN

Toen München in 1966 uitgekozen werd om de Olympische Zomerspelen
van 1972 te mogen organiseren, werd al snel duidelijk dat er een nieuw
stadion nodig was. Het toenmalige grootste stadion van München,
het Stadion an der Grünwalderstrasse, had slechts plaats voor zo’n
45.000 bezoekers. Dat zou nooit genoeg zijn voor het aantal bezoekers
dat de Olympische Spelen zou gaan trekken en het was bovendien ook
al niet genoeg voor de bezoekers van de voetbalclubs van München.
Er werd een architectuurwedstrijd uitgeschreven.

Joep Klerx
Eén van de belangrijkste voorwaarden van deze wedstrijd
was dat het dak van het geheel transparant zou zijn.
Dit omdat het Olympisch Comité de Zomerspelen op
kleurentelevisie wilde uitzenden en het vastleggen van
beeld in kleur in die tijd nog heel veel licht nodig had.
Architectenbureau Behnisch & Partners kwam met het bijzondere ontwerp, dat was gebaseerd op een al eerder
ontworpen tentachtig dak door Frei Otto. Het dak van het
Duitse paviljoen op de Wereldtentoonstelling van 1967 in
Montreal had al een vergelijkbaar dak van een PVC gecoat
polyester dekkleed. Dit type dak zou nu ook in München wor
den gebouwd. Echter, het ontwerp van Behnisch & Partners
werd in eerste instantie door de jury verworpen, omdat het
idee te riskant en onhaalbaar leek. Hun schaalmodel was
ook onconventioneel: houten stokken vertegenwoordigden
de stalen constructie en het dak werd nagebootst met
nylon kousen. Na een lang selectieproces en de tussenkomst
van één van de juryleden, werd het contract uiteindelijk
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toch aan Behnisch & Partners toegekend. Het concept over
tuigde de jury uiteindelijk door de landschapsarchitectuur
om het stadion heen in combinatie met het toch al
bijzondere, tentachtige dak.

COMPLEXE CONSTRUCTIE
Vooral vanwege de omvang is het bij grote stadions niet
vaak het geval dat het erg goed samensmelt met de
omgeving. Overal ter wereld doemen kolossale bouwwerken
voor de tientallen duizenden bezoekers op uit het niets,
maar dat geldt niet voor het Olympisch Stadion in München.
Ondanks de capaciteit van 69.250 toeschouwers,
gaat dit stadion harmonieus op in het omliggende glooiende
landschap van het Olympisch Park. Dat heeft het ook te
danken aan het feit dat een deel is uitgegraven, maar het
komt hoofdzakelijk dankzij het golvende dak. Dit tentachtige
dak bedekt namelijk niet alleen de hoofdtribune van
het Olympisch Stadion, maar strekt zich ook uit over de
Olympische Hal, het Olympische Zwembad en de paden
die de gebouwen verbinden. Om dit mogelijk te maken,

was een gecompliceerde touwconstructie nodig,
waarvoor de architecten zich hebben laten inspireren door
natuurlijke structuren zoals spinnenwebben en diatomeeën
(microscopisch kleine, kristalvormige algen). Een net van staalkabels werd op de grond geweven en vervolgens opgetild
en bevestigd op masten die met meer kabels zijn beveiligd.
Het Olympische bouwbedrijf voerde uitgebreide tests uit
om te bepalen welk materiaal voor de dakpanelen moest
worden gebruikt. Glasvezelversterkte polyesterhars werd
afgekeurd vanwege de hoge brandbaarheid.
Met polyester beklede dekzeilen, zoals die gebruikt op de
Wereldtentoonstelling in Montreal, waren ook niet naar
de zin van het bouwbedrijf. Ze zouden kosteneffectief zijn
geweest, maar waren niet transparant genoeg en zouden
te moeilijk te installeren zijn geweest op het stalen kabelnet.
Uiteindelijk koos het Olympische bouwbedrijf voor
transparante, vier millimeter dikke PLEXIGLAS® GS-platen
van het Duitse Röhm GmbH. Het merk won de race
vanwege zijn doorschijnendheid en doordat ze in de
klasse ‘B1 – Vlambestendig’ zaten. De platen werden
vervolgens op de kabelconstructie geplaatst met ruimte
voor beweging, zodat er ruimte overbleef om mee te kunnen
deinen op hoge windsnelheden en oplopend gewicht
van sneeuwval.
Het hele dakoppervlak bedraagt circa 88.000 vierkante meter.
Als je naar het enorme gebogen oppervlak kijkt, is het bijzon
der te noemen dat de constructie überhaupt intact blijft.

MOOIE, VERSCHRIKKELIJKE,
MAAR OOK PRACHTIGE HERINNERINGEN
Uiteindelijk werd het geheel precies op tijd opgeleverd voor
de Olympische Zomerspelen in 1972. Sindsdien fascineert
het bezoekers met zijn buitengewone dakstructuur.
Maar naast het bieden van onderdak aan een prachtig
evenement als de Olympische Spelen, zag het dak ook
het bloedbad van München onder zich voltrekken. Bij deze

verschrikkelijke, terroristische daad, die zich voltrok tijdens
diezelfde Zomerspelen, kwamen elf Israëlische sporters en
stafleden en een politieagent om het leven. In 2017 is er een
herdenkingsmonument gebouwd voor de slachtoffers.
Na deze verschrikkelijke gebeurtenis heeft het stadion
eigenlijk alleen nog maar ruimte geboden aan vreugdevolle
evenementen. Zo hebben vele voetbalwedstrijden onder
het tentachtige dak plaatsgevonden en Nederland heeft er
zowel goede als minder goede herinneringen aan voetbal
finales. Waar het Nederlands elftal in de WK-finale van 1974
verslagen werd door de Duitsers, werd deze zure smaak
14 jaar later onder hetzelfde doorzichtige dak weggespoeld
door de winst op de Sovjet-Unie in de EK-finale van 1988.
Tot 2005 speelden FC Bayern München en TSV 1860 München
in het Olympisch Stadion. Tegenwoordig biedt het dak
vooral nog (deels) onderdak aan openluchtconcerten – van
bijvoorbeeld Guns ‘n Roses – en sportevenementen – zoals de
Halve Marathon van München.
Daarnaast kun je er vandaag de dag nog steeds op bezoek
gaan. Voor zo’n veertig euro kun je een tour over het dak doen,
maar voor een paar euro kun je ‘gewoon’ naar binnen en
kun je rondlopen over de tribune van het Olympisch Stadion.
Het is een aanrader om naar de voorste rij van de tribune te
lopen, de ogen te sluiten en de volgende woorden nog eens
laten weerklinken in je hoofd: “Goed. Ooh wat een goal!
Wat een schitterend doelpunt zeg. Ja, niet te geloven zoals ie
die bal uit de lucht oppakt in die hoek daar. Niet te geloven...
Wat een weergaloos doelpunt!”
Of het door het lichtinval van het doorzichtige dak
kwam of niet, daar hoeft geen discussie over te ontstaan,
maar één ding is zeker: Marco van Basten zag die bal
van Arnold Mühren in minuut 54 van die wedstrijd in 1988
in ieder geval bijzonder goed aankomen. ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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DIRECTIEWISSELING BIJ ALTENA DAKSPECIALITEITEN

Klanten ondersteunen
met kennis van het dak

Momenteel opereert men (inclusief samenwerkings
verbanden) vanuit zeven vestigingen door het hele land.
Altena wordt algemeen gezien als een betrouwbare,
middelgrote dakgroothandel, die onafhankelijk opereert
in de markt en voor haar klanten (overwegend de kleinere
en middelgrote dakdekkersbedrijven) een compleet
assortiment met A-merken kan bieden.

