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COLUMN

Over de Killer en de 
Sluipmoordenaar

Ook zie je nog (vooral)  
mannen boodschappen 
doen met meerdere 
kinderen op sleeptouw 
die door de supermarkt 
heen rennen en overal 
aan zitten. Of mensen 
die over een vakken-
vuller heen buigen om 
zich zo snel als moge-
lijk de net geplaatste 
wc-rollen toe te eigenen. 
De menselijke natuur is 
weerbarstig en blijkbaar 
zonder dwang niet makkelijk 
in een bepaald patroon te  
drukken. Dwang i.p.v. overtuiging. 

Bij milieumaatregelen is er ook nog het instrument van 
beloning, dat gelukkig wel (op dit moment) wordt ingezet. 
Althans, zo lijkt het, totdat het de overheid teveel geld gaat 
kosten. Daar gaat op zich al een volledig verkeerd signaal 
van uit: geld gaat blijkbaar nota bene bij de overheid zelf 
boven milieu!

Voorzichtig zou de conclusie kunnen zijn dat in een groot 
aantal landen men de urgentie van de milieu-problematiek 
niet zelf zal gaan inzien en dat overheidsbeleid gericht op 
het sparen van het milieu eerder gefrustreerd dan omarmd 
zal worden. Eigenlijk lijkt er maar één tool mondiaal te  
kunnen werken, als men niet tot dwang wenst over te gaan. 
En dat is de financiële prikkel: belonen en belasten.  
Voorlichting en wetgeving, zelfs verontrustende signalen, 
lijken niet voldoende sterke prikkels om in hun eentje  
voldoende te zijn. En vooralsnog zal het gekozen beleid  
om in 2050 (vrijwel) energieneutraal te zijn de burger  
alleen maar geld gaan kosten i.p.v. besparen.  
Dat maakt zeker niet optimistisch.

Otto Kettlitz

Deze column gaat niet over Ciara of Dennis (wie kent ze nog?) 
maar, hoe kan het ook anders, over corona.
Het zal iedereen duidelijk zijn dat op dit moment geschie-
denis wordt geschreven. Voor het eerst staat de wereld,  
in ieder geval bewust, tegenover één en dezelfde vijand  
en zouden alle belangen hetzelfde moeten zijn.  
Enig voorbehoud is hier op zijn plaats, gezien de uitspraken 
over ‘a foreign virus’, een ‘Chinese disease’ etc.

Maar eigenlijk is dit niet de eerste grote uitdaging waar  
de mensheid als geheel mee wordt geconfronteerd.  
Dat is natuurlijk de milieuvervuiling in het algemeen en  
de te hoge CO2-uitstoot in het bijzonder. Deze uitdaging is  
echter minder acuut, de gevolgen zijn nog veel diffuser en 
minder zichtbaar en de meetbaarheid is ook  onduidelijker. 
Kortom: geen killer als corona maar meer een sluip-
moordenaar (volgens velen).

Kunnen we verdere relaties tussen beide bedreigingen  
leggen en daarmee van de één iets leren voor de  
ander en dan met name van de coronacrisis voor  
de CO2-problematiek?

Enkele zaken die lijken te volgen uit de coronacrisis:
•  Halve maatregelen werken niet;
•  Draagvlak is belangrijk, maar ook niet zaligmakend.  

Een breed draagvlak ontstaat eigenlijk pas echt als de 
nadelen/dreigingen concreet en voelbaar worden;

•  De aanpak volgens ‘ieder voor zich’ (ieder land voor  
zichzelf) is de realiteit, terwijl dat in wezen niet het  
meest effectief is;

•  In het éne land blijkt het duidelijk minder moeilijk  
dan in het andere land om strikte maatregelen  
op te leggen en handhaven.

Eigenlijk lijkt het handelen van de coronacrisis een soort lak-  
moesproef voor het realiseren van de milieudoelstellingen, 
zoals die reeds zijn geformuleerd en dienen te worden bereikt 
met de huidige en nog aan te nemen wet- en regelgeving.

En dat stemt toch wel tot nadenken.

Hoewel het coronavirus veel acuter, dreigender en  
voelbaarder is, blijkt men toch nog steeds in Nederland 
(maar ook in de landen waar de situatie vaak nog  
slechter is) openluchtbars bij restaurants te openen  
waar de mensen voor in de rij gaan staan en buiten  
samen te gaan sporten omdat de gyms gesloten zijn.

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

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

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

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

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

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

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

Met IKO kiest u voor duurzame oplossingen

DAKBEDEKKING  I  VLOEIBARE WATERDICHTING  I  ISOLATIE

Vlamvrij zelfklevend daksysteem

IKO B.V.  -  T: +31 (0)168 409 309  -  E: verkoop.klundert@iko.com  -  www.iko-insulations.com  -  nl.iko.com

conform

NEN
6050
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De Peperklip in Rotterdam heeft een natuurdak gekregen. 

Het appartementencomplex met 545 sociale huurwoningen levert 

zodoende een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit in de stad. 

Het dak is ingericht als een soort staalkaart van wat er op het dak 

zoal mogelijk is.

Biodivers natuurdak op 
appartementencomplex 
De Peperklip

mogelijk omdat het dak hooguit een extra gewicht van 
75-150 kg zou kunnen dragen. Een eenvoudige extensieve 
daktuin was echter niet de bedoeling: de hogere verdiepin gen 
aan de kopse kanten van het complex keken op het dak uit 
en het hele idee van de aanpassing was juist bedoeld om 
de bewoners niet meer op het grinddak te laten uitkijken. 
Het idee van een ‘natuurdak’ werd geboren, waarbij het 
gehele dak werd onderverdeeld in 28 segmenten, die ieder 
met één van de vier thema’s zouden worden ingericht.

Het betreft een dak dat is ontworpen en gerealiseerd door 
Leven op Daken: Mastum Daksystemen bracht de isolatie 
en de waterdichte laag aan en hier bovenop verzorgde 
Van der Tol hoveniers en terreininrichting voor diverse typen 
‘natuurdak’. “Op deze manier kan het dak maximaal 
bijdragen aan de biodiversiteit,” vertelt Ruud Kempen van 
dakhovenier Van der Tol. “Rond de vier thema’s water, hout, 
grind en heuvels zijn verschillende biotopen getekend die 
insecten, vogels en andere dieren naar het dak moeten 
lokken. Door de toepassing van een maximale variatie in 
planten, kruiden, gesteente, heuvels en vijvers biedt het 
dak op de 7600 m² die het telt een veelheid aan biotopen 
voor dieren, insecten en vogels. 

Naast een min of meer ‘standaard’ daktuin, met toepassing 
van diverse grassen, is er ook voorzien in een gedeelte 
waarop (door verschillende diktes substraat toe te passen) 
een heuvellandschap is gecreëerd. Op een ander gedeelte 
zijn boomstammen toegepast en elders zijn weer vijvers 
aangebracht. Ook is er een ‘steppedak’ aangelegd, 
met diverse grindsoorten, beplanting en zaden. 
Elders liggen boomstammen, die weer voor andere dier-
soorten een goede habitat vormen. Het dak is voor derden 
niet toegankelijk, zodat vogels en dieren ongehinderd op 
het dak kunnen nestelen en foerageren.

TECHNIEK
Het oorspronkelijke grinddak is tot op de ondergrond ver-
wijderd. Hier is door het dakdekkersbedrijf een tweelaagse 
PIR-isolatie (110 mm) op aangebracht. Het dak is waterdicht 
gemaakt door toepassing van een tweelaags bitumineus 
systeem van APP-banen met de toplaag Garantgum 446 k14 
(worteldoorgroeibestendig). Aan de dakranden zijn 
50x50 cm tegels aangebracht. De basis van het natuurdak is 
steeds een drainagelaag van fabrikant ZinCo Benelux. 

Tekst en foto’s: Edwin Fagel

Het dak van eigenaar Vestia geldt (met zo’n 7600 m²) 
momenteel als het langste natuurdak van Nederland. 
De Peperklip dankt zijn naam aan het gegeven dat het 
gebouw van bovenaf gezien een gelijkenis vertoont met 
een paperclip. Het gebouw, ontworpen door Carel Weeber, 
werd in 1982 gerealiseerd en werd in de jaren ’90 al eens 
eerder gerenoveerd. De nieuwe renovatie, die liep van 2018 
tot begin dit jaar, is bijzonder. Het dak werd mede gefinan-
cierd vanuit het Europese LIFE@UrbanRoofs-programma. 

JHet Dak van het  aar 2020

Zoals bekend is de gemeente Rotterdam actief aan de slag 
gegaan met het dakenprogramma om het hoofd te kunnen 
bieden aan maatschappelijke vraagstukken, zoals o.a. het 
vergroenen van de stad, biodiversiteit, duurzaamheid en 
resilience, etc. Het dak speelt hier een belangrijke rol in. 
Vestia en de gemeente Rotterdam vonden elkaar bij de 
Peperklip en gingen de samenwerking aan. 

Op deze specifieke locatie was de constructie van het dak 
de beperkende factor: een intensieve opbouw was niet 

LIFE@URBAN ROOFS ROTTERDAM
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 MET VERSCHILLENDE TYPE PRIVATE INVESTEERDERS. 
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ESTHETIEK
Vanaf het maaiveld is het dak niet te zien, maar vanaf 
de bovenste verdiepingen aan de kopse kanten van het 
gebouw wel. De uitstraling van het dak, van een eenvoudig 
grinddak naar een gevarieerd natuurdak, is er voor deze 
bewoners natuurlijk duidelijk op vooruit gegaan. Het dak geldt 
voor de gemeente Rotterdam als een modeldak, waarmee 
wordt getoond wat er allemaal mogelijk is op het dak.

DUURZAAMHEID
Het dak van de Peperklip biedt met een diverse beplanting 
ruimte voor vogels, (water)dieren en insecten. 
Daarmee draagt het in belangrijke mate bij aan de 
biodiversiteit en meer groen in de stad. De verduurzaming 
van de Peperklip draagt tevens bij aan de weerbaarheid 
en veerkracht van de stad. 

SAMENWERKING
De samenwerking van Vestia en de gemeente Rotterdam 
heeft geleid tot positieve resultaten: de woningbouwcorpora-
tie nam de verduurzaming van het gebouw en de woningen 
voor haar rekening. Als partners in LIFE@Urban Roofs is nu 
gezamenlijk het unieke biodiverse natuurdak op de Peperklip 
gerealiseerd. Later dit jaar start het gezamenlijk vernieuwen 
van het binnenterrein. Ook hierbij is de samenwerking 
tussen de corporatie en gemeente doorslaggevend voor het 
boeken van succes.

Binnen Leven op Daken zijn de experts voor het hele traject 
van dit type daken verenigd, van advisering met schets- en 
definitief ontwerp tot een eigen bestekservice, uitvoering met 
bouwbegeleiding, preventief onderhoud en het uiteindelijke 
beheer van alle soorten gebruiksdaken. Door deze samen-
werking is men in staat een 10 jaar verzekerde garantie voor 
de totale opbouw, inclusief het natuurdak, te verstrekken. 

VEILIGHEID
Gedurende de werkzaamheden is het dak voorzien van 
hekwerken voor collectieve beveiliging. Ten behoeve van een 
veilige onderhoudsfase zijn dakankers met een lijnsysteem 
aan weerszijden van het dak bevestigd. ■

De dikte en samenstelling van het substraat verschilt vervol-
gens per onderdeel, waarbij de maximale dikte ongeveer 
40 cm is. Deze hoogte wordt bereikt ter plaatse van de 
dragers van het dak, die wat meer gewicht aankunnen. 
Het waterbufferend vermogen van het totale pakket is circa 
35 l/m². De vijvers zijn waterdicht gemaakt met behulp 
van een EPDM-folie. Van der Tol is verantwoordelijk voor het 
onderhoud en zorgt er met periodiek onderhoud voor dat 
het dak de primaire functie (waterdichting) blijft vervullen en 
op een goede manier als natuurdak blijft fungeren. Door het 
onderhoudsplan en externe controle kan men een minimale 
levensduur van 30 jaar garanderen. De monitoring van de 
biodiversiteit wordt eveneens door Van der Tol uitgevoerd.

JHet Dak van het  aar 2020

DE PEPERKLIP, ROTTERDAM
• OPDRACHTGEVER: VESTIA
• PARTNER: GEMEENTE ROTTERDAM
• HOOFDAANNEMER: LEVEN OP DAKEN
• DAKDEKKER: MASTUM DAKSYSTEMEN, DE MEERN
• DAKHOVENIER:  VAN DER TOL HOVENIERS EN TERREININRICHTERS, 

AMSTERDAM
• LEVERANCIER GROENDAKEN: ZINCO BENELUX, AMSTERDAM
•   LEVERANCIER DAKBEDEKKING 

EN ISOLATIE: SOPREMA NEDERLAND, IJLST

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

ZinCo is adviseur en leverancier van systemen die de multifunctionele inrichting van daken  
en dekken mogelijk maken. Voor de toepassing van onze systemen werken wij lokaal samen  
met ervaren verwerkers. Heeft u een project? Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.         

ZinCo Benelux b.v.
020 667 48 52
daktuin@zinco.nl

www.zinco.nl

Ook het langste natuurdak van Nederland 
aangelegd met een ZinCo systeemopbouw

De Peperklip 
 Rotterdam

ZinCo Benelux b.v.   •   Postbus 9092, NL  •  1006 AB Amsterdam   •   Tel. (020) 667 48 52   •   daktuin@zinco.nl   •   www.zinco.nl
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Feestavond voor de  
dakenbranche verplaatst  
naar 25 september

FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE

Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus is de  

Feestavond voor de dakenbranche verplaatst naar 25 september 2020.  

De locatie (Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee) en het programma  

blijven ongewijzigd.

Tijdens de feestavond worden voor zowel de platte als  
de hellende daken de DakAwards voor de respectievelijke 
Daken van het Jaar uitgereikt.  
Tevens wordt tijdens de feestavond in beide categorieën  
een Dakenman of -vrouw van het Jaar uitgeroepen en  
worden de oeuvreprijzen toegekend. 

MAATREGELEN
Het kabinet kondigde op donderdagmiddag 12 maart nieuwe 
maatregelen aan die tot doel hadden de verspreiding van 
het coronavirus tegen te gaan. Vanaf dat moment diende 
iedereen in Nederland thuis te blijven bij klachten zoals 
 neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en eventueel koorts.  
Mensen werden opgeroepen om zo veel mogelijk thuis te 
werken of werktijden te spreiden. Er werd ook dringend ver-
zocht om kwetsbare personen zo min mogelijk te bezoeken. 

Evenementen en bijeenkomsten met meer dan honderd 
personen werden vanaf dat moment in heel Nederland 
verboden. Later op de dag besloten hogescholen en  
universiteiten per direct de deuren te sluiten in de strijd 
tegen het coronavirus, voor zowel onderwijsactiviteiten 
als tentamens. Per zondag 15 maart werden deze maat-
regelen verder aangescherpt en werden ook de scholen 
en  kinderopvangcentra gesloten. Vanaf 22 maart zijn alle 
bijeenkomsten verboden (waar overigens vooralsnog 
 bouwplaatsen niet onder vallen).

UITSTEL 
Organisator Palmyra Lindeman vertelt dat de organisatie 
er alles aan gelegen was om de avond doorgang te laten 
vinden. “Maar de signalen waren eigenlijk al helder.  
Ruim vóór de mededeling van het kabinet onderhielden  

we al uitvoerig contact met Hotel Zuiderduin, het technische 
team en Wolter Kroes om te onderzoeken in hoeverre  
uitstel van de feestavond tot de mogelijkheden behoorde. 
Aangezien dit om zo’n zeven partijen ging, duurde de  
uiteindelijke beslissing wat langer dan verwacht.  
Gelukkig werd met alle betrokken partijen een nieuwe datum 
gevonden, namelijk 25 september.”

“Hoe lang deze situatie gaat duren, weet niemand, maar 
laten we allemaal hopen dat deze crisis in september achter 
de rug zal zijn. Ook in het najaar is het nog eervol om te wor-
den uitgeroepen tot Dakenman of -vrouw van het Jaar 2019 
of te worden onderscheiden met de DakAwards voor  
Dak van het Jaar 2019. We zetten alles op alles om alsnog 
een onvergetelijke feestavond neer te zetten.” ■

Vrijdag 25 september 2020
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

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

De oplossing 
voor platte daken

VEGETATIEDAK MET HET 
UNILIN PDH-SYSTEEM

Een vegetatiedak bestaat uit een systeem van 

baanvormige dakbedekking voor plat- of fl auw 

hellend dak. Bij deze daken is altijd een waterdichte 

en dampdichte onderlaag aanwezig. UNILIN adviseert 

hiervoor het PDH-systeem. Dit zorgt voor een isolerende 

oplossing en biedt een veilige en betrouwbare 

constructie. Deze zelfdragende constructie is bouwfysisch 

verantwoord, eenvoudig en veilig uitvoerbaar en 

daarmee de perfecte oplossing!

Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl
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Terwijl veel bedrijven geheel moeten sluiten, wordt in de bouw vooralsnog zo 

veel mogelijk doorgewerkt. Dat is maar goed ook, want de bouw werd al  

hard geraakt door de problematiek rond stikstof en PFAS. Doorwerken is echter  

niet altijd meer volop mogelijk en het is bovendien niet uit te sluiten dat er 

meer beperkende maatregelen zullen gaan gelden. Stefan Kloots van  

Poelmann van den Broek geeft vier tips aan opdrachtnemers in de bouw 

(aannemers, onderaannemers, toeleveranciers) over hoe om te gaan met  

de uitdagingen die het coronavirus (COVID-19) met zich mee brengt.

Corona: vier tips  
voor opdrachtnemers 
in de bouw

CORONAVIRUS HEEFT GROTE GEVOLGEN VOOR DE BOUW

Stefan Kloots (advocaat bouwrecht  
Poelmann van den Broek NV)

1. “SAFETY FIRST”
Als werkgever heeft u een belangrijke zorgplicht, niet alleen 
voor uw eigen werknemers, maar ook voor alle partijen  
die onder uw verantwoordelijkheid op de bouwplaats aan 
het werk zijn, zoals zzp’ers en onderaannemers. Het niet vol-
doende nemen van voorzorgsmaatregelen kan leiden tot:

•  aansprakelijkheid van uw bedrijf jegens personen  
die onder uw verantwoordelijkheid aan het werk zijn  
en ziek worden;

•  uitval van werknemers/zzp’ers/onderaannemers,  
waardoor projecten kunnen stagneren.

Zorg er dus voor dat u voldoende voorzorgsmaatregelen 
neemt voor alle partijen die onder uw verantwoordelijkheid  
werkzaam zijn, waarbij de richtlijnen van het RIVM als uit-
gangspunt gelden. Denk bijvoorbeeld aan het houden van 
voldoende afstand (1,5 meter), regelmatig handen wassen 
met warm water, na elkaar in plaats van tegelijkertijd  

schaften, instructies zoveel mogelijk telefonisch  
(of via Skype, Facetime) doorgeven en kantoorpersoneel 
thuis laten werken. De te nemen voorzorgsmaatregelen  
dienen ook te worden opgenomen in het V&G-plan.

2. MAAK GEBRUIK VAN DE ONDERSTEUNENDE  
MAATREGELEN VANUIT DE OVERHEID
Mocht uw bedrijf toch geheel of gedeeltelijk stilvallen,  
dan is het van belang daar tijdig op in te spelen om  
liquiditeitsproblemen te voorkomen. De overheid heeft  
al diverse maatregelen getroffen:

•  het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid;
•  de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor  

Werkbehoud;
•  diverse speciale maatregelen om bedrijven overeind  

te houden, zoals borgstelling door de overheid bij  
verruiming van bancaire kredieten en uitstelmogelijk- 
heden voor de betaling van belastingschulden.

Op onze website hebben wij uitgebreidere informatie  
over deze maatregelen gepubliceerd.  

Indien de overheidsmaatregelen voor uw bedrijf  
onvoldoende zijn, laat u dan tijdig adviseren over moge-
lijkheden en risico’s in het zicht van een faillissement.

3. NIEUWE PROJECTEN:  
MAAK MAATWERKAFSPRAKEN
Bij het aangaan van nieuwe contracten voor  bouwprojecten 
is het verstandig maatwerkafspraken te maken over de 
bouwtermijn en de prijs van het werk. Zou bijvoorbeeld alsnog  
een ‘lock-down’ of andere verregaande beperkingen worden 
opgelegd, dan is het mogelijk dat de bouw stil komt te liggen,  
personeel maar beperkt kan worden ingezet of bouwpro-
ducten niet meer verkrijgbaar zijn of sterk in prijs stijgen.  
Als zulke situaties zich voordoen, leidt dat tot forse extra  
kosten voor u als bouwondernemer, die u zoveel mogelijk 
moet proberen te voorkomen. Daarvoor kunnen in het 
 contract clausules worden ingebouwd:

•  voor wat betreft de bouwtermijn is de eenvoudigste  
oplossing een planning met uw opdrachtgever af te spreken 
(en dus geen fatale opleverdatum die bij overschrijding 
leidt tot een boete/korting). Ook zou kunnen worden 

Stefan Kloots (advocaat bouwrecht Poelmann van den Broek NV).
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CORONAVIRUS HEEFT GROTE GEVOLGEN VOOR DE BOUW

afgesproken dat wel een opleverdatum geldt, maar dat 
evaluatiemomenten over de ontwikkeling van het corona-
virus en de gevolgen daarvan voor de bouwtermijn worden 
ingebouwd (bijvoorbeeld elke maand). Als werkzaamheden  
op het kritieke pad niet voort kunnen als gevolg van 
omstandigheden die samenhangen met het coronavirus 
zou dat recht geven op verlenging van de bouwtermijn en 
eventueel bijbetaling van bouwplaatskosten. Verder kan 
overeengekomen worden dat partijen ernaar streven in  
geval van vertraging deze later weer in te lopen met ver-
snellingsmaatregelen, zodra dat op veilige wijze mogelijk is;

•  gelet op de onzekerheid in de markt is het op dit moment 
moeilijk om een vaste prijs af te geven voor een werk.  

Hiervoor kan een speciale ‘coronaclausule’ worden opge-
steld. Deze clausule kan bijvoorbeeld worden gekoppeld 
aan een open begroting. Dit betekent dat op een later  
moment een nacalculatie plaatsvindt en de werkelijke 
kosten worden afgezet tegen de begrote kosten,  
waarbij de opdrachtnemer moet uitleggen welke prijs-
stijgingen het gevolg zijn van (maatregelen in het kader 
van) het coronavirus en de opdrachtnemer een waar-
schuwingsplicht heeft, net als bij meerwerk;

•  denk er ook aan dat werkzaamheden als gevolg van het 
coronavirus minder effectief kunnen worden uitgevoerd 
dan normaal, bijvoorbeeld door ploegenwerk, ‘hygiënische 
stops’ of beperkingen in de toeleveringen. Dat moet u  
als opdrachtnemer in de prijsbepaling meenemen;

•  bepaalde bouwwerkzaamheden zijn beter ‘coronaproof’ 
dan andere. Het kan daarom een optie zijn om werk-
zaamheden die later staan gepland naar voren te halen 
(zoals buitenschilderwerk) en andere juist uit te stellen.

4. BESTAANDE PROJECTEN: MOGELIJK RECHT OP 
TERMIJNVERLENGING EN BIJBETALING EN OVERLEG 
MET DE OPDRACHTGEVER
Projecten die in uitvoering zijn, dreigen als gevolg van het 
coronavirus stil te vallen en uit te lopen. Dit komt omdat  
bijvoorbeeld in ploegen wordt gewerkt of personeelsleden 
(of onderaannemers/leveranciers) uitvallen, dan wel mate-
rialen niet meer verkrijgbaar zijn. Ook kunnen de prijzen van 
producten stijgen. Ik onderscheid een aantal situaties:

Als met goede voorzorgsmaatregelen doorwerken mogelijk 
is, bestaat er in principe geen recht op termijnverlenging 
(of vergoeding van extra bouwplaatskosten). De adviezen 
zorgen er – vooralsnog – immers niet voor dat personeel 
niet mag werken, mits de richtlijnen van het RIVM nageleefd 
worden en passende maatregelen worden getroffen.

Als de overheid een ‘lock-down’ afkondigt wordt het werken 
absoluut verhinderd. Dat geeft (voor contracten die zijn 
gesloten voordat het coronavirus in Nederland tot beperkin-
gen leidde) in beginsel een recht op termijnverlenging en 
bijbetaling voor de duur van de ‘lock-down’ zelf, inclusief een 
redelijke opstartperiode erna:

•  indien is gecontracteerd op basis van de UAV 2012 kan 
een beroep worden gedaan op paragraaf 6 lid 11-13 UAV, 
paragraaf 47 UAV en paragraaf 8 lid 4 UAV voor een  
recht op bijbetaling respectievelijk termijnverlenging.  
Indien gecontracteerd is met ‘werkbare werkdagen’,  
gelden de dagen waarop niet gewerkt kan worden  
als onwerkbaar;

•  de UAV-GC kennen met de UAV vergelijkbare bepalingen  
in paragraaf 11 lid 2 en 3 en paragraaf 44 lid 1 sub c;

•  indien niet is gecontracteerd onder standaardvoorwaar-
den of de standaardvoorwaarden beperkt of onvoldoende 
specifiek voorzien in regels voor een situatie als de onder-
havige (zoals de Woningborg-voorwaarden), geldt de wet 
als vangnet. Deze kent met artikel 6:75 BW (over overmacht),  
artikel 6:248 BW (over aanvulling of beperking van het  
contract op grond van de redelijkheid en billijkheid),  
artikel 7:753 BW (over kostenverhogende omstandigheden) 
en artikel 6:258 BW (over onvoorziene omstandigheden) 
juridische ingangen waarop een beroep kan worden  
gedaan in geval van een complete ‘lock-down’.

Als u ondanks de getroffen voorzorgsmaatregelen  
(en zonder verdere beperkingen vanuit de overheid dan nu 
het geval is) wordt geconfronteerd met het (gedeeltelijk) 

uitvallen van personeel/onderaannemers/leveranciers als 
gevolg van het coronavirus, is een geslaagd beroep op 
contractuele en wettelijke bepalingen als hiervoor genoemd 
onder b onzeker en dient dit in het specifieke geval te worden 
beschouwd. Denk hierbij (naast uitval van personeel door 
ziekte) ook aan bijzondere gevallen zoals de (beperkte) 
verkrijgbaarheid van keramische producten uit Frankrijk  
en Italië of de inzet van gespecialiseerde arbeidskrachten  
uit het buitenland. Hier zijn vragen aan de orde als:  
‘welke voorzorgsmaatregelen zijn genomen en hoe verhou
den die zich tot wat u moest doen als goed werkgever?’  
en ‘konden met nog meer voorzorgsmaatregelen de  
vertragingen voorkomen worden (heeft u alles gedaan  
dat u redelijkerwijs kon beïnvloeden)’? en ‘welke onmogelijk
heden zijn toe te rekenen aan u als opdrachtnemer?’.  
Aan het doorberekenen van prijsstijgingen van bouw-
producten (in dit geval als gevolg van het coronavirus)  
stellen paragraaf 47 UAV en 6:258 BW strenge eisen.

Het is voor u hoe dan ook verstandig om mogelijke vertra-
gingen en prijsstijgingen zo snel mogelijk aan te kondigen 
(waarschuwen!) en daarover in overleg te gaan met uw  
opdrachtgever. Ook deze heeft immers als goed opdracht-
gever te handelen en zal in een uitzonderlijke situatie als 
deze willen meedenken over een oplossing waarbij de 
volksgezondheid voorop wordt gesteld en schade in beider 
belang zoveel mogelijk wordt beperkt. ■

Ministerpresident Mark Rutte.
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Bouwend Nederland en Techniek Nederland hebben op 25 maart een  

voorstel voor het protocol samen veilig doorwerken ingediend bij het  

Ministerie van BZK. Dit protocol wordt getoetst op inhoud en werkbaarheid 

door het RIVM. Ook de Inspectie SZW kijkt mee. Een definitief protocol,  

dat antwoord geeft op de vraag hoe veilig kan worden doorgewerkt in  

de bouw- en technieksector, wordt zo snel als mogelijk gepresenteerd.  

Bij het ter perse gaan van dit nummer was dat nog niet gebeurd.  

Tot die tijd gelden de richtlijnen van het RIVM, die al door Bouwend Nederland 

en Techniek Nederland zijn toegespitst op de betreffende sectoren.

Protocol samen veilig 
doorwerken ingediend

HET CORONAVIRUS OP DE BOUWPLAATS

Input voor het protocol is geleverd door 
onder andere Bouwend Nederland,  
Techniek Nederland en de rijksoverheid.  
Zodra het protocol definitief is, wordt gezorgd 
voor materialen (zoals posters en flyers)  
die kunnen worden ingezet om werknemers 
en opdrachtgevers duidelijkheid te geven 
over de gewenste gedragsrichtlijnen. Het 
protocol komt overeen met de huidige door 
Bouwend Nederland en Techniek Nederland  
gecommuniceerde richtlijnen, die al beschik - 
baar zijn via de websites.

Voorzitter van Bouwend Nederland  
Maxime Verhagen, ‘We zijn ons bewust  
van de noodzaak om zo snel mogelijk  
met een duidelijk protocol te komen over 
werken in de bouw- en technieksector, 
maar behalve snelheid is ook zorgvuldig-
heid hier van belang. Het protocol zou  
geen ruimte moeten bieden voor inter-
pretatie en heldere richtlijnen moeten 
 geven voor werkgevers, werknemers, 
 opdrachtgevers en particulieren.’

Doekle Terpstra, voorzitter Techniek Nederland: ‘De kracht  
van dit protocol is dat het een gezamenlijk product is van 
werkgeversorganisaties en de rijksoverheid. Dit vraagt,  
ondanks dat de urgentie groot is, om afstemming.  
De toetsing door onder andere RIVM en de Inspectie SZW  
is van essentieel belang. moet worden De betrokkenheid  
van het RIVM en de Inspectie SZW is van essentieel belang. 
Het goede nieuws is dat installateurs en bouwers in de 
 tussentijd gebruik kunnen maken van de duidelijke richtlijnen 
die nu al op onze websites staan.’

Het protocol is één van de resultaten van het overleg  
tussen minister Knops van BZK en minister Van Veldhoven  
van Milieu en Wonen met Bouwend Nederland voorzitter 
Maxime Verhagen en Doekle Terpstra (voorzitter van  
Techniek Nederland). Doel van dit overleg was om duidelijke  
afspraken te maken om er voor te zorgen dat de sector, 
zoveel als mogelijk, veilig kan blijven doorwerken.  
De bouw- en technieksector is immers een essentiële motor 
voor de Nederlandse economie.

Het protocol biedt duidelijkheid aan bedrijven, opdracht 
gevers, klanten en werknemers over of en hoe er in bouw-  
en technieksector veilig doorgewerkt kan worden ten  
tijde van de coronacrisis. Ook de manier waarop werkzaam-
heden bij mensen thuis veilig door kunnen gaan komen 
aan bod. Uitgangspunt van dit protocol zijn de geldende 
adviezen en maatregelen van het RIVM.

RIVM-RICHTLIJNEN
Totdat het protocol van kracht is, en bij het ter perse gaan 
van dit nummer was daar nog geen sprake van, gelden de 
richtlijnen van het RIVM. Ook op de werkvloer moet zoveel als 
mogelijk de RIVM-richtlijn van 1,5 meter afstand nageleefd 
worden, zowel bij het vervoer naar en van de bouwplaats  
als op de bouwplaats zelf. 
Bij het samenreizen is de geadviseerde afstand van  
1,5 meter niet te handhaven. De volgende stappen dienen 
gevolgd te worden:
•  Is het nodig het werk met meerdere personen te doen?  

Zo nee, doe het werk dan alleen;
•  Indien het werk met meerdere medewerkers gedaan  

moet worden: kan eenieder met eigen vervoer komen?  
Zo ja, dan is het nodig dat dit georganiseerd wordt;

•  Alleen als het écht noodzakelijk is dat een autorit gedeeld 
wordt door meerdere personen, is dit acceptabel.  
Het volgende is van toepassing: 

 -  zorg voor extra ventilatie in de auto (raampje open bij  
lekker weer of hogere stand van ventilatiesysteem en 
vermijd de recirculatie stand!);

 -  gebruik allemaal een mondmasker (chirurgisch masker  
of FFP1 masker, voor zover verkrijgbaar);

 -  zorg voor optimale hygiëne door de bedieningsmiddelen 
extra te reinigen (stuur, versnellingspook, deurklink,  
touch screen, etc.) en regelmatig te desinfecteren met 
70% isopropylalcoholdoekjes;

 -  ga iedere keer op dezelfde plek zitten in de auto;
 -  houd onderling zoveel mogelijk afstand in de auto,  

bij in- en uitstappen, etc.