KENNIS EN INNOVATIE
“Kennis van het dak is de belangrijkste pijler onder onze
activiteiten,” vertelt Wolters. “Al onze vestigingen worden
bemand door oud-dakdekkers, die dus weten wat er op het
dak speelt en die met hun kennis van het assortiment ook
begrijpen hoe je bepaalde situaties op het dak op kunt
oplossen. Wij willen er met ons complete assortiment en
onze service voor onze klanten zijn. Dat is ook de insteek
waarmee wij onze mensen opleiden.” “Als je een product
wil verkopen, moet je erin geloven,” vult Appels aan.
“Dat kan alleen als je het van A tot Z kent. Je enthousiasme
voor het product straal je uit en dat breng je ook over.”

Per 1 maart treedt Chris Appels terug als directeur
van Altena Dakspecialiteiten. Hij wordt opgevolgd
door Sjors Wolters. Een dubbelinterview.

die in de afgelopen periode de
gelegenheid heeft gekregen gelei
delijk in zijn nieuwe rol te groeien.

De andere pijler is de focus op innovatie. In de loop der
jaren heeft het bedrijf diverse innovatieve producten geïntro
duceerd. “Het is een kwestie van je ogen en oren goed
openhouden,” vertelt Appels. “Dan hoor je wat de vraag is

op het dak en je komt op die manier ook de mensen tegen
die daar oplossingen voor formuleren. En soms bedenken
we zelf iets. Binnenkort komen wij met een innovatie die
opdrachtgevers meer zekerheid zal geven over de levensduur
van hun dak.”
Zoals gezegd zal Appels bij de organisatie betrokken blijven,
toch zal hij zijn activiteiten langzaam afbouwen. “Als er gewerkt
moet worden, werk ik,” zegt Appels hierover. “Ik blijf ook na
1 maart bereikbaar. Maar daarnaast creëer ik steeds meer
ruimte om ook andere dingen te doen.”
Wolters geeft aan dat hij het beleid van zijn voorganger zal
voortzetten. “Dat we overwegend de kleinere en middelgrote
dakdekkersbedrijven bedienen, betekent niet dat we alleen
op de kleinere daken aanwezig zijn: onze klanten voeren ook,
en steeds meer, grote daken uit. Daar is een goede onder
steuning enorm belangrijk bij. De weg die we ruim 10 jaar
geleden zijn ingeslagen, heeft zich duidelijk bewezen.
En we willen zelfstandig blijven opereren, want op die manier
is het belang van onze klanten het beste gewaarborgd.
Ook in de toekomst is het ons doel een betrouwbare en
innovatieve partner voor onze klanten te zijn.” ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

DE WEG OMHOOG

Chris Appels (links) en Sjors Wolters.

De datum van de overdracht is symbolisch gekozen:
1 maart is de datum dat Chris Appels 12 jaar werkzaam
was bij de dakgroothandel en Sjors Wolters vierde op die
datum zelfs zijn 20-jarige dienstverband. Feitelijk betreft het
een formalisatie van een situatie die al langere tijd gold.
Appels is bijna 67 jaar oud en hield zich al een tijdlang
steeds minder bezig met de dagelijkse leiding van het bedrijf.
In plaats daarvan richtte hij zijn aandacht op de uitbreiding
van het assortiment in de breedte: hij signaleerde, bedacht
en ontwikkelde innovatieve oplossingen voor het dak en dat
zal hij ook in de toekomst blijven doen. Daarnaast blijft hij
beschikbaar voor de ondersteuning van zijn opvolger,

Chris Appels ging in 1975 aan de
slag bij verkooporganisatie Hafort
(onderdeel van Cindu Key
& Kramer). Drie jaar later werd hij
aangesteld bij isolatiefabrikant
Gebr. Van Dijk, het latere Unidek
(tegenwoordig Kingspan Unidek).
Met een enkele onderbreking is
dit het bedrijf waar hij werkte tot
hij in 2008 werd gevraagd om te
gaan werken voor dakgroothandel
Altena Dakspecialiteiten.
Per 1 januari 2010 werd hij directeur.
Wolters begon in 2000 in het
magazijn van het bedrijf,
maar werd al snel op kantoor als
verkoop-binnendienst ingezet.
In 2004 werd hij bedrijfsleider.

TOTAAL LEVERANCIER
DAKBEDEKKING, ISOLATIE
& DAKMATERIAAL
www.altena-dak.nl

De dakgroothandel is onderdeel
van de Altena Groep, die afstamt
van de steenfabriek die vanaf begin 18de eeuw actief
was en momenteel naast de dakgroothandel ook een
steenhandel en een groothandel voor de infra behelst.
De drie poten van de holding functioneren zo goed als
onafhankelijk van elkaar.
Toen Appels in 2010 als directeur aantrad, verkeerde de
dakgroothandel in zwaar weer. Door enkele belangrijke aan
passingen in het assortiment en wisselingen in het personeel
werd al snel de weg omhoog gevonden. Tijdens de crisisjaren
werden verschillende nieuwe vestigingen geopend en sa
menwerkingsverbanden aangegaan.

ONZE VESTIGINGEN:
KAMPEN - ZWAAG - WOERDEN - APELDOORN - VARSSEVELD - HENGELO - ZWIJNDRECHT
A5-AD-ALTENA-DAK-ROOFS.indd 1
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KS1 kabelsysteem van Daksafe®
Een nieuw doorloopbaar kabelsysteem

MET ALL -UP GAAT
HET DAK ERAF ...

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:

...EN ER WEER OP NATUURLIJK!

Verkoop

www.ks1kabelsysteem.nl
Verhuur

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.

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

Snelle montage gegarandeerd op
de volgende ondergronden:

Lease

Beton
Kanaalplaat vloeren
Gasbeton
Durisol
Staal vloeren
Hout

www.daksafe.nl

Onderhoud
Opleidingen

Een unieke businesspartner

Da´s All-up

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.

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!

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

VERSLAG BEURSBEZOEK

Dach + Holz International 2020
legt accent op digitalisering
Van 28-31 januari vond een nieuwe editie van Dach + Holz International plaats,
een internationale vakbeurs in Stuttgart voor de daken- en houtbranche.
Met een extra hal maakte de beurs een duidelijk zichtbare groei door.

Met in totaal 607 exposanten uit 29 landen en goed gevulde
hallen (ongeveer 52.000 bezoekers uit 83 landen bezochten
de beurs, een toename van 5% ten opzichte van de vorige
editie) mag de organisatie spreken van een klinkend succes.
Waar de beurs normaal gesproken gebruik maakte van vijf
hallen, waren dat er dit jaar zes. In drie hallen (Hal 4, 6 en 8)
werden de verschillende dakenbranches (platte en hellende
daken en isolatie) door elkaar geplaatst om de onderlinge
kruisbestuiving te bevorderen. Hal 7 was gewijd aan de
metalen constructies en Hal 10 aan hout. Hal 9, tenslotte,
was gewijd aan de diverse brancheorganisaties, inclusief een
zogeheten Speaker’s Corner en een Architects’ Lounge.
Het persbericht dat de organisatie na het evenement deed
uitgaan, geeft aan dat de beurs hoog werd gewaardeerd:
91,7% zei dat ze de beurs dienovereenkomstig zouden aan
bevelen. “Dach + Holz International is een platform waarmee
jonge talenten, beïnvloeders en gevestigde professionals

Het Duitse Bauder toonde de Dach Navigator.

elkaar ontmoeten en ideeën uitwisselen. Alle zalen lieten
zien hoeveel passie ze in hun vak steken,” wordt project
manager Robert Schuster geciteerd. De exposanten
bevestigen dit positieve beeld: 96,9% procent gaf de beurs
een hoge waardering.

Op 30 januari werd het Dach + Holz Forum georganiseerd,
waarbij ‘digitalisering’ het hoofdthema was. De hele dag
spraken experts over de toepassing van digitale middelen
in de bouworganisatie. Kan mijn huidige bedrijfsmodel nog
bestaan? Kan ik via digitale middelen mijn klantenbestand
uitbreiden? Hoe kan ik mijn bedrijfsprocessen digitaliseren
en hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers hie rop een
goed emanier mee omgaan? Christoph krause, auteur van
Digitales Handwerk – Einfach machen besprak enkele
succesvolle praktijkvoorbeelden. Ook werden andere
ervaringen uit de praktijk door de aanwezige dakdekkers en
timmerlieden uitgewisseld. Op bedrijfsniveau waren er ook
interessante ontwikkelingen te bespeuren. Het Duitse Bauder
toonde bijvoorbeeld de Dach Navigator, een online tool
voor klanten om op een snelle en eenvoudige manier te
komen tot de juiste dakopbouw.

DIGITALISERING
Op de beursvloer lag er een duidelijk accent op de digitali
sering van de bouw. Er lijkt een hele aparte tak in de bouw
te ontstaan. BIM begint steeds meer ingeburgerd te raken,
waarbij de mogelijkheden steeds beter duidelijk worden.
Een gebouw kan vooraf al helemaal digitaal worden
gebouwd, waardoor de knelpunten vooraf beter zichtbaar
worden. De lijn werd verder getrokken door de bouwer in
het model toe te voegen: je krijgt dan een bouwplaats in
virtual reality, die is te gebruiken voor trainingen op het
gebied van veilig en gezond werken. Ook waren er diverse
‘reguliere’ softwareprogramma’s te bezichtigen en uit te
proberen, waarmee bijvoorbeeld de administratie op een
handige manier kan worden uitgevoerd en de onderlinge
communicatie kan worden gestroomlijnd. In Hal 9 werden
verschillende ontwikkelingen getoond en gedemonstreerd.
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JONG TALENT
Daarnaast was er een focus op jong talent. De uitwisselings
mogelijkheden op de speciale Dag van het Jonge Talent,
o.a. via een ontmoetingspunt voor dakdekkers, zorgden
voor waardevolle discussies tussen generaties.
Het onderwerp digitalisering sloot hier direct op aan.
De uitstekende stemming in de hallen en onder de bezoekers,
voornamelijk van de vakmensen, werd weerspiegeld in de
algemene beoordeling van de ontwikkeling van de(bouw)
industrie. 89,7% van de ondervraagde bezoekers gaat ervan
uit dat de economische ontwikkeling zal blijven stijgen.
Op basis van de uitdagingen die deze groei met zich
meebrengt, verklaarde een derde van alle bezoekers dat
de zoektocht naar nieuwe producten de focus was van hun

29 januari was de Dag van het Jonge Talent op de Dach + Holz International 2020.

bezoek aan de beurs. Kennisoverdracht en -uitwisseling was
dan ook een belangrijk doel. Voor nog een derde van de
bezoekers was het handhaven en uitbreiden van hun eigen
netwerk het primaire doel. 94,3% van de exposanten bena
drukte de hoge kwaliteit en competentie van hun bezoekers.
De volgende editie van Dach + Holz International vindt
plaats in Keulen van 15-18 februari 2022. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Roofs

71

DACH + HOLZ INTERNATIONAL 2020

Een rondleiding
langs de innovaties
van Dach + Holz

het dak te bezichtigen, waarbij de diverse houtsoorten en
metaallegeringen zorgen voor fraaie esthetische effecten.
Wat betreft de digitalisering was er een interessante ontwik
keling van het Franse timmerbedrijf Epur SAS. Het bedrijf
ontwikkelde een volledig automatische, draagbare zaagen schuurmachine, die het hout volautomatisch bewerkt.
Het apparaat is eenvoudig te vervoeren en te bedienen.
Timmerlieden houden niet van het werken met de computer
en daarom is de invoer van gegevens zo eenvoudig
mogelijk gehouden.

“DEZE EDITIE VAN
DACH + HOLZ INTERNATIONAL
IS ZEER SUCCESVOL GEWEEST”

Van 28-31 maart 2020 vond in het beursgebouw vn Stuttgart een
nieuwe editie van de internationale vakbeurs Dach + Holz International
plaats. Op de openingsdag van de beurs werd de pers rondgeleid
langs enkele opvallende innovaties.

Dach + Holz International is de grootste vakbeurs van Europa
die zich specifiek richt op het dak. De vele exposanten
toonden er hun nieuwste producten en er werden tal van
activiteiten georganiseerd om kennis uit te wisselen.
Om de pers te helpen wegwijs te worden in de veelheid van
het aanbod, werd op de eerste beursdag een rondleiding
georganiseerd. De aanwezige journalisten werden in het
Duits en in het Engels over de beursvloer langs de meest
opvallende ontwikkelingen geleid. Een verslag.

DIGITALISERING
Het accent van de innovaties lag op verduurzaming en
digitalisering. Zo was er in één van de hallen een gedeelte
ingericht waar men ‘duurzame’ voertuigen mocht uitproberen.
Naast een rondje op de elektrische scooter werd hier een
kraan van Klaas gedemonstreerd die op aardgas rijdt.
De innovatie is nog in ontwikkeling, waarbij het voornaamste
aandachtspunt het bereik van met name de zware kranen
is. Maar met de Iveco S-Way NP werd al wel een oplossing
getoond. Het ebtreft een vrachtwagen met een vermogen
van 460 pk en een rijbereik tot 1.600 km, speciaal ontwikkeld
voor langeafstandstransport.

BG Bau.

Een ander voorbeeld van hoe de digitale wereld nuttig
kan zijn in de bouw, betreft de ontwikkeling van BG Bau
(Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft). Via virtual reality
kan men op de bouwplaats rondlopen en maatregelen
nemen om veilig te werken. Het is een training die feitelijk
werkt als een computerspelletje: als de benodigde maat
regelen niet zijn genomen (dus als men bijvoorbeeld
geen helm opzet), kan het werk niet worden uitgevoerd
(de lift komt bijvoorbeeld niet naar beneden).
Op deze manier wordt het bewustzijn en de routine rond
veilig werken bevorderd.

Ook was er aandacht voor de meest uiteenlopende
materialen en hun toepassingen. Op de stand van het
Duitse Raumprobe waren diverse toepassingen voor

Raumprobe.
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Digitalisering was een belangrijk zwaartepunt tijdens de
beurs. Interessant was, naast de diverse BIM-toepassingen
die werden getoond, met name de app ‘Craftnote’,
die is opgebouwd volgens Whatsapp. Hiermee wordt alle
relevante informatie en communicatie over een project snel
en eenvoudig opgeborgen. Doordat Whatsapp als voor
beeld is gekozen, is de innovatie voor iedereen overzichtelijk
en eenvoudig te gebruiken. Vooralsnog is de app enkel
nog in het Duits beschikbaar, maar men werkt al aan de
Engelstalige versie.