Het is belangrijk contact te vermijden en 1,5 meter afstand 
tot elkaar te bewaren. Neem de volgende aandachtspunten 
in acht:

•  Ga niet naar het werk bij hoesten, keelpijn,  
neusverkoudheid of koorts;

•  Indien op een klus op korte afstand van elkaar gewerkt 
moet worden, overleg dan met de opdrachtgever om  
dit op te lossen;

•  Dichtbij elkaar werken is alleen acceptabel als het voor  
het werk echt nodig is en maar kort duurt. Werk per keer 
niet langer dan 5 minuten binnen 1,5 meter van elkaar;

•  Werk zoveel mogelijk in vaste koppels/teams,  
zodat men niet iedere dag met andere collega’s werkt;

•  Ga in de pauzes op minimaal 1,5 meter van elkaar zitten;
•  Maak regelmatig de gezamenlijk gebruikte apparatuur 

schoon en desinfecteer met 70% isopropylalcohol doekjes 
als de apparatuur hier tegen kan;

•  Zorg voor voldoende water, zeep en papieren handdoekjes. 
Was de handen meerdere keren per dag en sowieso  
voor en na iedere klus. Indien er geen voldoende water is, 
ontsmet de handen dan met desinfecterende handgel.

Op korte termijn nadat het protocol wordt gepresenteerd,  
zal een webinar worden georganiseerd, waarin de toepassing 
van het protocol in de praktijk wordt toegelicht. Hiervan zal 
Roofs een verslag publiceren in de volgende editie. ■
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Dual density plat dak isolatie: 
Hoge isolatie waarden, 
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).

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

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

Vanuit ons centrale magazijn in Eindhoven worden de producten 
verpakt en door het hele land gedistribueerd. Ook produceren 
wij daar ter plekke onze eigen drukverdeelplaten. Daardoor is het 
mogelijk dat we bevestigers, drukverdeelplaatjes, voorgemonteerde 
tules en andere benodigdheden in aantallen afgemeten op het 
project kunnen leveren. Zo kunnen we makkelijk inspelen op de 
wensen van onze klanten en krijgen zij altijd de juiste bevestigers. 
Niet meer en niet minder.

Maak kennis met AaboFix
De basis in bevestiging.

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

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

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

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

Bekijk het gehele assortiment in de 
nieuwe AaboFix Productcatalogus!

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabofix.nl

Áltijd de juiste 
bevestigers.

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

Aabo Trading Utrecht B.V.
T:088-9965515, utre@aabo.nl
Aabo Trading Zoetermeer B.V.
T:088-9965510, zoet@aabo.nl
Aabo Trading Zwijndrecht B.V.
T:088-9965540, zwij@aabo.nl
Aabo Trading Zwolle B.V.
T:088-9965565, zwol@aabo.nl
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Omdat ‘duurzaamheid’ een containerbegrip is, vallen er ook verschillende 

doelstellingen onder. Het ene ‘duurzaam’ is het andere niet en in sommige 

gevallen heft de ene ‘duurzaamheid’ de andere zelfs op. Wat houdt dit in  

voor het verduurzamen van het dak en de gevel?

Verduurzaming  
van de gebouwschil

Wilfred Slagter – NiemanKettlitz Gevel en Dakadvies
Anne Struiksma – Nieman Raadgevende Ingenieurs

In de bouwpraktijk van vandaag de dag is het ‘verduurzamen’ 
wat de klok slaat. Dit geldt voor nieuwbouw, maar ook zeer 
zeker voor bestaande bouw. De regering heeft hiervoor  
ook doelen gesteld, wat resulteerde in de aankomende 
BENG-eisen (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen) vanaf  
1 januari 2021. Voor de bestaande gebouwen is de ambitie 
om ook die in 2050 CO2-neutraal te hebben.

En laten we wel zijn, het duurzaam omgaan met deze 
planeet is iets om zeer bewust mee bezig te zijn. We moeten 
onze blikken aanpassen om iets verder in de toekomst te 
kijken en onze blikken verruimen en openstellen om de geest 
achter de wet te beschouwen. Maar in onze praktijk komen 
we regelmatig zaken tegen waar regelgeving en praktijk 
niet helemaal goed op elkaar aansluiten. De wil en haast 
(deadline van de eis) om te verduurzamen en het werkelijke 
effect van de maatregel op het milieu lijken soms niet goed 
afgestemd te zijn.

DUS WAT VERSTAAN WE NU EIGENLIJK  
ONDER ‘VERDUURZAMEN’? 
Als we ‘duurzaamheid’ opzoeken in het woordenboek,  
vinden we vele definities. ‘Duurzaam’ wordt daarin veelal 
uitgelegd met ‘lang durend’ of ‘weinig aan slijtage of  
bederf onderhevig’ (in het Engels ‘durable’) en tegelijk met 
‘het milieu weinig belastend’ (in het Engels ‘sustainable’).  
Bij het verduurzamen van de gebouwschil, wat we doen  
om een gebouw energiezuiniger te maken, kijken we dus 
naar materiaalgebruik. Bovenstaande definitie volgend,  
willen we dus dat deze (nieuwe) schil lang meegaat  
en de belasting op het milieu van de (nieuwe) materiaal-
keuze tot een minimum beperkt blijft. 

BALANCEREN TUSSEN ENKELE OF INTEGRALE DOELEN VOOR KORTE EN LANGE TERMIJN



22     Roofs Roofs     23

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

BALANCEREN TUSSEN ENKELE OF INTEGRALE DOELEN VOOR KORTE EN LANGE TERMIJN

Het ‘verduurzamen’ bevindt zich dus eigenlijk in twee fasen: 
in de bouw én in gebruik. ‘In de bouw’ door het kiezen  
voor materialen die een lage milieubelasting hebben en  
‘in gebruik’ door de gebouwschil en installaties zodanig  
te ontwerpen dat er tijdens het gebruik minder energie  
nodig is om het gewenste binnenklimaat te realiseren.  
Dit correspondeert met Bouwbesluitafdelingen  
5.1 ‘Energiezuinigheid’ en 5.2 ‘Milieu’.

Waar het dus schuurt, is in het vinden van de balans  
binnen de definitie van ‘duurzaamheid’. Bovendien wordt  
de fase ‘huidige staat’ en wat daar bij renovatie of sloop  
aan materialen uit komt nog niet meegenomen.  
Kunnen onderdelen of lagen uit een oud gebouw gehaald 
worden, die hergebruikt kunnen worden op een andere  
locatie? Komt er een reststroom van materialen uit die in  
een recyclingproces meegenomen kan worden?

PRAKTIJKVOORBEELD:  
AANVULLEND OF VERVANGEND ISOLEREN
Is het aanvullend isoleren van een dak (of gevel) een goede 
verduurzamingsmaatregel? Hierbij is het van belang om te 
kijken naar de bestaande opbouw. Is deze al voorzien van 
isolatie, dan valt te bezien of het aanvullend isoleren het 
gewenste effect heeft. De eerste centimeters isolatie maken 
het grootste verschil, dus de beperking van de energievraag 
in gebruik zal bij deze maatregel afnemen naarmate het 
bestaande dak al een dikker pakket isolatie heeft.  
Daarnaast zorgen de werkzaamheden om het dak aanvul-
lend te isoleren en de productie van de benodigde materialen 
ook voor een milieubelasting. Laat staan als de bestaande 
opbouw (gedeeltelijk) verwijderd wordt. Vanuit dit oogpunt  
is het vervangen van de bestaande isolatie door een  
hoogwaardigere isolatie met gelijke dikte dus een zeer  
twijfelachtige maatregel. De winst in gebruik is zeer beperkt, 
maar de milieubelasting in de bouw is enorm.

PRAKTIJKVOORBEELD:  
DE CONTRADICTIE IN RETENTIEDAKEN
Ook worden er steeds meer retentiedaken gerealiseerd.  
Bij deze ‘blauwe’ daken wordt water gebufferd en vertraagd 
afgegeven aan het riool. Zodoende wordt het risico op 
 overbelasting van het riool beperkt. Echter vraagt dit bouw-
fysisch en bouwtechnisch wel andere dingen van het dak.  
Het dak behoort in eerste instantie waterdicht te zijn,  
derhalve vragen deze daken om een zeer robuust dak-
systeem. Het is dus aan te bevelen om deze daken uit te 
 voeren met een gegoten systeem. Dit gaat echter weer 
in tegen het idee van circulariteit, waarbij we proberen 
 materialen zoveel mogelijk opnieuw te kunnen gebruiken om 
de milieubelasting terug te dringen. Bij gegoten systemen 
valt het dak niet meer goed gescheiden te demonteren.

PRAKTIJKVOORBEELD:  
ONDERHOUD AAN GROENDAKEN
Onderhoud aan een gewoon dak kan het aanbrengen van 
reparatiestroken of het overlagen betreffen. Deze werkzaam-
heden zijn vrij eenvoudig uit te voeren en zijn weinig belastend.  
Daarentegen kan het onderhouden of repareren van  
een groendak betekenen dat het dak eerst afgegraven 
moet worden en nieuw sedum aangebracht moet worden.  
Niet alleen de kosten zijn hierdoor een veelvoud hoger,  
maar ook de CO2-uitstoot. De vraag is of dit door de  
begroening ooit gecompenseerd kan worden.

De groendaken en eerder benoemde retentiedaken vragen 
wat betreft waterdichtheid veel van de dakconstructie.  
Bezuinigen op de hiervoor benodigde voorzieningen en 
zekerheden is ten stelligste af te raden, maar gebeurt in de 
praktijk toch, met als gevolg: extra kosten en CO2-uitstoot 
door het ontstaan van lekkages en de bijbehorende onder-
houdscyclus. De extra kosten voor een hogere bouwkwaliteit 
worden immers niet beloond voor de bouwers.

En wat te denken van groendaken, waar water wordt  
opgepompt in plaats van afgevoerd, om het ‘groen’ ook 
daadwerkelijk in leven te houden? Dit lijkt misschien wel 
groen (duurzaam) maar is in werkelijkheid vooral extra  
belastend en daarmee een risico. 

WE ZIJN ALLEMAAL ZOEKENDE, DUS HELP ELKAAR!
We zijn met zijn allen dus zoekende naar de juiste balans  
als het aankomt op verduurzaming van de gebouwschil.  
Een pasklaar antwoord op de vraag ‘hoe kan ik mijn  
gebouw het beste verduurzamen’ is er niet. Het antwoord  
kan voor elk gebouw net een beetje verschillend zijn.  
Kijk dus goed naar elkaar, haal informatie op, schakel  
een adviseur in en bekijk je gebouw met een integrale blik. 
Samen kom je er zeker uit! ■
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Het is volkomen terecht dat van duurzaamheid en circulariteit  

belangrijke actuele thema’s zijn gemaakt. Maar hoe voorkomen  

we dat dit niet verder komt dan slechts een ‘groene boost voor  

het imago’, of dat als gevolg hiervan één en ander op den duur  

niet ‘deugdzaam’ blijkt te zijn? Kunnen we langzamerhand een  

scheiding maken tussen de waan en de werkelijkheid? 

‘ Deugdzame  
duurzaamheid’

DUURZAAM IS NIET ALTIJD DEUGDZAAM

De huidige bewoners zijn met deze feiten uiteindelijk 
 overtuigd. Zij hebben er nu vrede mee.
Tijdens de voorbereidingen voor de sloop-nieuwbouw stelt 
de woningbouwcorporatie in het Programma Van Eisen  
dat de nieuwe woningen ook duurzaam en circulair moeten 
zijn. De ‘ladder van Lansink’ (1) wordt hierbij genoemd. 

PRAGMATISCH DOORPAKKEN
Omdat ik vind dat duurzaamheid en circulariteit belangrijke 
actuele thema’s zijn, heb ik meteen voorgesteld om een  
stap verder te gaan met circulariteit door het uit de toekomst 
te halen. Nee, geen theoretisch model dat nu goed klinkt  
en waarbij ervan uit wordt gegaan dat ooit, iemand,  
later de materialen kan circuleren. Dus: wél concreet en 
vooral NU starten en bouwen met circulaire materialen  
bij deze sloop/nieuwbouw locatie. Dus met de uit de wijk  
gebruikte stenen, balken, dakpannen, kozijnen, et cetera. 
Alles wat nog goed is.

Het antwoord was kort en krachtig: “Ik kan me dat niet 
voorstellen. Voor de sloop van de woningen is hergebruik 
elders een pré en voor nieuwbouw dat de materialen in de 
 toekomst bij renovatie of sloop hergebruikt kunnen worden.”  
Ik begrijp dit ‘not in my backyard’ -fenomeen heel goed.  
Is dit dan een scheiding tussen de waan en de werkelijkheid?!

DAKEN VERSUS INSTALLATIES
Heeft u wel eens nagedacht over de levensduur van een 
installatie versus het dak? Qua kosten zijn zij inmiddels 
gelijkwaardig, nu we van het gas af moeten. De installatie is 
echter na 80 jaar minimaal 5x vervangen en het dak niet. 

Installaties veroorzaken een veel grotere milieubelasting en 
hebben een veel kortere levensduur. Bij onze eerste meet-
demonstratiewoning uit 2001 wordt deze maand de derde 
warmtepomp geïnstalleerd, omdat er van de 9 jaar oude 
warmtepomp geen onderdelen meer te verkrijgen zijn.  
Noch de fabrikant, noch degene die verantwoordelijk was 
voor de keuze destijds voelt zich aangesproken. Zonder het te  
beseffen, ben ik door anderen veroordeeld om voor de derde 
keer weer vele duizenden euro’s uit te geven. Beloofde prijs-
dalingen zijn een farce. De productiekosten van die dure 
warmtepompen zijn weliswaar wat omlaag gegaan, maar de 
handelsgeest en de uurlonen zeker niet. Welke huizenbezitter 
is zich hiervan bewust en wie kan/wil dat betalen?

Stel u zich voor dat dit ook voor het dak zou gelden.  
Ieder decennium de boel vervangen. Dat zou toch niemand 
accepteren?! Waarom accepteren wij dat dan wel van de 
installatiebranche? Waarom heeft de installatie geen levens-
duur van minimaal 50 jaar, zoals dat bij het dak het geval is? 
Dat moet toch mogelijk zijn?!

Die installatie mag dan bij aanschaf wel duurzaam zijn, 
deugdzaam is het op deze manier zeker niet. Laten we met 
elkaar meer sturen op ‘deugdzaamheid’. Wat dat betreft is 
de dakenbranche de installatiewereld ver vooruit! 

NEROZERO
Bijna 20 jaar heb ik als adviseur dit soort kwesties aan de 
orde gesteld. Veel veranderingen heb ik helaas niet gezien. 
Om het goede voorbeeld te geven, hebben wij daarom 
besloten zelf NeroZero-woningen en -appartementen te 

gaan ontwikkelen en dat vooral waar de grootste uitdaging 
ligt: het sociale segment. In de basis natuurlijk deugdzaam 
en met een extreem lage energievraag, door vooral bewust 
bekwaam vakmanschap! 

Verder vooral ruimhartig ventileren en een installatie die  
door de fabrikant wordt gegarandeerd én onderhouden,  
inclusief een instandhoudingsverplichting. Filters worden door 
de fabrikant jaarlijks vervangen en de zonnepanelen en de 
douche-WTW worden jaarlijks schoongemaakt. De energie-
prestaties worden gegarandeerd. Doordat de fabrikant nu 
een belang heeft, maakt hij betere apparaten die langer 
meegaan en die bovendien gereviseerd kunnen worden. 
Eindelijk. En dat terwijl de maandlasten van de gebruiker 
hierdoor niet hoger worden. En voor degene die wél wil:  
met gerecyclede materialen uit de directe omgeving. 

Wij hebben ons ten doel gesteld om met plezier hieraan  
te werken, om met trots terug te kunnen kijken op wat wij 
hebben gerealiseerd. Reclame hoeven wij niet te maken: 
toen de eerste 18 woningen in korte tijd ruim 10x overtekend 
waren, hebben wij de inschrijving beëindigd. De woningen 
waren meteen verkocht. 

De “Ladder van Lansink – De Afvalhiërarchie” onderscheidt 
drie categorieën van omgaan met afval. Preventie en  
hergebruik hebben de hoogste prioriteit. Vervolgens recycling 
en hoogwaardige energiewinning. De minste voorkeur heeft 
het verbranden of storten van afval. ■

Willem Koppen, Koppen Bouwexperts

Het was kansloos. De levensduurverlenging met 40 jaar was 
niet meer realistisch voor de circa 100 ongeïsoleerde arbei-
derswoningen uit de veertiger jaren van de vorige eeuw bij 
ons in de buurt. Mede uit ons onderzoek bleek dat de mortel 
slecht is, de muurankers doorgeroest, fundering te smal,  
de gordingen te licht en de pannen aangetast. Constructief, 
energetisch en installatietechnisch bleek renovatie realistisch 
gezien niet meer verantwoord. 
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Veel oudere dakdekkers zijn al lang werkzaam in hun beroep. En hoewel de 

arbeidsomstandigheden in de loop der tijd veel beter zijn geworden, gaat het 

om een beroep waarin nog regelmatig fysiek zware arbeid wordt verricht. Voor 

veel oudere dakdekkers, die al lang in het beroep werkzaam zijn en soms al 

op jonge leeftijd zijn begonnen, valt het daarom niet mee dat de AOW-leeftijd 

steeds verder wordt verhoogd. Daarnaast is de regeling voor vervroegde uit-

diensttreding, de VUT, al weer jaren geleden afgeschaft. Hoe kan een oudere 

dakdekker nog eerder stoppen met werken?