Inmiddels heeft de organisatie laten weten dat deze editie
van Dach + Holz International zeer succesvol is geweest
(zie elders in dit nummer). Met een extra hal is ook een
duidelijk zichtbare groei gerealiseerd. De vakbeurs gaf zo een
goede staalkaart van de internationale dakenbranche en
de vooruitstrevende oplossingen die er werden getoond.
De volgende editie van Dach + Holz International
vindt plaats in Keulen van 15 tot 18 februari 2022. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Roofs

73

PRODUCTNIEUWS
De aluminium muurafdeksystemen
van Roval aluminium zijn zeer
geschikt voor een duurzame
dakrandafwerking. Dit geldt
zowel voor woningbouw- als
voor utiliteitsprojecten en voor
nieuwbouw en renovatie.
De muurkappen zijn dankzij een
uniek klangensysteem eenvoudig
en schroefloos te monteren.
Het muurafdeksysteem kan
desgewenst worden voorzien van
een aluminium balustersysteem
van Roval. Dit is bij gebruiksdaken
een ideale en veilige oplossing.
De muurafdeksystemen van Roval
zijn in verschillende types
leverbaar in vrijwel alle Ral-kleuren.

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

Aluminium dakranden
steeds populairder
De populariteit van aluminium dakranden groeit.
Welke ontwikkelingen liggen aan deze trend ten grondslag?

Volgens Sales & Marketing Manager Edwin van Kemenade
van Roval Aluminium heeft de stijgende populariteit van
aluminium onder meer te maken met de brede aandacht
voor het verduurzamen van woningen en utiliteitsgebouwen
als gevolg van de energietransitie: “Het wakkert de vraag
naar duurzame bouwmaterialen aan. Onze aluminium
dakranden passen in die behoefte. Ze zijn onderhoudsarm
en gaan tientallen jaren probleemloos mee. Bovendien zijn
onze dakranden – en dat geldt voor al onze aluminium
dak- en gevelproducten – voor het grootste gedeelte
gemaakt van gerecycled aluminium. We merken dat
de populariteit stijgt. Niet alleen in de nieuwbouw- en
renovatiesector, maar ook in de herbestemmingssector.”

dakrandprofielen, waterslagen,
complete muurafdeksystemen,
balusters, groendakproducten,
dakrand- en doorvalbeveiliging
en privacyschermen. Daarnaast
biedt Roval Aluminium maatwerk
in zetwerk.
Mooi, functioneel en duurzaam.

Kijk voor meer inspiratieprojecten met aluminium
dakrandafwerking op
www.roval.nl.

MUURAFDEKSYSTEEM ALS DAKRANDAFWERKING

TOTAALLEVERANCIER
Daarnaast signaleert Van Kemenade dat klanten juist voor
aluminium dakranden van Roval kiezen: “Als totaalleverancier
ontzorgen we onze klanten. Het assortiment dakranden is
groot en binnen het assortiment zijn weer honderden
variaties mogelijk. In vorm, kleur, afmeting en bewerking.
Desgewenst voorzien we de aluminium dakranden van
bevestigingsgaten, binnen- en buitenhoeken, verbindings
plaatjes en kunnen we zowel leveren in brute, gemoffelde
of geanodiseerde uitvoering. Deze one-stop-shoppingvisie
ontzorgt onze klanten. We waarborgen hiermee niet alleen
kwaliteit; het zorgt ook voor een duurzame aanpak door
de dakranden montageklaar te leveren.
Onze klanten hoeven voor speciale bewerkingen immers
niet elders te shoppen. Dit heeft ook nog eens een positieve
invloed op kosten en bouwtijd.”
Als laatste argument noemt Van Kemenade dat van de
standaarddakranden vele Ral-kleuren direct uit voorraad
leverbaar zijn: “We volgen hierin ook kleurtrends.
We hebben onlangs de voorraadkleuren weer aangepast.
Enkele kleuren zijn vervangen door nieuwe trends,
die razendsnel leverbaar zijn.” ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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PIETER ROOS VERLAAT DE DAKENBRANCHE

Zaken doen op basis
van vertrouwen
Na 16 jaar neemt Pieter Roos, commercieel directeur van SOPREMA BV,
afscheid van de dakenbranche. Op vrijdag 14 februari was er een
drukbezochte receptie, Roofs sprak hem voor een interview.

de organisatie: in 2012 werd hij sales manager platte daken,
vervolgens in 2014 sales manager dak & bouw en tenslotte,
in 2016, werd hij commercieel directeur. Hij heeft het
bedrijf in al die jaren, met name sinds de overname door
SOPREMA, enorm zien groeien. Het marktaandeel werd
groter (momenteel is de fabrikant in Nederland marktleider)
en daarmee groeide ook het personeelsbestand. Maar ook
het assortiment werd uitgebreid: Met de tijd ontwikkelde
het bedrijf zich tot expert van de hele gebouwschil

Het afscheid zal voor velen onverwacht zijn gekomen.
Na 16 jaar in de dakenbranche was hij toe aan een nieuwe
uitdaging. Diverse persoonlijke omstandigheden gaven
hem uiteindelijk het laatste zetje. Roos gaat als commercieel
bedrijfsleider aan de slag bij een producent van veevoer
in Kesteren. “Een heel andere tak van sport, maar daar ligt
dan ook de uitdaging. Kennis van het vak kun je leren,
management en sales moet een beetje in je genen zitten.
De bedrijfscultuur van mijn nieuwe werkgever (ook een
familiebedrijf) is voor een deel vergelijkbaar met wat ik
gewend was bij SOPREMA. Persoonlijk doe ik graag zaken
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op basis van vertrouwen. Het hebben en onderhouden van
goede relaties hoort daar bij. Dat is een werkwijze die mij
aanspreekt en iets wat ik in mijn nieuwe functie opnieuw ga
tegenkomen. Mensen doen zaken met mensen is een veel
gehoorde uitspraak, maar is nog steeds actueel.”
In 2002 begon Roos zijn carrière in de dakenbranche bij Falnim,
door een gewaardeerde Friese relatie (Meijer Dakbedekking)
werd hij eind 2003 geïnformeerd over de ontstane vacature
in IJlst en zo is het allemaal begonnen. In 2004 ging Roos
als commercieel technisch adviseur aan de slag bij
Troelstra & de Vries. In relatief korte tijd klom hij op binnen

“Destijds namen wij het als de jonge garde over van de
vorige generatie,” herinnert Roos zich. “Wij deden de dingen
op onze manier en dat was in het begin best spannend:
hoe zou het gaan? In 2007 werd het bedrijf onderdeel van
de Franse SOPREMA Group en zeker vanaf toen zijn de ont
wikkelingen snel gegaan. Alles op basis van, naast natuurlijk
een sterk assortiment en kennis van zaken, het persoonlijk
contact met de klant. Door de jaren heen hebben wij ver
schillende events georganiseerd, waaronder bijvoorbeeld de
vaardagen, maar ook de verschillende Bouwbeurs-edities
waar wij ons presenteerden, dit waren hoogtepunten waar ik
met veel plezier aan terugdenk . Door onze goede reputatie
hebben we in de loop der jaren een team van enthousiaste
en betrokken collega’s gekregen, dat naar mijn mening
het vertrouwen meer dan waard is. Als ik terugkijk, is dat
misschien wel waar ik het meest trots op ben: het team.
In de loop der jaren heb ik diverse collega’s zien komen
en gaan, maar het mooiste is als je collega’s door de jaren
heen positief ziet ontwikkelen.”
De afscheidsreceptie op 14 februari was druk bezocht.
“Ik vond het mooi dat zoveel relaties de moeite namen om

naar Sneek te komen,” vertelt Roos hierover. “Een mooie
herinnering is bijgeschreven, het was met recht een mooi
afscheidsfeest! Met verschillende zakenrelaties zijn door de
jaren heen vriendschappen ontstaan, met diverse van hen
zal ik zeker ook contact blijven houden in de toekomst.
Ik ben dankbaar dat ik leiding heb mogen geven aan het
salesteam en heb mogen bijdragen aan de ontwikkeling
van het bedrijf. Vanaf 1 maart gaat Henri Spijkerboer aan de
slag als manager sales NL bij SOPREMA, ik wens hem heel
veel succes toe bij deze mooie en uitdagende baan.” ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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EPDM-daksystemen
Zinkunie is een van de weinige leveranciers,
waarbij je een van de drie EPDM-daksystemen
kunt bestellen:
Europese EPDM: ZINCOVER®
ZINCOVER® onderscheidt zich van andere,
doordat deze volledig op maat geproduceerd
kan worden middels zogenaamde ‘hotbonding”.
Amerikaanse EPDM: COVERGARD®
Ten opzichte van alle andere Amerikaanse
types, is de COVERGARD® erg schoon en
behoeft hij minder reiniging bij het aanbrengen.

3 soorten EPDMdaksystemen in
het assortiment!
Lees snel meer over de
verschillende daksystemen!
www.zinkunie.nl/epdm-daksystemen
ZINKUNIE B.V. • VAN SALMSTRAAT 46 • 5281 RS BOXTEL • WWW.ZINKUNIE.NL
KIJK OP ONZE WEBSITE VOOR EEN VESTIGING IN DE BUURT.

Lasbare EPDM: RESITRIX®
RESITRIX® is een hybride EPDM, bestaande uit
een Europese toplaag en een hoogwaardige
SBS bitumen. Deze combinatie biedt vele
voordelen.
Bij Zinkunie kun je van elk systeem ook
cursussen volgen. Kijk voor meer info op:
www.zinkunie.nl/epdm-cursus

WIJ LEVEREN
ALLEEN MAAR
A-KWALITEIT.
WIL JIJ KWALITEIT LEVEREN? DAN MOET JE BIJ DAKNED ZIJN.

Voor ons telt het eindresultaat net zo zwaar als voor jou. Als jij scoort bij je klant, ben jij ook gelukkig
met ons. Daarom gaan we alleen voor het hoogst haalbare. Kennis en kunde zijn zeker belangrijk, maar
in alle onderdelen van onze business gaat het om A-kwaliteit. Voor jou en voor jouw klant. Met de beste
producten en service op maat leveren we een bijdrage aan jouw succes. Dat is waar het ons om gaat.
Benieuwd wat we voor elkaar kunnen betekenen? We horen graag van je.

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.
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Storax is officieel verdeler van
Skylux lichtkoepels in Nederland
Storax bv is al meer dan 40 jaar leverancier van een breed scala aan luiken,
zoals vloerluiken, dakluiken, wandluiken, explosieluiken en vluchtluiken.
Onlangs is het assortiment nog verder uitgebreid met Skylux lichtkoepels.

Het programma van Skylux bestaat uit lichtkoepels in kunst
stof, glas of hybride. In totaal biedt men 180 verschillende
afmetingen en meer dan 6000 mogelijke combinaties,
die grotendeels uit voorraad leverbaar zijn. Door slimme
designs bieden deze lichtkoepels tot 40% meer lichtinval
dan traditionele oplossingen. De kwaliteit en duurzaamheid
zijn daarnaast uitstekend, daarom biedt men standaard
10 jaar fabrieksgarantie.

Lichtdoorlatend en toch hittewerend
Polycarbonaat is een transparante kunststof, maar kan
tegelijkertijd ook hitte-werend zijn d.m.v. een heatstop
laag. Deze laag reflecteert 49% warmtestralen terug
(dit is 24% meer dan bij een heldere koepel).
Inbraakveilig
Dankzij de inbraakvertragende, rode klipdop is de koepel
inbraakveilig.

POLYCARBONAAT
Veel dakdekkers kiezen voor een polycarbonaat koepel
vanwege de nodige voordelen:
Hoge slagvastigheid
Deze koepel wordt ook de pantserkoepel genoemd, omdat hij
zeer slagvast is, namelijk 250 x hoger dan glas van dezelfde
dikte. De koepel garandeert dan ook de 1.200 Joule door
valveiligheid. Deze doorvalveiligheid is cruciaal, zeker nu
platte daken meer betreden worden voor het onderhouden
van zonnepanelen en technische installaties.
Licht gewicht
Kunststof is licht van gewicht. Daardoor kan de dakdekker
de koepel eenvoudig alleen installeren.

Een grote keuze aan vormen en formaten
Skylux kunststof koepels zijn verkrijgbaar in verschillende vor
men. De meeste dakdekkers kiezen voor bolvormige koepels,
omdat deze zelfreinigend zijn. De piramidevormige koepel
wordt vaak toegepast vanwege de esthetische meerwaarde.
Hoge isolatiewaarde
Een koepel met meerdere wanden of de EP-versie zorgt
voor een hogere isolatiewaarde. Vaak wordt gekozen
voor 3-wandige koepels. Dit biedt méér energiebesparing
(tot 35%!) voor een kleine meerprijs. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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INTERVIEW MET GEERT-JAN VOGELS

VESP zet stappen in
verdere professionalisering
Sinds afgelopen zomer is Geert-Jan Vogels de nieuwe voorzitter
van de branchevereniging voor EPDM-fabrikanten VESP.
Na ruim een half jaar beginnen de eerste contouren van het
komende beleid zichtbaar te worden, tijd voor een interview.

De branchevereniging VESP bestaat al sinds 1995 en
vertegenwoordigt meer dan 90% van de EPDM-leveranciers
in de Benelux. Geert-Jan Vogels is al langere tijd actief in de
dakenbranche. Tot voor kort als directeur van uitvoerende
bedrijven en nog steeds als directeur bij Tectum Group waar
hij o.a. verantwoordelijk is voor Inkoop & Logistiek. Hij heeft
de nodige bestuurlijke ervaring opgedaan bij VEBIDAK,
het Pensioenfonds BIKUDAK en het Sociaal Fonds BIKUDAK.
In juni 2019 volgde hij Edwin van Dijk van SealEco op,
die ruim 11 jaar voorzitter was van VESP. Hij deed dat met een
duidelijke visie op hoe de branche en de vereniging zich
verder zouden moeten ontwikkelen.
“EPDM is al jarenlang, na bitumen, de tweede dakbedekking
van Nederland en België, van de materialen die het meest
op de daken worden toegepast,” vertelt Vogels. “Daar hoort
een professionele brancheorganisatie bij. Het past eenvou
digweg bij de marktontwikkeling: tot nu toe heeft de VESP
de rol gespeeld die hoort bij de rol van EPDM in de markt.
Het is nu tijd voor de volgende stap. De branchevereniging
moet een duidelijker profiel krijgen.
Enerzijds in (het bewaken van) het imago van het materiaal.
Daar hoort bij dat de leden voldoen aan een bepaalde
kwaliteitstandaard. Ook heeft de organisatie een rol in het
verspreiden van de juiste kennis over het materiaal.
Anderzijds moeten we duidelijker betrokken zijn bij de
totstandkoming van regelgeving en normering in de
Benelux. Inmiddels is er, aanvullend op het vijfjarenplan
voor de jaren 2020-2025, een beleidsplan gemaakt.
De branchevereniging is duidelijk in ontwikkeling.”