Eerder stoppen  
met werken

HELPDESK VEBIDAK

leeftijd gebruik maken van de regeling om vier dagen  
in de week te gaan werken, met behoud van zijn volledige 
salaris en pensioenopbouw. Om dat te doen levert de  
werknemer al zijn vrije dagen in, met uitzondering van  
de zomervakantie (15 aaneengesloten vakantiedagen)  
en de kerstvakantie waarbij het in de kerstperiode 2020/2021 
gaat om 8 roostervrije dagen.

De werkgever ontvangt een subsidie van het Sociaal Fonds 
BIKUDAK als tegemoetkoming voor de dagen van de kerst-
vakantie (de zogenaamde wintersluitingsregeling oudere 
werknemers) voor iedere werknemer die én binnen 5 jaar 
voor de AOW-gerechtigde leeftijd zit én tenminste 5 jaar in 
loondienst is bij een BIKUDAK-werkgever. Die dagen kan de 
werknemer dan ook gebruiken voor de vierdaagse werkweek. 

De overige beschikbare vakantiedagen, roostervrije vrije 
dagen, seniorendagen en feestdagen spreidt de werk - 
nemer in overleg met zijn werkgever vooraf over het jaar, zo-

dat hij iedere week een vrije dag heeft. Indien de werkgever 
gebruik maakt van de regeling om 5 roostervrije dagen te 
gebruiken ter verkorting van de dagelijkse arbeidsduur  
in de winterperiode, dan mogen deze niet ten koste gaan 
van het tegoed aan dagen voor de vierdaagse werkweek. 
Deze 5 dagen worden in de branche ook wel donkertedagen  
of wintertijdverkorting genoemd. De dagen die de werknemer 
verder nog tekort komt om het hele jaar tot een vierdaagse 
werkweek te komen, worden door de werkgever aangevuld. 

10 jaar voor de AOWgerechtigde leeftijd:
Ook de dakdekker die 10 jaar voor zijn AOW-gerechtigde 
leeftijd zit én tenminste 5 jaar in loondienst is bij een  
BIKUDAK-werkgever heeft het recht om van de regeling 
gebruik te maken. Deze werknemer moet echter wel dagen 
bijkopen om het hele jaar een vierdaagse werkweek te  
kunnen werken. Wél komt de werkgever in dit geval in  
aanmerking voor subsidie van het Sociaal Fonds BIKUDAK, 
waardoor de (maximaal 8) dagen van de kerstvakantie 
niet ten koste gaan van het tegoed aan dagen voor de 
vierdaagse werkweek. Hierdoor hoeft de werknemer maar 
een beperkt aantal dagen te kopen om tot een vierdaagse 
werkweek te komen (5 dagen in 2020).

Overigens kan ook de werknemer die 10 jaar voor zijn  
AOW-gerechtigde leeftijd zit en nog geen 5 jaar in loondienst 
is bij een BIKUDAK-werkgever gebruik maken van de moge-
lijkheid tot een vierdaagse werkweek. Dat kan alleen als de 
werkgever daarin toestemt. Voor deze laatste groep werk-
nemers geldt de subsidieregeling van het Sociaal Fonds niet. 
Dit betekent dat deze werknemer alle dagen moet kopen  
die tekort komen om een vierdaagse werkweek te werken.  
In 2020 gaat het om 13 dagen.

Zie voor alle details artikel 8d van de CAO BIKUDAK.

45 JAAR WERKZAAM IN DE SECTOR
Deze regeling is een nieuwe afspraak. Er komen extra senio ren-
dagen voor de werknemers die 45 jaar als werknemer  
onder de CAO voor de Bitumineuze (en later ook Kunststof) 
Dakbedekkingsbedrijven hebben gewerkt. Dat mag voor 
meerdere werkgevers zijn geweest. De regeling geldt ook 
voor werknemers die gedurende deze 45 jaar tot maximaal 
een half jaar niet in de branche werkzaam zijn geweest. 

De extra seniorendagen worden ingezet om het voor deze 
werknemers mogelijk te maken om gedurende het jaar de 
ene week een 3-daagse en de week daarop een 4-daagse 
werkweek mogelijk te maken. De werknemer hoeft daarvoor 
geen dagen te kopen, zoals voor een deel van de werk-

nemers met een vierdaagse werkweek wel moet.  
Voor het overige gelden hiervoor dezelfde regels als voor  
de vierdaagse werkweek.

Een veelgestelde vraag over deze regeling is hoe een werk-
nemer moet aantonen dat hij 45 jaar als werknemer heeft 
gewerkt onder de CAO BIKUDAK. Dat staat namelijk niet  
in de CAO aangegeven. Dat kan met bewijsmateriaal als 
een arbeidsovereenkomst, loonstroken of jaaropgaven.  
Het archief van APG, dat tal van CAO-regelingen uitvoert, 
bevat niet alle dienstverbanden van 45 jaar of ouder.  
Bij het pensioenfonds is dat soms wel het geval.  
Een werk nemer kan dat controleren via  
www.mijnpensioenoverzicht.nl of opvragen bij het  
Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW). 
Komen werkgever en werknemer er niet uit? Dan kunnen zij 
zich op grond van artikel 42 van de CAO wenden tot CAO-
partijen. Zie voor alle details artikel 8f van de CAO BIKUDAK.

AANVULLINGSREGELING 55MIN BIKUDAK
Eén van de mogelijkheden om eerder te stoppen  
met werken is om gebruik te maken van de  
Aanvullingsregeling 55min BIKUDAK.

Een deel van de oudere werknemers is deelnemer in de 
zogenaamde Aanvullingsregeling 55min BIKUDAK. Het is een 
door CAO-partijen afgesproken regeling voor de groep werk-
nemers die in het verleden wel premie heeft betaald voor  
de VUT-regeling, maar daar nooit aanspraak op kon maken. 
De voorwaarde is dat de werknemer in de periode van  
1 september 2005 tot 1 april 2006 in de BIKUDAK-sector heeft 
gewerkt. Zijn werkgever moet toen premie hebben betaald 
voor de VUT-regeling. De regeling wordt uitgevoerd door het 
Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW).

Hoe werkt het? bpfBOUW verhoogt het pensioen van de 
werknemer met de aanvulling als hij 60 wordt (en op dat 
moment deelnemer is bij bpfBOUW). Is de werknemer op  
1 januari 2021 nog geen 60? Dan wordt zijn pensioen op  
1 januari 2021 verhoogd met de aanvulling. De werknemer 
moet wel deelnemen aan de pensioenregeling van  
bpfBOUW op het moment dat zijn pensioen wordt verhoogd. 
Zodra het bedrag in zijn pensioen zit, blijft het van hem.  
De regeling geldt niet voor UTA-werknemers.

De werknemer die recht heeft op deze aanvulling, kan er ook 
voor kiezen om dit voor de pensioengerechtigde leeftijd te 
laten uitkeren. Er zijn meerdere mogelijkheden. Als de werk-
nemer van deze mogelijkheid gebruik wil maken, kan hij een 
offerte opvragen bij bpfBOUW. Het is mogelijk om offertes  
op te vragen voor verschillende scenario’s.  
De werknemer kan daarvoor bellen naar de pensioen-
informatielijn van bpfBOUW: (020) 583 40 40. 

Overigens moeten van deze regeling geen gouden bergen 
worden verwacht. Jaren eerder stoppen is alleen met deze 
regeling niet mogelijk. Deels eerder stoppen met behulp van 
deze regeling kan mogelijk wel.

Herm Tuiten, stafmedewerker/ledenadviseur  
Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland VEBIDAK

In de lopende Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de 
Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven,  
(CAO BIKUDAK) zijn voor de jaren 2019 en 2020 nieuwe 
afspraken gemaakt over oudere werknemers. Deze moeten 
het voor een dakdekker makkelijker maken om door te kun-
nen werken tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Maar er is meer 
mogelijk. Zo komt de overheid vanaf 2021 met een pakket 
aan maatregelen voor zware beroepen. Eén regeling voor 
eerder of gedeeltelijk eerder stoppen met werken is er niet. 
Eerder stoppen is altijd maatwerk. In dit artikel een overzicht 
van de mogelijkheden.

DE VIERDAAGSE WERKWEEK  
VOOR OUDERE WERKNEMERS
Voor oudere dakdekkers onder de CAO BIKUDAK bestaat  
al langer de mogelijkheid tot een vierdaagse werkweek  
(artikel 8d). In de lopende CAO is de regeling gewijzigd.  
Hoe ziet de regeling er nu uit?

5 jaar voor de AOWgerechtigde leeftijd:
Iedere dakdekker kan vanaf 5 jaar voor zijn AOW-gerechtigde 

“ EERDER STOPPEN  

IS ALTIJD MAATWERK”

“ VOOR OUDERE DAKDEKKERS  

ONDER DE CAO BIKUDAK BESTAAT 

AL LANGER DE MOGELIJKHEID  

TOT EEN VIERDAAGSE WERKWEEK”
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Alle bijzonderheden van deze regeling zijn te vinden op de 
website www.bpfbouw.nl (zoek op “aanvulling BIKUDAK”).

DEELTIJDPENSIOEN BPFBOUW
Als een werknemer eerder wil stoppen met werken,  
kan hij bij bpfBOUW ook voor deeltijdpensioen kiezen.  
De werknemer kan dan in overleg met zijn werkgever met 
deeltijdpensioen gaan in stappen vanaf 10%. Voor die uren 
die hij minder gaat werken, krijgt hij dan alvast een deel  
van zijn pensioen uitbetaald. Een deeltijdpercentage geldt 
voor minimaal 1 jaar.

Om hiervan gebruik te maken, moet hij wel voldoen aan 
enkele regels. Deze regels en verdere informatie zijn te vinden 
op www.bpfbouw.nl. 

MINDER WERKEN,  
WEL PENSIOEN BLIJVEN OPBOUWEN
Als de werknemer uit dienst gaat of minder gaat werken, 
bouwt hij minder pensioen op. Hij kan zijn pensioen zelf aan-
vullen en blijven opbouwen. Dit heet vrijwillige voortzetting. 

Hiermee voorkomt de werknemer dat hij in de toekomst 
minder pensioen krijgt. Kiezen voor vrijwillige voortzetting 
betekent dat hij ook deelneemt in de aanvullingsregeling,  
als hij daarvoor in aanmerking komt. Meer informatie over 
deze regeling is te vinden op www.bpfbouw.nl. 

ANDERE LOOPBAAN
Als een werknemer onder de CAO BIKUDAK denkt dat hij  
zijn pensioen als dakdekker überhaupt niet gaat halen,  
dan is er de mogelijkheid tot omscholing of loopbaan-
begeleiding naar een andere functie binnen of buiten de 
branche. Sociale partners in de BIKUDAK-sector hebben 
daartoe de Stichting B² transities opgezet.  
Meer informatie: www.b2transities.nl.  

REGELINGEN ZWARE BEROEPEN
Tijdens het Pensioenakkoord uit 2019 zijn er afspraken 
gemaakt over de zware beroepen. Het kabinet wil er samen 
met sociale partners voor zorgen dat iedereen op een 
gezonde manier zijn pensioen haalt. Bijvoorbeeld door om-
scholing naar lichter werk. Ook krijgen mensen met zware 
beroepen de mogelijkheid om zelf eerder te stoppen met 
werken. Bijvoorbeeld door extra verlof in te zetten.  
Daarom wil het kabinet de komende jaren € 800 miljoen uit - 
trekken (4 x € 200 miljoen) en structureel € 10 miljoen per jaar.

Hoewel de regeling nog door het parlement moet worden 
goedgekeurd, is één maatregel al vrijwel zeker: een heffings-
vrije uitkering voor vroegpensioen. Nu moet er nog een  
hoge heffing worden betaald als de werkgever een bijdrage 
wil leveren aan vroegpensioen. Dit is de RVU-heffing  
(RVU = Regeling Vervroegde Uittreding). Werkgevers mogen 
dan bij vervroegd pensioen maximaal 3 jaar voor AOW-leeftijd 
een uitkering aanbieden. De hoogte van dit bedrag komt 
overeen met een netto AOW-uitkering (in 2020 € 21.200).  
Een individuele werkgever mag hier zelf voor kiezen.  

Het is echter voor sociale partners ook mogelijk om hier als 
sector afspraken over te maken. In dat geval kan er mogelijk 
ook subsidie worden aangevraagd. In de BIKUDAK-sector 
wordt hier over nagedacht. 

De andere onderdelen die mogelijk deel gaan uitmaken  
van de regeling voor zware beroepen zijn:

•  Budget voor sectorale maatwerkregelingen;
•  Middelen voor meerjarig investeringsprogramma  

duurzame inzetbaarheid;
•  Onderzoek naar uittreden na 45 dienstjaren. 

De verwachting is dat de definitieve regeling in april 2020 
wordt gepubliceerd. 

MAATWERK
De mogelijkheden in dit artikel maken het duidelijk dat 
eerder stoppen met werken voor een dakdekker niet zomaar 
mogelijk is. Het wordt individueel maatwerk per werknemer, 
waarbij meerdere maatregelen kunnen helpen bij (gedeelte-
lijk) eerder stoppen met werken. Daarbij spelen ook de 
wensen en financiële mogelijkheden van de dakdekker zelf 
een rol. Heeft hij een afbetaald koophuis? Heeft hij spaargeld? 
Heeft hij een werkende partner? Hoe hoog zijn de opge-
bouwde pensioenrechten? Al dit soort vragen speelt een rol. 
Een werkgever kan dit zeker meegeven aan zijn werknemer. 
Het is verstandig om de werknemer te adviseren daar des-
kundige hulp bij in te schakelen. Voor een kosteloos persoon-
lijk gesprek kan iedere werknemer terecht bij een vakbonds-
consulent van FNV Bouwen & Wonen of CNV Vakmensen. 
Dat kan ook als hij geen lid is van een vakbond.  
Voorwaarde is dat hij pensioen opbouwt bij bpfBOUW. 

Een werkgever die is aangesloten bij VEBIDAK, kan uiteraard 
altijd contact opnemen met de afdeling Ledenadvies via 
telefoonnummer (030) 606 32 38. ■

Figuur 1: Aantal dienstverbanden uitge

splitst naar leeftijdsklasse

Bron: SV naar sectoren, publicaties over 

2010 t/m 2018 (UWV)

Figuur 2

Bron: APG / Stichting Sociaal Fonds  

voor de Bitumineuze en Kunststof  

Dakbedekkingsbedrijven.  

Peildatum 30 september 2017/leeftijd 

op 31 oktober 2017.

In 2018 hebben sociale partners voor 

het laatst uitgezocht wat de leeftijds

opbouw was van de werk nemers  

zoals genoemd in bijlage I van de  

CAO BIKUDAK (van dakassistent tot  

en met voormandakdekker A).  

Van de 2.560 werknemers in  

oktober 2017 viel ongeveer 18% in de 

oudste leeftijdscategorieën (5570 jaar).
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WAT IS EEN OUDERE WERKNEMER? 
VOLGENS ARTIKEL 1A (BEGRIPSBEPALINGEN), SUB F., LID 2. IS EEN OUDERE WERKNEMER “EEN WERKNEMER DIE BINNEN 10 JAAR  
DE AOW-GERECHTIGDE LEEFTIJD ZAL BEREIKEN”. DE VOORLOPIGE AOW-LEEFTIJD IS IN 2030 BEPAALD OP 67 JAAR EN 3 MAANDEN.

HOEVEEL OUDERE WERKNEMERS WERKEN ER IN DE DAKBEDEKKINGSBRANCHE? 
FIGUUR 1 IS EEN BESTAND MET GEGEVENS VAN HET UWV OVER SECTOR 58 (DAKDEKKERSBEDRIJF). DE WERKINGSSFEER IS NAGENOEG 
GELIJK AAN DIE VAN DE CAO BIKUDAK. HET BETREFT DUS DEZELFDE WERKNEMERS. DEZE FIGUUR GEEFT ALLE WERKNEMERS WEER,  
DUS OOK UTA-WERKNEMERS. UIT DIE CIJFERS BLIJKT DAT IN 2018 IN TOTAAL 678 VAN DE 3.536 WERKNEMERS 55 JAAR OF OUDER WAREN. 
DE OUDSTE GROEP DAKDEKKERS IS VAN 2010 TOT EN MET 2019 ZOWEL ABSOLUUT ALS RELATIEF FLINK GESTEGEN: VAN 10,2% VAN HET 
TOTAAL IN 2010 NAAR 19,2% IN 2018.