WERKGROEPEN
Vogels: “De meerwaarde van een kleinere branchevereniging
staat of valt bij de kwaliteit van de leden. Daarom worden
aan de bij de VESP aangesloten producenten kwaliteitseisen
gesteld. Natuurlijk is elk individueel lid vrij om de bedrijfsvoe
ring naar eigen inzicht in te vullen, we zijn geen eenheidsworst.
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Een branchevereniging is er enkel voor om de gezamenlijke
belangen te behartigen, daarbuiten zijn de leden vanzelf
sprekend concurrenten. Het gezamenlijke belang is bijvoor
beeld gediend bij minimale eisen, waar een lidbedrijf aan
dient te voldoen: daartoe hebben we een convenant met
‘tien geboden’ opgesteld, die alle leden hebben ondertekend.

“DE MEERWAARDE VAN EEN KLEINERE
BRANCHEVERENIGING STAAT OF VALT
BIJ DE KWALITEIT VAN DE LEDEN”
Deze moeten o.a. voorkomen dat ‘cowboys’ met minder
waardig EPDM producten de markt vervuilen. Bij die geboden
hoort o.a. dat de producten die onze leden op de markt
brengen aantoonbaar aan de geldende regelgeving
voldoen: dus bijvoorbeeld ten minste zijn voorzien van het
CE-keurmerk. Naast de kwaliteit van de producten is ook
de kwaliteit van de verwerking belangrijk. We zijn daarom
onder andere in gesprek met opleidingsinstituut Tectum.
We willen meer betrokken worden bij de opleiding van
verwerkers van EPDM.”
Daarnaast is het profiel van de vereniging voor de buiten
wereld een aandachtspunt. “De afgelopen periode is veel
energie gestoken in de opzet van diverse werkgroepen,”
vertelt Vogels. “Zo is er een werkgroep actief die de public
relations verzorgt. Daarmee willen we het materiaal EPDM
meer op de kaart zetten dan al het geval is.
Belangrijk nevendoel is het verspreiden van kennis over het
materiaal. Er leven nog steeds misconcepties en vooroordelen
in de markt, veelal op basis van informatie die al dertig jaar
is verouderd. De website wordt in die zin vernieuwd,
op korte termijn zal de site veel informatie over EPDM bevatten.

Op deze manier bouwen we verder aan een imago van
een betrouwbaar en kwalitatief hoogwaardig materiaal,
waar de meest uiteenlopende typen daken (en gevels!)
waterdicht mee kunnen worden uitgevoerd.”
“Verder hebben we een technische commissie die zich
bezighoudt met de ontwikkelingen op het gebied van
regelgeving en normering. Iedere productgroep doet zijn
best om de eigen USP’s zo veel mogelijk onder de aandacht
te brengen. Bij ons zijn dat o.a. de brandveilige verwerking en
de milieutechnische voordelen: EPDM heeft een zeer lange
levensduur en is volledig recyclebaar. Momenteel zijn wij
bezig door SKZ een vervolgonderzoek uit te laten voeren
op een eerder onderzoek naar de levensduurverwachting
van EPDM. Op korte termijn zullen we naar buiten treden
met de resultaten daarvan.”

MARKONTWIKKELINGEN
“De markt ontwikkelt zich op een voor EPDM gunstige manier,”
aldus Vogels. “Een gunstige ontwikkeling daarbij is de groei
van de prefab markt: ook dakconstructies worden steeds
vaker volledig geproduceerd onder geconditioneerde
omstandigheden. Hierdoor verloopt het bouwproces sneller,
beter en efficiënter. Onder deze omstandigheden is in veel
gevallen de toepassing van de EPDM membraan een goede
oplossing: je hoeft dan geen naden te lassen en de mem
branen worden zonder gebruik van open vuur bevestigd
(verlijmd of mechanisch bevestigd).”
“Een andere gunstige ontwikkeling is de opkomst van multi
functionele daken. Zoals bekend wordt EPDM ook in vijvers

toegepast, een duidelijk bewijs dat het met de waterdichting
van deze daken met dit materiaal wel goed zit. We zien ook
dat in deze gevallen steeds vaker wordt gekozen voor ons
materiaal. In alle gevallen zorgt compartimentering voor
extra zekerheid: mocht er, om wat voor reden dan ook,
toch lekkage ontstaan, is op deze manier te voorkomen dat
de volledige dakopbouw moet worden verwijderd om het
lek te vinden. De groeiende aandacht voor duurzaamheid
en recyclebaarheid van gebruikte materialen bij daken is
een volgende belangrijke ontwikkeling, die de groei van het
aantal EPDM daken stimuleert.”

“WE WILLEN MEER BETROKKEN
WORDEN BIJ DE OPLEIDING VAN
VERWERKERS VAN EPDM.”
Vanwege deze factoren ziet Vogels de toekomst van EPDM
positief in. “Daarom is het belangrijk dat VESP als branche
vereniging stappen zet. De vereniging moet de ontwikkeling
van het materiaal en de groei van het marktaandeel in de
Benelux volgen. De organisatie staat nu, de plannen zijn er
en met het enthousiasme van de leden zit het ook wel goed.
Samen kunnen we de taart nog groter maken.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Dakspecialisten op internet

VITALITEITSMANAGEMENT

Fit in de bedrijfskantine
www.firestonebpe.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen
PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

www.sealeco.nl

www.bitasco.nl

www.euroaluminium.nl

www.oudemaas.nl

AABOSAFE
DÉ DAKBEGROENER

Zorgeloos werken op hoogte.

Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde mensen in en om het bedrijf en balans in het leven: dat zijn de uitgangspunten van het

www.optigroen.nl

vitaliteitsmanagementprogramma ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

part of

www.eurofast.nl

Experts in
dak- en gevelgroen
www.btl.nl

DakConsult
www.ibsconsultants.nl/dakconsult

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

Inspectie Dak

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

www.continu-isolatie.nl

www.eyecatchersafety.com

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

AABOZINK
www.mawipex.nl

AABOFIX
De basis in bevestiging.

«tools for
professionals»
www.leister.nl

Vakgroothandel in dakmaterialen

www.aabofix.nl

We know how.