“ ÉÉN VAN DE MOGELIJKHEDEN OM 

EERDER TE STOPPEN MET WERKEN  

IS OM GEBRUIK TE MAKEN  

VAN DE AANVULLINGSREGELING 

55MIN BIKUDAK”
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ERIK EN DE ANDEREN

De stormen en natte periode van afgelopen weken geven voor de  

dakdekkersbedrijven genoeg werk om ad-hoc de klant te gaan bedienen. 

Duidelijk is te merken dat de opwarming van de aarde leidt tot vroege  

groei van alle bomen en struiken. Natte periodes zijn langer en heviger,  

waarbij meerdere malen extreme buien en ernstige stormen opduiken.  

Was het vroeger een storm en een heftige regenbui, tegenwoordig kunnen  

we vanwege de extremiteiten de stormen niet eens meer uit elkaar houden. 

Met als gevolg dat wij stormen nu ook al een naam geven: eerst kregen  

wij Dennis, kort daarna alweer gevolgd door storm Ellen.

Onderhoud en het  
beheer van daken

Erik Steegman,  
Dakonderhoud Nederland

Inmiddels dreigt er in de afhandeling  
van calamiteiten ook een tweespalt  
te ontstaan. De tijden om een particulier  
te redden bij een lekkage door een 
gerenommeerd bedrijf liggen achter ons. 
Vanwege de enorme toevloed van  
lekkages gaat het bedrijf met onderhouds-
contract doorgaans vóór de particulier.  
De particulier wordt zodoende in de  
handen van de cowboys gedreven,  
die snel komen en geld willen maken,  
met als resultaat dat de lekkages zich  
binnen korte tijd opnieuw voordoen.

Als dan wel af en toe wordt gereageerd en 
door een gerenommeerd dakbedekkings-
bedrijf of vanuit het onderhoud het team 
wordt ingezet bij een particulier met een 
ernstige lekkage, die via de meterkast loopt, 
wordt de loftrompet gestoken en dat doet 
ons allemaal goed. 

Hier een ingezonden brief:

‘Beste directie en mijn drie helden,

Graag wil ik u namens deze weg laten weten ontzettend  
blij te zijn met mijn drie helden van Dakbehoud vestiging 
Nieuwerkerk aan den IJssel. Zij verdienen een hele grote 
pluim en mogen wat mij betreft medewerkers van de maand 
worden. Vorige week zondag, tijdens storm Dennis, sloegen bij 
mij de stoppen door. Er kwam water mijn woning binnen en 
in mijn cvkast terecht. Twee dagen later werd er een nood
reparatie uitgevoerd via een website met als naam die ver
trouwen wekt, niet wetende dat dit een malafide organisatie 
is. Tijdens storm Ellen kwam er op dezelfde plek weer water 
mijn woning binnen. Ik ben toen bij bovengenoemd bedrijf 
terechtgekomen, omdat ik een gerenommeerd bedrijf zocht 
die voldeed aan alle kwaliteitsnormen. Een medewerker van 
het bedrijf belde mij gelijk nadat ik een mailtje had gestuurd. 
Hij begreep de situatie meteen en trad heel kordaat op. 
Eigenlijk zou ik pas donderdag aan de beurt zijn, maar hij 
zorgde ervoor dat mijn andere twee helden, de dakdekkers  
van zijn afdeling Dakbehoud, dezelfde dag nog langs 
konden komen. Heel fijn, aangezien ik zonder warm water en 
verwarming zat en alleen met mijn driejarig dochtertje woon. 
De heren gingen het dak op en bekeken de werkzaamheden  
en maakten een noodreparatie op een noodreparatie.  
Voor nu zit ik weer droog en kan de cv weer aan.  
Zij zullen terugkomen om het definitief in orde te maken  
en ik zal hen dan met open armen ontvangen. 

Aldus een blije klant.’

Helaas is de praktijk niet altijd zo. De particulier wordt maar 
al te vaak in de handen van de niet gerenommeerde  
bedrijven gedreven omdat er momenteel geen gelegenheid 
meer is om kortlopende en uiterst kostbare kleinere trajecten 
op te volgen. Voor de particulier zijn daardoor nog altijd de 
hoge kosten dan een reden om opdracht te geven aan 
degene met de laagste prijs.

NOODZAKELIJK ONDERHOUD
Hoe kan men dan vooraf zien dat de platte daken  
bestand zijn tegen de stormen? Dit kan uiteraard als het  
beheer en onderhoud al langer aan een goed onderhouds-
bedrijf zijn uitbesteed, waardoor bekend is hoe de opbouw 
van het dak is (die middels een zogenaamde 0-meting 
nader is bekeken). Bij deze meting wordt vanaf dat moment 
een juist beeld geschetst van het bestaande dak en wordt 
ook aangegeven wat er dient te worden gedaan om het 
dak voor beheer en onderhoud in de toekomst in te kunnen 
zetten, zodat het ook al die jaren goed blijft functioneren 
(door alle seizoenen heen). Of het nu gaat om de levens-
duurverwachting, de waterdichting of de stormvastheid,  
de opdrachtgever heeft grip op het eigen dak door  
e.e.a. vooraf in te regelen. 

Tevens is bij calamiteiten een beroep te doen op een snelle 
(of eerst tijdelijke) afhandeling van de problemen. Net zoals 
er tussentijds preventief en correctief onderhoud moet zijn 

aan schilderwerk, zo zal de eigenaar of opdrachtgever 
vooraf een beeld krijgen van het dak en het daarna goed 
functioneren van het platte dak bij het jaarlijks onderhoud. 
Met een vast contract komen medewerkers van grote en 
landelijk opererende onderhoudsbedrijven jaarlijks voor het 
correctief en preventief onderhoud op een dak en signale-
ren zij op tijd aankomende problemen. 

Bij twijfel over het dak, hierbij zoekende naar de langdurige 
zekerheid (mocht er ook al geen onderhoudscontract zijn), 
kan ook een bureau vanuit een onafhankelijk dakadvies in 
worden geschakeld, om in een rustige periode te bekijken 
hoe de situatie van het dak is. Door zo’n inspectie in te plan-
nen, is een opdrachtgever op de hoogte van de situatie en 
zijn voortijdig maatregelen te nemen om stormvast door de 
heftige seizoenen heen te gaan. Een gemiddeld dak zal, 
nadat ook de garantieperiode van 10 jaar voorbij is, steeds 
op deze wijze gemonitord kunnen worden en iedere 5 jaar 
opnieuw in kaart gebracht kunnen worden. Hierbij wordt dan  
bij iedere insnijding een controle gedaan op de wijze waarop  
de dakbedekkingsconstructie nog vastzit. Ook water onder 
de dakbedekking (in de isolatie) en de daardoor terug-
lopende isolatiewaarde kan dan direct worden bekeken en 
op details kan worden vastgelegd hoe de huidige situatie 
is en wat er aan gedaan moet worden om nog langere tijd 
plezier van het dak te hebben. Wachten tot de stormen  
overwaaien zonder gevolg is niet meer van deze tijd.  
Zowel in de particuliere als in de business-to-business sector 
gaat het gezegde op: ‘Voorkomen is beter dan genezen’. ■
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Erik Steegman NDA Duurzaam Dak Concept.
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Hier kunt u niet voor weglopen

dat we een reageerbedrijf worden, 
een bedrijf dat constant achter 
de feiten aanloopt. We moeten de 
grotere gebouwbeheerders om ons 
heen (alleen of ondersteund met 
collega’s en/of brancheorganisatie) 
ervan blijven overtuigen dat ook nu 
tijdig gebouwonderhoud geld bespaart.  
Dat uitstellen leidt tot achterstallig onderhoud, dat bakken 
geld kost, geld dat tijdens een recessie beter voor iets ander 
gebruikt kan worden.

Maar ja, wat kan ik eigenlijk nu nog schrijven over het dak  
en de dakenwereld als onze gewone wereld als het ware in 
vuur en vlam staat? En niet door een dakdekker die zo nodig 
niet volgens de NEN 6050 wilde werken. Misschien wel niets, 
of toch wel nog dit.

Moge u allen die dit lezen, al uw familieleden, aanverwanten, 
vrienden, buren, kennissen en vage kennissen sterk en  
gezond uit deze crisis komen, zodat allen hun schouders 
eronder kunnen zetten om alle bedrijven die deze crisis 
hebben overleefd weer te laten opbloeien. Op deze manier 
kunnen wij er samen weer bovenop komen en kan er na 
duisternis weer licht schijnen in de dakenbranche. ■

Het zijn vreemde tijden. We leven als semi-kluizenaars in  
een biotoop die eigenlijk niet de onze is. We nemen onze 
omgeving slechts nog maar waar. We zien hem niet,  
want we zijn allemaal op onze eigen manier bang en 
ongekend voorzichtig in de omgang. Duimen, bidden en er 
alles aan doen dat ons bedrijf niet kapot gaat aan corona. 
Dat geldt niet alleen voor de CEO’s en eigenaren: zo denkt 
iedere weldenkende volwassene. Niet ziek worden is echter 
nu onze eerste prioriteit. Niet gedacht dat mijn wens van 
drie maanden terug aan mijn dierbaren en kennissenkring 
(“vooral een gezond 2020”) nu zo anders zou klinken.
 
Het wordt zeker voor velen moeilijk en hard aanpoten om 
letterlijk en figuurlijk te overleven. Alle maatregelen tot nu toe 
zijn gericht op overleven. En dan moet ik aan mijn 94 jaar 
oude vader denken, die ik sprak op de ochtend dat het huis 
waar hij verblijft werd afgesloten van de boze buitenwereld. 
“Ik dacht dat ik alles al had meegemaakt. Armoede, oorlog, 
deportatie naar Duitsland, tijdens de oorlog in Indië in  
dienst - maar dit opgesloten zitten in mijn huis, dat nog niet.” 
Hij gniffelde aan de telefoon.

Wat kunnen wij er nu nog aan doen, als bouwgerelateerde 
bedrijven? Om te beginnen kunnen we kijken of we de  
vaste bedrijfskosten kunnen beperken, zonder dat we daar-
mee onze bedrijfsidentiteit overboord zetten. We willen wel 
herkenbaar blijven, anders kan de klant net zo goed voor 
een ander kiezen. Maar na de laatste depressie in de  
bouw zijn we al behoorlijk afgeslankt. Adequaat reageren  
op de mogelijkheden die onze regering ons nu geeft  
ZONDER te frauderen, want het is nu echt ‘allen voor allen’  
en niet ‘alles voor één’. 

Voor de nabije toekomst kunnen we nu al kijken of we met 
andere werkzaamheden binnen het bedrijf de risico’s  
wat kunnen spreiden. Onderdelen die wat minder conjunc-
tuurgevoelig zijn. Helaas zijn op de eerste levensbehoeften 
na alle andere denkbare zaken recessiegevoelig.  
Belangrijk is een goed plan, dat u zelf kunt ontwikkelen en 
dat u zelf op meerdere borden tegelijk kan spelen. 

Als het voorgaande geen zoden aan de dijk zet, wat kunnen 
we dan wel doen? We kunnen de markten hier en in de  
nabije omgeving in de gaten houden. Vroegtijdig inspelen 
en anticiperen op veranderingen van de markt en voorkomen 

THEO TALKS

In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad zijn mening 

over de dakenbranche en aanverwante onderwerpen.

CURSUSKALENDER VOORJAAR 2020
AANGEPAST PROGRAMMA I.V.M. CORONA-CRISIS

www.bdaopleidingen.eu

BDA Dak- en Gevelopleidingen

Avelingen West 33

4200 AV Gorinchem

Postbus 818

E. info@bdaopleidingen.nl

T. 085 48 71 910

F. 0183 630 630

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.

April

17.04 PV-installaties aansluiten op de meterkast 1 dag

Mei

06.05 Dakcursus Platte Daken 7 dagen

07.05 PV-installaties aansluiten op de meterkast 1 dag

07.05 Installeren van zonnestroomsystemen 2 dagen

12.05 Duurzame Daken 1 dag

12.05 Workshop Contractmanagement 2.0 1 dag

14.05 Bouwkundige montage van zonne-energiesystemen 2 dagen

26.05 Onderhoud en beheer van pannendaken 1 dag

27.05 Cursus Daken voor administratief personeel 1 dag

27.05 Uitvoeren van een dak-RI&E 2 dagen

28.05 Onderhoud en beheer van Gevels 2 dagen

Juni

02.06 Onderhoudsinspecteur Platte Daken 4 dagen

05.06 Inspecteren en testen van PV-installaties 2 dagen

08.06  Ontwerp zonnestroomsystemen 3 dagen

11.06 Zonne-energie op huurwoningen 1 dag

18.06 PV-installaties aansluiten op de meterkast 1 dag

19.06 Inspecteren en testen PV-installaties 2 dagen

23.06  Onderhoud en beheer van platte daken 2 dagen

24.06 Bouwkundige montage van zonne-energiesystemen 2 dagen

01.07 Installeren van zonnestroomsystemen 2 dagen



Special 

Wet kwaliteitsborging

voor het bouwen
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Het realiseren van een pannendak, het bouwen van een kapverdieping of het  

aanbrengen van bitumen op een plat dak vormt het tot stand brengen van 

een stoffelijk werk. Dit is te kwalificeren als de aanneming van werk en bete kent 

dat ook de dakdekker te maken heeft met de Wet Kwaliteitsborging (Wkb).  

De Wkb heeft tot doel de kwaliteit van bouwwerken te verbeteren en de positie 

van de opdrachtgever te versterken. Maar wat betekenen de vijf wijzigingen in 

de titel aanneming van werk in het Burgerlijk Wetboek (BW) nu feitelijk voor de 

dakdekker in de rol van (onder)aannemer? Aan de hand van een schema, 

een drietal voorbeelden en een aantal tips zal ik dit verduidelijken. 

Wat betekent Wkb  
voor de dakdekker?

SPECIAL WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN

De familie Jansen zegt dit gebrek niet te hebben gezien.  
Op grond van de Wkb is Dakdekkersbedrijf Dakpan als 
aannemer in beginsel aansprakelijk voor alle niet-ontdekte 
gebreken. Dit betekent dat de vraag of Jansen dit had moeten 
zien niet meer relevant is onder de Wkb. Dat was anders  
geweest indien de aannemingsovereenkomst met Jansen 
was gesloten vóór 1 januari 2021 (en het huidige recht  
van toepassing was). 

Voorbeeld II
Onderneming Gerritsen (professionele opdrachtgever) en  
Dakdekkersbedrijf X hebben in februari 2021 een aannemings - 
overeenkomst gesloten. Tijdens de opname van het werk 
lijkt alles in orde te zijn. In het proces-verbaal van oplevering 
staan geen gebreken vermeld. Twee maanden na oplevering 
meldt Gerritsen dat een deel van de dakisolatie ontbreekt 
en verzoekt hij aan Dakdekkersbedrijf X het gebrek te herstel-
len. Wie is aansprakelijk? Om te beginnen is het belangrijk 
om te controleren of in de aannemingsovereenkomst een 
afwijkende clausule over de aansprakelijkheid na oplevering 
is opgenomen (het is immers mogelijk om met een professio-
nele opdrachtgever af te wijken van de Wkb). Indien dat  
niet het geval is, is Dakdekkersbedrijf X op grond van de  
Wkb aansprakelijk voor alle niet-ontdekte gebreken,  
tenzij deze niet aan hem zijn toe te rekenen.  
Dit zal Dakdekkersbedrijf X moeten aantonen. 

Voorbeeld III
Stel: onderneming Klaasen sluit met Dakdekkersbedrijf X  
op 1 augustus 2020 een aannemingsovereenkomst om  
het dak van haar bedrijfspand te vernieuwen.  
Op 15 maart 2021 keurt Klaasen het werk goed en wordt het 
dak opgeleverd. Rust op Dakdekkersbedrijf X de plicht tot het 
afgeven van een opleverdossier? In dit geval vindt de ople-
vering plaats na de inwerkingtreding van de Wkb en dus rust 
op Dakdekkersbedrijf X deze (ruime) wettelijke verplichting 
tot afgifte van een opleverdossier, tenzij partijen in de aan-
nemingsovereenkomst hiervan zijn afgeweken. In aanvulling 
hierop een zijstapje naar de aangescherpte waarschuwings-
plicht: deze verplichting treedt immers eveneens onmiddellijk 
in werking op 1 januari 2021 (en geldt daarmee dus ook 
voor overeenkomsten gesloten vóór 1 januari 2021).  

EEN AANTAL BELANGRIJKE TIPS  
VOOR DE DAKDEKKER
1  Spreek af en leg in de aannemingsovereenkomst vast  

of u als dakdekker wel of geen opleverdossier aan de 
opdrachtgever/hoofdaannemer verstrekt. Zo ja: 

 •  leg de inhoud en de vorm (digitaal/papier) van het  
opleverdossier in de overeenkomst vast om discussies 
over de reikwijdte te voorkomen. Sluit (vanuit praktisch 
oogpunt) bij de invulling van het opleverdossier aan  
bij de wijze en de documenten die op dit moment  
al bij de oplevering worden verstrekt.

 •  leg dezelfde verplichting voor de opdrachtgever/hoofd-
aannemer over de invulling van het opleverdossier één 
op één naar beneden door aan de onderaannemer, 

toeleverancier en installateur, zodat zij de stukken  
tijdig aanleveren. 

 •  start op dit moment al met het verzamelen van de  
mogelijk noodzakelijke documenten voor het opleverdos-
sier en wacht niet tot de peildatum van 1 januari 2021.

 •  ontwikkel een format/checklist waarop de documenten 
staan genoemd die in het opleverdossier moeten worden 
opgenomen. Dat voorkomt dat bij ieder werk opnieuw 
het wiel moet worden uitgevonden. 

 •  laat de opdrachtgever/hoofdaannemer tekenen voor de 
ontvangst van het opleverdossier en noteer de inhoud 
van de stukken (bewijsfunctie). 

2  Richt de (interne en externe) werkprocessen zodanig en 
tijdig in dat (bij de inwerkingtreding van de Wkb) wordt vol-
daan aan de aangescherpte waarschuwingsverplichting. 

3  Leg de oplevering van het werk vast in een proces-verbaal  
met foto’s/video’s (“Ipad-oplevering”), dat door de 
 opdrachtgever/hoofdaannemer is ondertekend.

4  Denk als dakdekker vóór het sluiten van de aannemings-
overeenkomst na over de verdeling van de aansprake-
lijkheid na oplevering. Door middel van een clausule in 
de overeenkomst is het mogelijk af te wijken van artikel 
7:758 lid 4 BW. Let op: dit kan alleen bij een professionele 
opdrachtgever. ■

Lieke Brouns,  
Poelmann van den Broek Advocaten

INWERKINGTREDING EN  
AFWIJKINGSMOGELIJKHEID
Het streven is dat de Wkb op  
1 januari 2021 in werking treedt.  

De definitieve beslissing over de datum  
van inwerking treding zal in juni 2020  

worden genomen. Wanneer dient de dak- 
 dekker aan welke  verplichting te voldoen en in hoeverre  
is het mogelijk van deze verplichtingen af te wijken?  
Het schema op de rechterpagina maakt dat duidelijk.

HOE WERKT HET IN DE PRAKTIJK? 
Aan de hand van een drietal voorbeelden (waarbij ik  
ervan uitga dat de Wkb op 1 januari 2021 daadwerkelijk  
in werking treedt) geef ik meer inzicht in de concrete  
uitwerking van de Wkb. 

Voorbeeld I
Familie Jansen (consument opdrachtgever) en Dakdekkers-
bedrijf X hebben in februari 2021 een aannemingsovereen-
komst gesloten voor de realisatie van een pannendak.  
Tijdens de opname van het werk blijkt dat een stuk dakisola-
tie ontbreekt. Dit had opdrachtgever Jansen moeten zien.  
In het proces-verbaal van oplevering staat hierover niets ver-
meld. Twee maanden na de oplevering verzoekt opdrachtge-
ver Jansen aan Dakdekkersbedrijf X dit gebrek te herstellen. 

WAT VERANDERT ER? VANAF WANNEER GELDT  
DE WETTELIJKE REGELING? IS AFWIJKEN MOGELIJK? 

7:754 lid 2 BW 
De waarschuwingsplicht wordt aangescherpt: 
•  waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht,  

ongeschiktheid/gebreken van zaken afkomstig van  
de opdrachtgever of fouten/gebreken in de door  
opdrachtgever verstrekte stukken moet schriftelijk  
en ondubbelzinnig gebeuren (1); 

•  tijdig wijzen op de mogelijke gevolgen voor de  
deugdelijke nakoming van de overeenkomst (2).

Onmiddellijke werking vanaf de  
inwerkingtreding van de Wkb  
(peildatum: 1 januari 2021). Dus zowel  
voor overeenkomsten die zijn gesloten vóór 
als ná de inwerkingtreding van de Wkb.

Nee, niet ten nadele van de 
consument-opdrachtgever.  
Wel bij een professionele  
opdrachtgever. 

7:757a BW 
De aannemer is verplicht voor de oplevering (bij de kennis-
geving dat het werk klaar is om te worden opgeleverd) 
een opleverdossier te verstrekken, waaruit blijkt dat zij al 
haar verplichtingen is nagekomen.  
Zie ook de Nationale Praktijk Richtlijn 8092 (niet verplicht). 

Onmiddellijke werking vanaf de  
inwerkingtreding van de Wkb  
(peildatum: 1 januari 2021). Dus zowel  
voor overeenkomsten die zijn gesloten vóór 
als ná de inwerkingtreding van de Wkb.

Ja. Dit is regelend recht. 

7:758 lid 4 BW 
Onder het huidige recht is de aannemer na oplevering 
ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de  
opdrachtgever redelijkerwijs had moeten ontdekken tijdens 
de oplevering. Onder de Wkb is de aannemer in beginsel 
aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering niet zijn 
ontdekt, tenzij deze niet aan haar toerekenbaar zijn.

Alleen voor overeenkomsten gesloten  
vanaf de inwerkingtreding van de Wkb  
(peildatum: 1 januari 2021)

Nee, niet ten nadele van de 
consument-opdrachtgever.  
Wel bij een professionele  
opdrachtgever.

7:765a BW De aannemer moet de opdrachtgever schrifte-
lijk en ondubbelzinnig informeren over de dekking van de 
risico’s van het niet nakomen van de overeenkomst door 
de aannemer (verzekering / financiële zekerheid). 

Alleen voor overeenkomsten gesloten  
vanaf de inwerkingtreding van de Wkb  
(peildatum: 1 januari 2021)

Nee (deze bepaling is alleen van 
toepassing op de bouw van een 
woning in opdracht van een  
particulier). Dit is dwingend recht.

7:768 BW 5%-regeling (informatieplicht voor de aanne-
mer)

Alleen voor overeenkomsten gesloten  
vanaf de inwerkingtreding van de Wkb  
(peildatum: 1 januari 2021)

Nee (deze bepaling is alleen van 
toepassing op de bouw van een 
woning in opdracht van een  
particulier). Dit is dwingend recht.
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Instrumenten voor  
kwaliteitsborging

SPECIAL WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN

De Wkb brengt een groot aantal wijzigingen aan in het 
publiekrechtelijke stelsel. Allereerst wordt een deel van de 
bouwwerken straks Bouwbesluittoetsvrij. Daarnaast worden 
de resterende categorieën bouwwerken in plaats van  
een preventieve toets vooraf door het bevoegd gezag 
(stapsgewijs) onderworpen aan het nieuwe stelsel,  
waarbij kwaliteitsborgers met behulp van instrumenten voor 
kwaliteitsborging de bouwkwaliteit gaan toetsen. Het instru-
ment schrijft voor hoe de borger moet toetsen dat het bouw-
werk volgens de regels van het Bouwbesluit wordt gebouwd. 

Bij oplevering geeft de borger een verklaring af, waaruit blijkt 
dat ‘een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat’ dat het  
gerealiseerde bouwwerk aan het Bouwbesluit voldoet. 

Met de introductie van de kwaliteitsborger ontstaat een 
nieuwe taak en rol in het bouwproces. De door hem  
gebruikte instrumenten worden op de markt gebracht  
door instrumentaanbieders, die op hun beurt weer bij  
een Toezichthoudende organisatie hun instrumenten ter 
beoordeling moeten aanbieden. 

De volgende instrumenten kunnen worden toegepast  
in proefprojecten:
• KOMO KiK 
• Technical Inspection Service (TIS) 
• Verbeterde Kwaliteitsborging (SWK) 
• Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (WKI) 

Daarnaast is het instrument MetaalBouwBorg –  
bedoeld voor bedrijfshallen – nog in ontwikkeling.  
De BRL 5019 (gecertifi ceerde Bouwbesluittoets) wordt  
niet als zelfstandig instrument ontwikkeld, maar maakt  
onderdeel uit van KiK. Hieronder bespreken we de volgens 
Instituut voor Bouwkwaliteit toegelaten instrumenten.

KIK-KOMO
KiK staat voor KOMO instrument Kwaliteitsborging.  
Het instrument (systeem) is inzetbaar voor alle soorten  
bouwwerken en in alle wettelijke risicoklassen, de zoge-
noemde ‘gevolgklassen’ die de Wkb kent voor bouw en infra. 
Het is modulair opgebouwd en beschikbaar voor opdracht-
gevers, voorschrijvers, bouwbedrijven, kwaliteitsborgers en  
afdelingen Bouw- en Woningtoezicht. Het is zodanig  
ontwikkeld dat de hele bouwkolom dezelfde ‘kwaliteitstaal’ 
kan spreken en daardoor kunnen alle betrokken partijen 
soepel samenwerken. Resultaat: voldoen aan de nieuwe 
bouwwetgeving, goed werk aantoonbaar maken,  
faalkosten en risico’s minimaliseren én de bouwkwaliteit  
per project optimaliseren. KiK wordt ondersteund door  
30 (branche)organisaties in en rond de bouw.

Geborgde producten en processen worden gewaardeerd en 
automatisch verwerkt in KiK. Met de KiK-tool kunnen diverse 
wettelijk verplichte rapportages worden gemaakt, zoals een 
kwaliteitsborgingsplan, risicoanalyse of een bouwrapport.  
De kwaliteitsborger stelt met de risicoanalyse een risico- 
gestuurd kwaliteitsborgingsplan op en voert deze uit.  
In het kwaliteitsborgingsplan is per beoordelingsaspect 
(Bouwbesluit) een risicoprofiel vastgesteld en de bijbehorende 
borging bepaald. Dit plan vormt de leidraad voor het werk 
van de kwaliteitsborger en resulteert in een Bouwrapport.

Stichting KOMO is beheerder van de KOMO-systematiek,  
een stelsel van private, geaccrediteerde certificatieregelingen 
voor producten, processen en systemen in de bouw-, infra- 
en installatiesector. KOMO beheert circa 6.000 certificaten 
afgegeven op basis van bijna 400 beoordelingsrichtlijnen.

TIS
TIS staat voor Technical Inspection Service (TIS) en  
wordt aangeboden door certificatie-instelling SKG-IKOB.  
De Erkenningsregeling TIS is in 2009 ingevoerd,  
het TIS instrument, uitgevoerd door de TIS  Branchevereniging, 
is een onafhankelijk kwaliteitsborgingsinstrument in de 
woning-, infra-, utiliteits- en industriebouw voor toetsing van 
de volledige breedte van het Bouwbesluit (constructieve 
veiligheid, brandveiligheid, bouwfysica, algemeen bouwkun-
dig en bouwkundige installaties). Een TIS-kwaliteitsborger is 
een onafhankelijk en deskundig bureau dat risicogestuurde 
inspecties uitvoert van zowel het ontwerp als de uitvoering. 
Op dit moment zit de TIS-Branchevereniging in een transitie-
fase waarbij de regeling eind dit jaar, begin volgend jaar 
over zal gaan van een erkenningsregeling naar een officiële 
accreditatie dat door de NEN wordt begeleid.

Bij de borging van de kwaliteit in het kader van  

de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)  

worden momenteel pilots uitgevoerd met  

vier instrumenten. In dit artikel een overzicht.
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Verzekeraars die een Verborgen Gebreken Verzekering (VGV) 
aanbieden, eisen een eindverklaring van een TIS, waaruit 
blijkt dat de constructieve delen van het te verzekeren  
bouwwerk zijn getoetst en de restrisico’s in het bouwwerk 
aanvaardbaar klein zijn.

TIS analyseert de risico’s op (het ontstaan van) verborgen 
gebreken en beperkingen in de functionaliteit van een 
bouwwerk. Op basis van alle relevante voorhanden informatie 
doet TIS een uitspraak over de bouwtechnische kwaliteit van 
een bouwwerk. Op basis van deze risicoanalyse stelt de  
TIS een borgingsplan op, waarin is vastgelegd welke con-
troles men uitvoert op het ontwerp en de uitvoering van het 
bouwwerk. De vorm en omvang van deze controles wordt 
o.a. bepaald door de complexiteit van het bouwwerk en de 
kwaliteit van de door de bouwpartijen geleverde informatie 
en performance. 

Ontwerpbeoordelingen kunnen variëren van een scan van 
het voorontwerp tot aan gedetailleerde controles van  
berekeningen en detaillering van het definitieve ontwerp. 
Tijdens kritische momenten in de realisatiefase worden 
inspecties uitgevoerd om te verifiëren dat de bouwwerk-
zaamheden conform specificatie (uitvoeringstekeningen, 
werkplannen, montagevoorschriften, productspecificaties) 
wordt uitgevoerd en of het bouwwerk aantoonbaar voldoet 
aan het Bouwbesluit en eventuele specifieke aanvullende 
eisen van de opdrachtgever. 

Concreet geeft de TIS na uitvoering een eindverklaring  
op de kwaliteit en het gereduceerde technische risico- 
profiel van het uitgevoerde werk of een verklaring  
Bouwbesluit af, waarin verklaard wordt dat het aannemelijk  
is dat het ontwerp en het gerealiseerde bouwwerk aan  
het Bouwbesluit voldoen.

Als Instrument voor de WKB staat de TIS Branchevereniging 
opgesteld. De kwaliteitsborgers zijn de bij de branche-
vereniging aangesloten leden. Op dit moment wordt er  
een 40-tal proefprojecten uitgevoerd. Deze proefprojecten 
hebben veelal betrekking op nieuwbouw van woningen  
(Gevolgklasse 1). De projecten kennen een grootte van  
1 tot 40 woningen. 

VERBETERDE KWALITEITSBORGING
Het Instrument van SWK heet Verbeterde kwaliteitsborging 
(VKB). Het Instrument VKB is mede ontwikkeld op basis  
van de jarenlange ervaring van SWK bij uitvoering de  
SWK Garantie- en waarborgregeling (namens HDI-Global SE).  
Het Instrument VKB is toe te passen bij projecten. 
 
Het Instrument VKB legt een deel van de verantwoordelijk-
heid voor de kwaliteitsborging van een project bij de organi-
satie van de ondernemer. Bij toepassing van VKB wordt zowel 
het kwaliteitssysteem van de onderneming op bedrijfsniveau 
en projectniveau beoordeeld op functionaliteit en eigen 
interne borging. Hoe beter de eigen interne kwaliteitsborging 

van de ondernemer functioneert, hoe minder de externe 
borger nodig zal zijn om een verklaring te verstrekken.  
De externe borger zal tijdens de realisatie de kwaliteit van  
het project monitoren en beoordelen en bij afwijkingen  
de externe borging intensiveren.

Indien de externe kwaliteitsborger bij gereedmelding  
van het project overtuigd is van de geleverde kwaliteit,  
wordt door de externe kwaliteitsborger een verklaring  
gereedmelding afgegeven voor het project.

WKI
Het Woningborg Kwaliteitsborgings Instrument (WKI) heeft als 
doelgroep alle bouwbedrijven die opereren in gevolgklasse 
1 en 2 gericht op woningbouw, appartementen en utiliteits-
bouw. Het instrument wordt toegepast door kwaliteitsborger 
borger Woningborg Toetsing en Toezicht bv (WTT).  
Wie van het instrument gebruik wil maken, dient de plannen 
en daarbij behorende documenten in via een web portal. 
Aan de hand van het risico-inventarisatiemodel wordt  
vervolgens een toets- en toezichtplan bepaald.  

Dit plan is risicogestuurd en steekproefsgewijs. Het instrument 
maakt zoveel mogelijk gebruik van de inspanningen van de 
opdrachtgever zelf en maakt gebruik van geautomatiseerde 
systemen om het proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.  
Indien na het doorlopen van zowel het toets- als het toezicht-
plan aan alle criteria is voldaan, zal WTT de verklaring ver-
strekken dat de woning voldoet aan de gestelde eisen van 
het Bouwbesluit. ■
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Momenteel worden in aanloop naar de Wet kwaliteitsborging  

voor het bouwen (Wkb) verschillende pilotprojecten uitgevoerd.  

Met deze projecten wordt ervaring opgedaan met de nieuwe  

werkmethode en wijze van kwaliteitsborging. Eén van die projecten is  

een woonhuis in het Friese Stiens, kwaliteitsborger gBOU maakt hier  

gebruik van het instrument KiK (KOMO instrument Kwaliteitsborging).  