AABOTOOLS

www.reflexy.org

www.aabotools.nl

www.zinkmeesters.nl

www.vebidak.nl

info@daktechniekholland.nl

0184 499 266

www.daktechniekholland.nl

Hardinxveld- Giessendam

Een korte impressie van de transformatie: Het geel-zwart
van onze bedrijfskleuren komt nu ook in de kantine terug.
Er is een gele wand, en verder zien we geel als rand boven
de lambrisering. De onderzijde is statig matzwart.
Het plafond is ‘strakker’ gemaakt en oogt een stuk rustiger
boven de geelgekleurde, industriële lampen, die hun licht
schijnen op de warme, houten tafelbladen. Een fraai keuken
blok toont ons logo onder het baliegedeelte: ‘Kwaliteit en
vakmanschap sinds 1886’. Er is een apart meubel voor de
apparaten voor koffie, thee en soepen. Er was ook een
facelift voor de centrale plek met het mededelingenbord,
de postvakjes en de ruimte voor schrijf- en notitiepapier
en de blocnotes. In dit nieuwe geheel is de relatie tussen
welzijn en vormgeving voelbaar!

interessante ideeën ontstaan. Dus vooral niet de boterham
opeten aan het kantoorbureau om daarna om vijf uur
ingekakt en zo stijf als een plank te voorschijn te komen.
Een goede bedrijfskantine zorgt ervoor dat mensen fit
worden en fit blijven, en dat je na een heerlijk bakje koffie
weer met plezier aan het werk gaat en je daarbij ook
nog productiever bent. Daar kan uiteraard geen werkgever
tegen protesteren. ■

Wij stimuleren het dat iedereen zelf zijn of haar koffie
haalt. Even het lijf laten bewegen om niet vast te roesten.
Op weg naar de plek waar in een ontspannen sfeer

Kwaliteit in platte en hellende daken

www.provatherm.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen
PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

www.oudemaas.nl

W W W. H U T T E R . N L

Valbeveiliging & PBM

Dat is ook de reden dat wij onze kantine een fikse opknap
beurt hebben gegeven. De oude inrichting mocht gerust
gedateerd genoemd worden: veel grijs, met een wat kille
uitstraling en niet al te uitnodigend meubilair. Met hulp van
een stylist is de restyling en upgrading in gang gezet.

WWW.DAKNED.NL

Gereedschap voor professionals.

www.aabo.nl

Onze kantine is de ruimte waar al onze medewerkers elke
ochtend en avond weer bij elkaar komen en waar een groot
gedeelte van hen tussen de middag van de lunch geniet.
Het is de plek waar de koffieautomaat staat en daardoor
de centrale ontmoetingsplaats is in het bedrijf. Een plek om
tot rust te komen in de alledaagse hectiek. Lekker bijkletsen
met collega’s over alledaagse koetjes en kalfjes, small talk
over het weekend, het voetbal en de Formule 1.
Maar natuurlijk ook een beetje zaniken en zagen over de
baas, het hoort er allemaal bij. Heerlijk afschakelen om
daarna weer te vlammen. Een soort powernap voor de
geest. Dit moet ieder bedrijf koesteren.

www.flowlight.nl
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NIEUWSLIJN

agenda

DAKRANDEN IN ALLE KLEUREN
Roval Aluminium heeft voor de 60x64-uitvoering van standaarddak
rand nieuwe Ral-kleuren op voorraad. Het vernieuwde kleurenpallet
van de Roval-Standaard (151255) bestaat uit de Ral-kleuren 7016,
7021, 7037, 7039, 8019, 9001, 9005, 8006 en 9010, snel leverbaar.
Voor de aluminium dakrand Roval-ClassicPLUS® 60 x 60 mm-uitvoering
(145350) zijn naast de blank geanodiseerde versie, nu ook de
Ral-kleuren 7016 en 9005 uit voorraad leverbaar. Een andere kleur
kan ook, want vrijwel alle Ral-kleuren zijn leverbaar.
Daarnaast levert
men de aluminium
dakranden desge
wenst inclusief
boorgaten, bevesti
gingsmiddelen,
hoekstukken en
verbindingsplaatjes.

29 februari-8 maart 2020
Batibouw 2020
Brussels Expo, Brussel (B)
Info: www.batibouw.be
17-19 maart 2020
Solar Solutions 2020
Expo Haarlemmermeer
Info: www.solarsolutions.nl
24-26 maart 2020
Building Holland 2020
RAI Amsterdam
Info: www.buildingholland.nl

ALL-UP INTRODUCEERT DE NIEUWSTE
K1100 RSX AUTOKRAAN
De Duitse kranenbouwer Klaas heeft onlangs een nieuwe
autokraan geïntroduceerd. Het betreft de nieuwe Klaas kraan K1100 RSX.
De leverancier in Nederland is All-up uit Almelo, die vrijwel alle
producten van de bekende merken Klaas en Paus in
haar portefeuille heeft.

NIEUWE LIJN DAKKAPELLEN VAN FAKRO
FAKRO introduceert een nieuwe lijn dakkappellen. Bij het ontwerp van de
dakkappellen heeft de fabrikant licht, ruimte, comfort en duurzaamheid
als uitgangspunten genomen. Het resultaat is een intelligente
constructie die drie tot vijf keer meer lichtinval oplevert. Hierdoor ontstaat
er op een zolderverdieping een zee van licht én extra leefruimte.
De dakkapellen zijn zo geconstrueerd dat ze binnen één dag te
plaatsen zijn. In veel gevallen kan dit zonder vergunning.
Het assortiment is opgebouwd uit drie klassen: Basis, Plus en Lux.
Er is keuze uit dakkapellen met twee tot tien ramen. De Plus en Lux
vormen een modern alternatief voor de traditionele dakkapel.
Beide hebben zowel aan de boven- als aan de onderzijde ramen.
Naast een grote hoeveelheid binnenvallend daglicht bieden deze
modellen met twee rijen ramen natuurlijk ook een spectaculair vrij uitzicht.

VAKBLAD STEILDAK WINNAAR KROKANTE vLEESTEGEL
steilDAK, het vakblad voor hellende daken, heeft De Krokante vLeestegel gewonnen. Dat hebben de makers van
de podcast De Krokante Leesmap op 9 januari bekendgemaakt tijdens de live-opname van hun vijftigste aflevering
in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.
In De Krokante Leesmap bespreken schrijver en columnist
Marcel van Roosmalen, programmamaker Noortje Veldhuizen
en presentator Roelof de Vries tijdschriften. Ter gelegenheid
van de vijftigste editie van de podcast, reikten de drie een
prijs uit aan het blad dat ze van alle besproken tijdschriften
het best vonden.

Ard Nijkamp, directeur van All-up: ‘Deze kraan is echt ons
paradepaardje. De K1100 RSX Autokraan is de grootste en
krachtigste autokraan van Klaas, een kraan met echt indrukwekkende prestaties, met een maximale hijslast van 6.000 kg,
een zijdelings bereik van 35 meter met 1.000 kg, 45 meter met 500 kg
en een haakhoogte van 60 meter! Bovendien is de kraan uitgerust
met het innovatieve automatische afstempelsysteem.

De eerste aflevering van De Krokante Leesmap verscheen
in februari 2018. Tegenwoordig is het één van de populairste
podcasts van Nederland. Naast steilDAK waren ook
Quest Historie en Voetbal International in de race voor de
Krokante vLeestegel.

Uiteraard is ook deze kraan leverbaar met diverse aandrijfsystemen, als PTO, separate dieselmotor of 380Volt bouwstroom.
De Jibdelen zijn hydraulisch uitschuifbaar middels de afstandsbediening. Tevens is de kraan inzetbaar als 2- of 3- persoons hoogwerker.