Een interview met directeur Keimpe Stroop.

“Bij twijfel niet inhalen”
SPECIAL WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN

risico-analyse wordt een kwaliteitsborgingsplan opgesteld.  
Dit borgingsplan wordt met de bouwer besproken. Het kan 
overigens ook zijn dat de bouwer zelf het kwaliteitsborgings-
plan opstelt. De kwaliteitsborger dient dit plan te beoordelen, 
waar nodig aan te vullen en vervolgens vast te stellen.

“KiK heeft een meeleesfunctie voor bijvoorbeeld de bouwer, 
hiermee weet iedereen precies wat de bedoeling is.  
Met behulp van digitale instrumenten (foto’s, live streams) 
kan alles op een eenvoudige manier worden gedocumen-
teerd, zodat het niet nodig is om dagelijks op de bouwplaats 
aanwezig te zijn. Toch bezoeken de inspecteurs het project 
met enige regelmaat ook fysiek: soms aangekondigd,  
soms onaangekondigd.”

EISEN IN HET BOUWBESLUIT
Op welke manier wordt vervolgens de kwaliteit geborgd? 
“Neem bijvoorbeeld het aanbrengen van een dakkapel. 
Deze actie mag niet leiden tot een warmtelek. Dat geldt  

ook voor bijvoorbeeld de aansluitingen met ramen en  
deuren. In het Bouwbesluit zijn hiertoe minimale eisen  
geformuleerd. Wanneer de opdrachtgever geen aanvul-
lende eisen heeft geformuleerd, controleren wij of in ieder 
geval de eis uit het Bouwbesluit wordt gehaald. In het geval 
er wel aanvullende eisen zijn gesteld, controleren we uiter-
aard hierop. Met behulp van KiK worden zoals gezegd de 
risico’s in kaart gebracht, waar we tijdens de inspecties extra 
aandacht aan zullen besteden. Dat betekent niet dat de 
overige aspecten buiten beschouwing blijven: de uiteinde-
lijke checklist is veel uitgebreider dan de risicoanalyse.  
De borging van onderdelen die niet als risico zijn aangemerkt 
kan echter veel sneller plaatsvinden.”

“Onze aandacht gaat dus voornamelijk uit naar de als risico 
aangemerkte onderdelen en details. Wanneer we consta-
teren dat de afgesproken bouwkwaliteit niet is gerealiseerd, 
kunnen we het detail niet goedkeuren voordat het is hersteld. 
Dit moet (aantoonbaar) zijn gebeurd vóórdat we ons eind-
verslag opleveren, dit moet immers in het gebouwdossier 
worden opgenomen. Het betreft een borging van het ge-
bouw ‘as built’. Doordat de kwaliteitsborging risicogestuurd 
is, is deze dynamisch, we besteden aandacht aan de zaken 
die dat nodig hebben.”

BORGER NIET VERANTWOORDELIJK  
VOOR BOUWKWALITEIT
Stel dat in een later stadium alsnog een gebrek blijkt te zijn 
in het gebouw: in hoeverre is de kwaliteitsborger verant-
woordelijk voor hetgeen hij goedkeurt? “De kwaliteitsborger 
is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het bouwwerk,” 
aldus Stroop. “Hij kan alleen verantwoordelijk zijn voor de bor-
ging ervan. Daarom keuren wij een gebouw niet lichtvaardig 

goed, we willen zeker weten dat er later geen problemen 
op zullen kunnen treden. Hierbij geldt: bij twijfel niet inhalen. 
Soms is het nodig bepaalde details echt uit te kauwen.  
Dit is overigens ook in het belang van de bouwer:  
door problemen vroegtijdig te signaleren, worden veel  
kosten in een later stadium bespaard. Vanzelfsprekend  
moet wel de proportionaliteit in de gaten worden gehouden,  
de kunst van de kwaliteitsborger is om hier een goede  
balans in te vinden. ”

Dit kost meer tijd in de uitvoeringsfase, maar Stroop stelt dat 
het met name een verschuiving betreft in het bouwproces: 
waar voorheen veel tijd werd gestoken in het ontwerp, wordt 
in het nieuwe systeem de tijd geïnvesteerd in waar het 
daadwerkelijk van belang is: de uitvoering. “Het zal voor de 
aannemersbedrijven vooral een kwestie van wennen zijn. 
Naarmate men meer ervaring met de nieuwe manier van 
werken heeft opgedaan, zal duidelijker zijn hoe bepaalde 
situaties moeten worden opgelost en zal het proces vlotter 
verlopen. Vergelijk het met de auto: als de airbag er niet  
in zit, mag de auto de fabriek niet verlaten. De bouw is geen 
gestandaardiseerd proces zoals de productie van auto’s  
dat is, maar duidelijk is dat een gebouw aan bepaalde  
(minimale) eisen moet voldoen. Het is onze taak om te  
borgen dat het gebouw, zoals het is gerealiseerd,  
daar inderdaad aan voldoet.” ■

gBOU is een KOMO-gecertificeerd bureau voor kwaliteits-
borging en wordt als zodanig zelf ook gemonitord.  
Het bureau wordt door externe deskundigen beoordeeld op 
toepassing van de werkprocessen, vakkennis, (bij)scholing 
en toepassing van de juiste normeringen, waaronder NEN. 
Het bureau werkt uitsluitend met KiK als instrument voor kwali-
teitsborging en heeft hier in de loop der jaren dus al ruime 
ervaring mee opgedaan. Het is destijds een bewuste keuze 
geweest om met dit instrument aan de slag te gaan, 

STANDAARD PROJECT
Het pilotproject betreft een woonhuis in Stiens, voorzien 
van een hellend dak met dakpannen en zonnepanelen, 
gebouwd volgens houtskeletbouw. Een relatief ‘standaard’ 
project, dat precies om die reden is uitgekozen om ervaring 
op te doen met het instrument KiK. Hoe gaat de kwaliteits-
borging in zijn werk? Keimpe Stroop vertelt: “In de traditionele 
situatie werd de kwaliteit van het bouwwerk in de ontwerpfase 
gecontroleerd: op basis van de tekeningen en het bestek 
werden de vergunningen verleend. Daarna kon nog van  
alles veranderen. Het wennen voor de bouwwereld zit hem  
er vooral in dat dit laatste alleen mogelijk is met een zorg-
vuldige en gedocumenteerde onderbouwing.  
De daadwerkelijke controle vindt nu namelijk in het werk  
zelf plaats, waarbij steeds wordt gekeken of het gebouw  
conform de afspraken, dan wel conform het Bouwbesluit 
wordt uitgevoerd. Afwijkingen in de uitvoeringen moeten  
dus worden gemotiveerd en gedocumenteerd.”

De borging volgens KiK is risicogestuurd. In de praktijk bete kent  
dit dat de kwaliteitsborger vooraf een risico-analyse opstelt. 
De toepassing van gecertificeerde producten en materialen 
in dit instrument versnellen het proces. Aan de hand van de 

Martijn Holtrop, kwaliteitsborger bij gBOU. 
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Naar verwachting treedt vanaf 1 januari 2021 de Wet kwaliteitsborging voor 

het bouwen (Wkb) gefaseerd in werking. De wet regelt de invoering van  

een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen, waarmee de positie  

van de particuliere en de zakelijke bouwconsument wordt versterkt. 

Wkb dwingt bouwpartijen  
kwaliteit aan te tonen  
en vast te leggen

SPECIAL WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN

De Wkb heeft tot doel de kwaliteit van bouwwerken te  
verbeteren en de positie van de eindgebruiker te versterken. 
In veel gevallen is dit de consument. Doordat de consument 
vaak onvoldoende kennis heeft van de bouw, niet in staat 
is tekeningen te lezen en beoordelen, heeft hij geen goed 
inzicht in de kwaliteit van het bouwwerk. De Wkb moet  
ervoor zorgen dat de kwaliteit van bouwwerken verbeterd 
wordt en de positie van de opdrachtgever wordt versterkt.  
De noodzaak tot (het op andere wijze) verbeteren van de 
bouwkwaliteit vloeit voort uit o.a. steeds hogere kwaliteits-
eisen (waaraan niet alle marktpartijen kunnen of willen 
voldoen), toegenomen complexiteit van het bouwproces  
en versnippering van het bouwproces (en daarmee een 
onheldere verdeling van de verantwoordelijkheden).

PUBLIEKRECHTELIJK EN PRIVAATRECHTELIJK
Samengevat bevat de Wkb zowel een publiekrechtelijke als 
een privaatrechtelijke component. Het ‘publiekrechtelijke’ 
gedeelte regelt ondermeer de wijziging van de Woningwet 
en zorgt daarmee voor een geheel nieuw systeem van  
kwaliteitsborging, waarbij de markt geacht wordt zelf in te 
staan voor de door haar te realiseren kwaliteit. Het privaat-
rechtelijke deel heeft betrekking op enkele wijzigingen in  
het Burgerlijk Wetboek en is een relatief kleine aanvulling  
op de veel ingrijpender stelselwijziging die met de wijziging 
van de Woningwet is beoogd.

De Wkb heeft drie doelen: een verbeterde (borging van de) 
bouwkwaliteit, een verbeterde positie van de consument  
en het stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkosten-
vermindering. Om dit te bewerkstelligen, is een stelsel 
 ontwikkeld voor toetsing op relevante aspecten van kwaliteit 

van het eindproduct door een onafhankelijke marktpartij. 
Verder zal een verklaring van de kwaliteitsborger bij opleve-
ring voorwaarde zijn voor ingebruikname.

Nadat de wet per 1 januari 2021 in werking is getreden,  
voert de gemeente geen technische toets aan het  
Bouwbesluit meer uit bij een aanvraag omgevingsvergunning. 
In plaats daarvan is er sprake van een privaat kwaliteitsbor-
gingstraject, waarbij aangetoond moet worden dat hetgeen 
is gebouwd ook daadwerkelijk voldoet aan de eisen uit het 
Bouwbesluit. In de kern moet de bouwer (met onderaanne-
mer en leveranciers) de kwaliteit van het bouwwerk aanto-
nen middels een gebouwdossier. De kwaliteit wordt bewaakt 
en afgehecht door een onafhankelijke kwaliteitsborger,  
aan de hand van een kwaliteitsinstrument. De wet schrijft 
niet voor wie de kwaliteitsborger contracteert: een aannemer 
kan dus zelf (al dan niet in overleg met zijn opdrachtgever) 
een kwaliteitsborger kiezen. De toegelaten instrumenten  
en de bijbehorende kwaliteitsborgers worden in een lande-
lijke database opgenomen. Zie elders in dit nummer een 
uitgebreidere beschrijving van de momenteel toegelaten 
instrumenten. Deze database is openbaar toegankelijk.

GEVOLGKLASSE 1
Tot de invoering van de wet in 2021 wordt met ongeveer 10%  
van de eenvoudigere bouwprojecten pilotprojecten gedaan. 
Als blijkt dat het stelsel onvoldoende werkt of de kosten te  
veel stijgen, dan kan de minister besluiten de wet (of onder-
delen van de wet) alsnog niet in te laten gaan. Als de wet 
wel van kracht wordt, zal deze vooralsnog alleen voor een-
voudige bouwprojecten gelden. 

De Wkb zal bij inwerkingtreding alleen gelden voor bouw-
werken vallend onder Gevolgklasse 1. Het gaat samengevat 
om de volgende bouwwerken:

•  Grondgebonden woningen
•  Woonboten
•  Vakantiewoningen
•  Bedrijfspanden van maximaal 2 bouwlagen,  

inclusief een klein kantoor / kantine
•  Fiets- en voetgangersbruggen
•  Overige bouwwerken geen gebouw zijnde  

tot maximaal 20 meter hoog

Op een later moment wordt beslist of de wet ook gaat 
gelden voor complexere bouwprojecten. De uitbreiding van 
de aansprakelijkheid geldt wel direct vanaf 2021 voor alle 
bouwprojecten in alle gevolgklassen.

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

Feitelijk is echter het enige dat de Wkb doet, het naar voren 
verleggen van de discussie over de kwaliteit. Jurisprudentie 
zal moeten uitwijzen wie op welk moment voor wat voor fouten 
aansprakelijk is, maar duidelijk is al wel dat de wet doet wat 
het beoogt: de consument beschermen. De verschillende 
bouwpartijen zullen zich meer bewust worden dat ze in een 
geheel functioneren: je alleen concentreren op je eigen werk - 
zaamheden kan niet meer, omdat je een waarschuwings-
plicht hebt. Als de dakdekker bijvoorbeeld constateert dat 
de ondergrond niet geschikt is om de dakbedekking op aan 
te brengen, moet hij dit melden aan zowel de hoofdaan-
nemer als de opdrachtgever: hij doet er verstandig aan het 
werk niet uit te voeren. Zelfs als hij hiertoe schriftelijk opdracht 
krijgt van de hoofdaannemer en opdrachtgever is het linke 
soep, omdat de dakdekker de specialist is.

Een tweede belangrijke wijziging in de Wkb is het zogenoem-
de consumentendossier dat een aannemer bij oplevering 
aan zijn opdrachtgever moet overleggen. De plicht geldt 
overigens ook voor onderaannemers richting hoofdaan-
nemers. Opdrachtgevers en (onder)aannemers mogen 
onderling afspreken dat er geen consumentendossier hoeft 
te worden geleverd bij de oplevering, maar het is verstandig 
dat in alle gevallen wél te doen. Met een goed en volledig 
dossier toont de aannemer aan dat vooraf is nagedacht over 
de juiste oplossing en is ook te controleren of de bedachte 
kwaliteit ook daadwerkelijk in de praktijk is geleverd.  
Op deze manier draagt de wet naar alle waarschijnlijkheid 
juist bij aan het terugdringen van de faalkosten. ■
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Onlangs is een volledig vernieuwde versie van het kwaliteitsmanagement-

systeem BriefBuilder gelanceerd. De nieuwe applicatie is in eigen beheer 

ontwikkeld en is specifiek gericht op kwaliteitsbeheersing in de bouw. 

Kwaliteitsbeheersing 
bij bouwprojecten

SPECIAL WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN

aan die vraag. Ik zie dat laatste steeds belangrijker worden 
in de bouw, zeker nu de Wkb eraan zit te komen.”

GEBRUIKSVRIENDELIJKER
De nieuwe versie is een stuk gebruiksvriendelijker 
dan de  vorige versie, stelt Hornes. “Uitgangspunt bij de 

heront wikkeling was dat de tool zonder software-expertise 
gebruikt kan worden. Natuurlijk voorzien we in een introduc-
tiecursus, maar bouwers, architecten en opdrachtgevers 
moeten zich vooral op hun kerntaak kunnen richten, en niet 
over software hoeven nadenken. Ook moeten ze de tool 
eenvoudig kunnen afstemmen op de karakteristieken van 
hun project, zonder dat er dure consultants nodig zijn voor 
configuratiewerkzaamheden.” 

Het vereenvoudigen van de software betekent onder meer 
dat gebruikers nu zelf eenvoudig baselines kunnen maken, 
standaard eisen en labels kunnen definiëren en naar eigen 
inzicht een analyse- of verificatiematrix kunnen opzetten. 

Een tweede cruciale wijziging betreft het prijsmodel. 
Hornes: “Eerder hanteerde we een prijs per gebruiker, 
maar in een bouwproject varieert het aantal gebruikers 
per projectfase, De kosten fluctueerden dus en daar worden 
projectmanagers niet blij van. Dus je betaalt nu een prijs 
per project en het aantal gebruikers is volledig vrij. 
Er zit geen rem meer op het aanmaken van accounts.” 
Hornes merkt op dat het aantal gebruikers hierdoor sterk is 
gestegen. “We zien meer accounts per project, en dat maakt 
de communicatie rondom opmerkingen en de traceerbaar-
heid van wijzigingen bijzonder transparant. Ook de samen-
werking en dialoog over eisen wordt hierdoor beter.”

VOLGENDE STAPPEN
De ontwikkeling van de nieuwe versie wordt aangestuurd 
door Diana Veerman, hoofd software development. Veerman: 
“We hebben het platform zeer flexibel en generiek ontworpen 
en gebouwd. De tool wordt nu voornamelijk gebruikt in de 
utiliteitsbouw, maar het systematisch vastleggen en 
beheren van eisen en verificaties is natuurlijk ook relevant 
bij het bouwen van een brug, een tunnel of een energie-

centrale. Daar zijn nu de eerste projecten gestart. 
In die branches wordt nog steeds veel gewerkt met 
 eisteksten waar computers niks mee kunnen, dus er is 
daar nog veel te winnen.”