QUOTE VAN HET DAK
“Wij zitten aan het einde van de keten
en moeten ons naar onze ketenpartners
net zo opstellen als de gebruiker van
het gebouw zich naar ons opstelt.
Zo bouw je aan commitment in de keten.
Als we dit helemaal doortrekken – maar daar
zijn we nog niet – dan wil je eigenlijk dat
de mijn waar het staal uit afkomstig is zegt:
ik lever dit, maar over dertig jaar wil ik het in
deze staat terug hebben.”
Thomas Rau (1960), tijdens de bijeenkomst ‘Rauw op je dak’
van Amsterdam Economic Board, 8 maart 2018.
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Bjorn Cents is per 1 januari bij SealEco gestart als
Technical Accountmanager Midden Nederland.
Cents heeft een flink aantal jaren
commerciële ervaring opgedaan
in de retailwereld en wil zich
graag opnieuw gaan bewij
zen bij SealEco. Hierbij zal hij
ondersteund worden door
Roy Modderkolk, die tot
januari het rayon beheer
de. Modderkolk gaat de
uitdaging aan in het rayon
Zuid Nederland.

BMI MONIER EN BMI ICOPAL GARANDEREN
DAKPRESTATIES OP HET ALLERHOOGSTE NIVEAU
Met als thema ‘Uw dak, Ons vak’ introduceert BMI Nederland op Building Holland beheer
systemen voor het onderhoud van platte en hellende daken en diverse nieuwe producten.
BMI ontwikkelde deze beheersystemen voor zowel nieuwbouw als renovatie. Uitgangspunt
vormen de eisen die aan het dak gesteld worden. Om architecten, uitvoerders, vastgoed
eigenaren en -beheerders bij de ontwerpfase, bij de bouw én de exploitatie optimaal te
kunnen adviseren, heeft BMI Nederland het Specificatieteam opgezet. John Veenman en
Stijn Heesakkers, beiden specificatiespecialist bij BMI Nederland, zullen op de beurs aanwezig
zijn om inzicht te geven in de vele keuzes die gemaakt kunnen worden om een daksysteem te
bouwen dat op het allerhoogste niveau blijft presteren. In hun adviezen leggen zij veel nadruk op
aspecten als duurzaamheid, recycling en circulariteit. De diverse bitumineuze en TPO producten
van BMI Icopal voor platte daken zijn zonder uitzondering vrijwel volledig recyclebaar.
Bij de ontwikkeling van deze producten wordt tevens veel aandacht besteed aan de lange
levensduur en de mogelijkheden van hergebruik. Met de ontwikkelde beheersystemen blijft de kwaliteit op hoog niveau,
hetgeen de levensduur van de verwerkte dakbanen verlengt. Op het hellend dak loopt BMI Monier ook voorop in duurzaam
heid. Onder andere door het ontwikkelen van een proces waarbij betonnen dakpannen 100% kunnen worden gerecycled.
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Platinum Kameleon
Universeel toepasbare dakisolatie
Unidek Platinum Kameleon is een
universele dakisolatieplaat met de
uitstekende eigenschappen:
Gemakkelijk en snel te verwerken
Beloopbaarheidsklasse C
Euro-brandklasse B-s2 d0 (end use)
Lage LCA waarde
Geschikt voor BREEAM
Dubokeur gecertificeerd
Toe te passen bij diverse
dakbedekkingssystemen
Renovaties en nieuwbouw

Simpel, snel, veilig.

Kijk voor meer informatie op
www.unidekplatdak.nl

De Dakhaas

Hét mobiele ankerpunt voor hellende daken
Voor tijdelijke werkzaamheden op een hellend dak wordt het opbouwen
van een steiger of collectieve valbeveiliging vaak te kostbaar en tijdrovend
gevonden, en daardoor wordt het dak vaak zonder valbeveiliging betreden.
Niet alleen verboden, maar vooral ook levensgevaarlijk. Vanaf nu bestaat
er echter geen excuus meer om onaangelijnd hellende daken te betreden
dankzij de Dakhaas: dé snelste mobiele oplossing voor veilig aangelijnd
werken op hellende daken.
De dakhaas bestaat uit een RVS body met een op maat instelbaar
klemmechanisme dat op de panlatten wordt bevestigd. Aan de body zit via een
valband van 1.5 meter de ankerplaat bevestigd. Deze biedt een extra zekerheid
en kan een val opvangen wanneer de body daar om welke reden dan ook niet
volledig toe in staat blijkt.
Om de dakhaas te bevestigen neemt u simpelweg een aantal dakpannen weg
en klemt de instelbare body op de kruisingen van 2 boven elkaar liggende
panlatten met de verticale tengellat. Daarna bevestigd u de ankerplaat met de
speciaal bijgeleverde bevestigingsschroeven in de tegenovergestelde richting
van de valrichting aan een constructieve houten balk of gording. Het ankerpunt
is nu klaar voor gebruik. Na de werkzaamheden kan de dakhaas weer snel en
gemakkelijk gedemonteerd worden voor gebruik op een volgend karwei!
Wanneer u ervoor zorgt dat uw vallijn nooit verder reikt dan 1.5 meter boven de
dakgoot, bent u altijd veilig. En mocht u onverhoopt toch wegglijden? Dan kunt
u zelf gemakkelijk weer overeind komen en uw werkt voortzetten. Simpel, snel,
veilig werken op hellende daken doet u dus voortaan met de Dakhaas!

Voor veilig werken tijdens:
•
•
•
•
•
•
•
•

Reparaties, kortstondig werk of inspecties
op pannendaken
Werkzaamheden op platte daken die
grenzen aan een pannendak
Het aanslijpen van pannen rondom een
dakvenster
Reparatie, inspectie- en onderhoudswerk
rondom schoorsteen of nok
Het op hoogte inbrengen van
spouwmuurisolatie
Onderhoud en reparatie aan goten
Werken op een steiger (additionele
valbeveiling)
Montage en onderhoud van zonnepanelen
(dakhaas evt. over de nok bevestigen)

De meest complete groothandel voor de vakman in Amsterdam • Arnhem • Breda • Den Haag • Harderwijk • Vlissingen

Lascogum bitumen dakbaan met zekerheid van kwaliteit www.bitasco.nl
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AABOSAFE

Solingenstraat 15
7421 ZN Deventer

T 088 9965485 / 0653339152
F 057 0657776

info@aabosafe.nl
www.aabosafe.nl

Volgende maand in Roofs:
SPECIAL

AAN TAFEL MET…

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Wessel Tiessens, gemeente Leiden

DAK VAN HET JAAR 2020

VERSLAG

De Peperklip in Rotterdam

Feestavond voor de dakenbranche

Uw partner voor
platte en hellende daken!

De volgende Roofs verschijnt op 7 april 2020
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.
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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!

www.aabosafe.nl
www.bmigroup.com
nl.iko.com

bmigroup.com

Prestatiegericht

IKO PUSHING LIMITS
Het verleggen van grenzen, het steeds beter willen doen, het op elkaar
afstemmen van factoren die bijdragen tot topprestaties is wat topsporters doen.
Dit is met IKO als producent van dakbedekking, vloeibare waterdichting en
isolatie heel vergelijkbaar. Van ontwerp en productie, toepassingen van de
producten, technieken en adviezen; alle medewerkers bij IKO zijn er voor u
want samen gaan we voor topprestaties.

nl.iko.com - iko-insulations.com

DAKBEDEKKING I VLOEIBARE WATERDICHTING I ISOLATIE