Een ander speerpunt betreft de koppeling aan parame-
trische ontwerptools. Hornes: “In BriefBuilder worden eisen 
zeer expliciet vastgelegd, waardoor ze goed bruikbaar als 
input voor parametrische ontwerpprocessen.” 
Verder wil het bedrijf meer aandacht schenken aan 
het automatisch toetsen van ontwerpvoorstellen. 
Gijben: “Automatisch testen moet in de bouw net zo 
gangbaar worden als in de software-industrie.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

BriefBuilder is feitelijk een overkoepelend tool, 
waarin zowel gebruikerseisen/opdrachtgeverseisen 
(programma van Eisen) als wettelijke eisen gestructureerd 
vastgelegd, geverifieerd en gevalideerd kunnen worden. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan eisen t.a.v. klimaat, 
vierkante meters, soort deurbeslag etc. Maar ook eisen 
t.a.v. brandveiligheid, Bouwbesluit, etc. 

In het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 
(Wkb) zou bijvoorbeeld een eis kunnen zijn: ‘er dient gebruik 
gemaakt worden van Instrument X, door kwaliteitsborger Y, 
die op moment Z de volgende zaken gaat toetsen’. 
En vervolgens wordt er gevraagd om bewijsvoering die in 
de tool kan worden geüpload, of middels een link naar een 
andere bron toegankelijk gemaakt kan worden. De tool is 
dan als het ware een dashboard waarin alle soort eisen zijn 
vastgelegd en afgevinkt.

KWALITEITSSTURING
Gijben Hornes, één van de oprichters, legt uit: “We hebben 
bijna alles herzien en verbeterd, maar de kernfunctionaliteit 
is nog steeds dezelfde: kwaliteitssturing, met als startpunt 
de eisen van de opdrachtgever. Elk project begint met een 
vraag. Het is van kritiek belang om die vraag expliciet vast 
te leggen, want als je dat niet doet, weten de ontwerpers 
niet wat ze moeten ontwerpen en de bouwers niet wat ze 
moeten bouwen.” 

De tool helpt om duidelijkheid te verschaffen. De toepassing 
maakt het mogelijk om alle projecteisen expliciet vast te 
leggen, om deze vervolgens op systematische wijze te 
kunnen communiceren, beheren, analyseren en verifiëren. 
Gijben: “BriefBuilder helpt opdrachtgevers bij het opstellen 
van een duidelijke vraagspecificatie, en het helpt opdracht-
nemers bij de eisenanalyse en het aantonen dat ze voldoen 
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BWT Nederland 
organiseert Roadshows Wkb

SPECIAL WET KWALITEITSBORGING VOOR DE BOUW

De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht (BWT Nederland) organiseert 

jaarlijks in de diverse regio’s van het land een aantal bijeenkomsten. 

In verband met de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 

(Wkb) organiseert de vereniging in samenwerking met BZK en VNG en 

met ondersteuning van Bouwend Nederland, BNA, AFNL, NL Ingenieurs, 

Aedes en Neprom een tiental roadshows.

De roadshow duurt telkens één dagdeel van ongeveer drie 
uur, waarbij naast leden van de vereniging BWT Nederland 
ook marktpartijen worden uitgenodigd. De bedoeling van 
deze roadshows is dan ook om samen aan de slag te gaan 
met een aantal casussen om zo van en met elkaar de 
nieuwe rol in het stelsel onder de Wkb te gaan leren kennen. 

Via onder andere een rollenspel zullen bouwplannen van 
initiatief tot uitvoering langs de verschillende actoren in het 
proces gaan, waarbij alle deelnemers worden uitgedaagd 
hun rol te gaan invullen, hoe zij denken dat deze onder het 
nieuwe stelsel eruit zal komen te zien. Tijdens het proces 
worden dan een aantal ‘verstoringen’ in het rollenspel ge-
bracht zoals een technische fout, een onverwachte situatie 
die tijdens het proces naar boven komt of een zich niet aan 

de regels houdende partij in het stelsel. Het is dan ook de 
bedoeling om elkaar uit te dagen en juist daarmee ook veel 
(wellicht nog openstaande) vragen beantwoord te krijgen. 

Ook is het de bedoeling om tijdens de roadshow contacten 
te gaan leggen, die kunnen resulteren in echte proefprojec-
ten. Als deelnemers vanuit de marktpartijen worden ook 
vooral partijen gevraagd die ook zelf actief zijn in die regio 
als ontwikkelaar, bouwer, architect of kwaliteitsborger. 
Deze partijen zijn dan ook van harte welkom op deze 
roadshows. De bedoeling is dan ook om een mooie en 
evenwichtige mix te krijgen van alle partijen in het speelveld 
van de kwaliteitsborging.

Het programma van de roadshow kent 
de volgende onderwerpen:
•  Introductie en laatste stand van zaken 
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
•  De publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 
wijzigingen toegelicht
•  Korte pauze met speeddating en marktplaats 
voor proefprojecten.
•  Rollenspel met diverse casussen in Gevolgklasse 1
•  Vragenrondje en afsluiting van de roadshow

De data worden na 1 juni zo snel mogelijk bekend gemaakt.

De dakenvakbeurs van Nederland

DAKEN&ZAKEN

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

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

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

gebruik van daken, milieuvriendelijke materialen, waterdichting en vakmanschap.
 

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

Bekijk de website: www.dakenenzaken.nl
 

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

 

Tot ziens op 1 oktober bij DAKEN & ZAKEN!

Deze beurs wordt mede ondersteund door:

*Gratis t/m 24 september, daarna kost een toegangsticket  15 euro.
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CENTRALE MARKTPLAATS VOOR  
PROEFPROJECTEN KWALITEITSBORGING GELANCEERD
Om ervaring op te doen met de Wet kwaliteitsborging voor bouwen (Wkb) 
is het noodzakelijk om te weten welke expertise waar beschikbaar is.  
Een plek voor uitwisseling van deze informatie ontbrak echter.  
De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft daarom,  
in samenwerking met het Instituut voor Bouwkwaliteit (iBK), een centrale 
marktplaats voor vraag en aanbod van proefprojecten Wkb gelanceerd. 
De marktplaats is te vinden via de website van iBK.

Met deze centrale marktplaats hopen VNG en iBK te bereiken dat rele-
vante spelers binnen de Wkb (aannemers, kwaliteitsborgers en initiatief-
nemers) elkaar sneller kunnen vinden. Gemeenten krijgen zo goed zicht 
op welke kwaliteitsborgers en bouwers er in hun regio actief zijn. Aannemers zien voor welk soort project, welke kwaliteitsborger  
en welk instrument beschikbaar zijn. En kwaliteitsborgers kunnen hun bedrijfsstrategie waar nodig aanpassen.

LEGESKORTING  
KWALITEITSBORGING 2020
Rowiq Advies heeft recent weer de lijst  
met gemeenten gepubliceerd die leges-
korting geven voor projecten onder  
kwaliteitsborging. Ten opzichte van 2019 is  
één gemeente gestopt met korting en zijn 
er twaalf bijgekomen. In totaal geven nu  
44 gemeenten korting indien een project 
onder kwaliteitsborging wordt uitgevoerd. 
De hoogte van de korting varieert:  
van 10% bij een groot aantal gemeenten 
tot werkelijke kosten bij onder meer  
Horst aan de Maas en Eindhoven.

OPLEIDINGSEISEN KWALITEITSBORGING
Om de Wkb per 1 januari 2021 in te kunnen voeren, is het essentieel dat er voldoende goed opgeleide kwaliteitsborgers  
beschikbaar zijn. Op dit moment werken er zo’n 200 personen in Nederland als kwaliteitsborger en dat zullen er uiteindelijk  
ca. 900 moeten worden. Dit aantal is niet meteen bij invoering nodig – bouwprojecten aangevraagd voor invoering vallen  
nog onder het oude regime – maar het is wel zaak vroegtijdig met opleiding van nieuwe kwaliteitsborgers te beginnen.  
Drie opleiders – Berghauser Pont Academy, BOB-KOB opleidingen en PAO techniek en management hebben om die reden  
het voortouw genomen om de opleidingseisen die zijn opgenomen in de conceptregeling Kwaliteitsborging te vertalen naar  
praktische eindtermen waaraan een kwaliteitsborger moet voldoen. In een oplegnotitie hierbij wordt toegelicht welke doel - 
groepen mogelijk in aanmerking komen om als kwaliteitsborger aan de slag te gaan en wat de potentiële opleidingsbehoefte  
van de verschillende doelgroepen is.

Tijdens het overleg van de Regiegroep Kwaliteitsborging op 31 januari 2020 is besloten om het document te verstrekken  
aan alle opleiders zodat partijen voortvarend aan de slag kunnen met het ontwikkelen van doelgerichte opleidingen tot  
kwaliteitsborger/medewerker kwaliteitsborging. De Regiegroep beoogt hiermee te stimuleren dat op korte termijn meer  
trainingen worden aangeboden in de markt.

EERSTE PROEFPROJECT IN HET KADER VAN DE WKB GESTART  
VOOR HET PROJECT ‘BOSVILLA’S’ IN ETTEN-LEUR
Naar verwachting treedt op 1 januari 2021 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 
(Wkb) in werking. Om ervaring op te doen met deze wet worden de komende tijd 
landelijk diverse proefprojecten uitgevoerd. Samen met PlanGarant Nederland BV  
en Gemeente Etten-Leur heeft Sprangers Vastgoedontwikkeling BV het eerste  
proefproject gestart in het kader van deze wet. Bij het proefproject wordt zoveel 
 mogelijk gewerkt volgens de werkwijze en taakverdeling na inwerkingtreding van  
de Wkb en de Omgevingswet. Het proefproject is opgestart zodat alle partijen 
waardevolle praktijkervaring kunnen opdoen en eventuele knelpunten in het  
stelsel zichtbaar worden. 

Sprangers Vastgoedontwikkeling BV heeft PlanGarant aangewezen als de kwaliteitsborger. PlanGarant toetst  
of de ‘Bosvilla’s voldoen aan de bouwtechnische voorschriften van het Bouwbesluit 2012. Bij de aanvraag  
om omgevingsvergunning voor dit project heeft de gemeente Etten-Leur dan ook niet meer getoetst aan de  
bouwtechnische voorschriften van het Bouwbesluit 2012 en is daarmee de eerste gemeente die ervaring  
opdoet met de nieuwe spelregels van de Wkb. 

MEER CIRCULAIR BOUWEN IN DE 
BOUWREGELGEVING
Minister Kajsa Ollongren van BZK heeft 
aangekondigd dat circulair bouwen 
extra aandacht krijgt in de bouwregel-
geving. De Bepalingsmethode Milieu-
prestatie Gebouwen en GWW-werken zal 
het instrument zijn om circulair bouwen te 
bevorderen. In de huidige versie van de MPG 
wordt het effect van gebruik van secundaire 
grondstoffen en producten al berekend. Zo resulteert 
een gebouw met secundaire grondstoffen in een betere 
(lagere) MPG-score dan een gebouw waarbij het materiaal 
volledig met primaire grondstoffen is gemaakt.

VMRG KEURMERK MET BOUWPLAATSKEURING  
VOORBEREID OP WET KWALITEITSBORGING 
Onder het keuringsregime van het VMRG Keurmerk vallen vanaf januari 2020  
bouwplaatskeuringen voor elk VMRG lid. Met het VMRG Keurmerk laten de  
leden van de VMRG zien dat hun opdrachtgevers gegarandeerde kwaliteit in  
gevels mogen verwachten. De bouwplaatskeuringen sluiten goed aan op de  
Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen die ingaat op 1 januari 2021. 

Gegarandeerde kwaliteit levert een VMRG Keurmerk bedrijf niet alleen op productniveau af fabriek,  
maar tot en met het in het bouwwerk geïnstalleerde eindproduct. Om dit aan te kunnen tonen,  
voert SKG-IKOB Certificatie naast fabriekskeuringen, IKB-keuringen en proefkastkeuringen ook bouwplaats-
keuringen uit. Tijdens de onaangekondigde bouwplaatskeuringen beoordeelt zij of het VMRG lidbedrijf de 
gevelelementen monteert volgens de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen. Ook checkt zij of de prestaties 
van de gevelelementen, inclusief de bouwkundige aansluiting, overeen komen met de prestaties die  
gelden voor het bouwwerk.

HEO-BOUWSYSTEEM NU OOK VERZEKERBAAR ONDER ENERGIE PRESTATIE GARANTIE BOUWGARANT
House Energy Optimum (HEO) is een nieuwbouwsysteem voor ontwikkelaars, aannemers en woningbouwcorporaties om BENG, 
energieneutraal en NOM te bereiken. BouwGarant-aannemers die nieuwbouwwoningen met HEO realiseren, kunnen hierop  
nu een Energie Prestatie Garantie afgeven. Eerder was dit al mogelijk voor deelnemers van SWK.

HEO is een geïntegreerd bouw- en installatiesysteem en een initiatief van ATAG Verwarming, Duco Ventilation & Sun Control, Jaga, 
Kingspan Insulation, Kingspan Unidek en Ubbink. Uitgangspunt is een optimale balans tussen betaalbaarheid en prestaties van 
de woning door bouwkundige en installatietechnische maatregelen naadloos op elkaar af te stemmen. Door gebruik te maken 
van HEO, weten woningcorporaties, ontwikkelaars en bouwers al in de ontwerpfase dat hun koop- of huurwoningen gegarandeerd 
energiezuinig, comfortabel en gezond worden. 

Naast SWK biedt nu ook BouwGarant een Energie Prestatie  
Garantie op het HEO-systeem. Deze is op maat naar de individuele 
woonsituatie van de toekomstige bewoner. SWK en BouwGarant 
gaan daarbij niet uit van klimaatgemiddelden maar van gemeten 
weervariabelen. Door big data krijgen corporaties en huiseigenaren 
een harde en verzekerde garantie op de gebouwgebonden pres-
taties van de woning. Wanneer een bouwondernemer onverhoopt 
in financiële problemen raakt, kunnen bewoners of corporaties een 
beroep doen op de verzekeraar van BouwGarant en SWK. 
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De gemeente Rotterdam wil de waterbufferende capaciteit van de  

daken verhogen en het riool ontzien bij piekbuien. Delftse Poort is  

een bijzonder voorbeeld van vergroening van een bestaand dak.  

De onvoorspelbare (wervel)winden maakten de dakrenovatie complex. 

Delftse Poort  
doorstaat stormen

Tekst: Martijn van den Bouwhuijsen
Foto’s: Dakbedekkingsbedrijf Elro

Het gebouw Delftse Poort aan het Weena in het centrum  
van Rotterdam was tot mei 2009 het hoogste kantoorgebouw 
van Nederland. Het is 151 m hoog, heeft 41 verdiepingen  
en wordt bediend door 28 liften. Oorspronkelijk was  
Nationale Nederlanden de gebruiker van het gebouw.  
In 2005 werd het door eigenaar ING verkocht onder de con-
ditie dat de verzekeringsdochter het pand minstens tien jaar 
zou blijven huren. In april 2015 werd het gebouw heropend 
door de nieuwe eigenaar CBRE Global Investors met  
65 000 m² kantoorruimte. Onlangs is het dak van de laag-
bouw voorzien van groen.

DUURZAAMHEID
De aanleg van het groendak past bij de ambitie van  
de gemeente Rotterdam en het hoogheemraadschap  
van Schieland en Krimpenerwaard om hittestress- en  
wateroverlastgevende gebieden positief te beïnvloeden.  
Het dak kan ongeveer 77.000 liter water bufferen,  
waarvan 42.000 permanent en 35.000 tijdelijk. 

ESTHETIEK
Het groendak bedraagt 2.426 m2 ten opzichte van het  
totaal van ongeveer 5.000 m2. Er is een vegetatielaag van 
sedumplugplanten, siergrassen, kruidenpluggen en sedum-
spruiten toegepast. Als vegetatievrije zones, looppaden en 
overige plateaus is gekozen om de bestaande dakterras-
nokken tegels terug te leggen (500 mm x 500 mm x 60 mm) 
en te combineren met nieuw opvulgrind. Buiten het feit dat de 
bestaande betontegels, om duurzame redenen, zijn herge-
bruikt, zijn er geen gerecyclede materialen toegepast.

TECHNIEK
Onder het groendak, de tegels en het grind bestaat het 
pakket uit: toplaag volledig gebrande wortelwerende APP 
gemodificeerd gebitumineerd glasvlies met polyestermat, 
mechanisch bevestigde onderlaag APP gemodificeerd  
gebitumineerd glasvlies met polyestermat en 110 mm dikke  
CFK-vrije PIR isolatieplaten; tweezijdig gecacheerd met  
aluminium folie, los gelegd en bevestigd met werkparkers.  
Er werd bewust voor de producten van Wédéflex en Optigrün 
gekozen vanwege de uitstekende garantiemogelijkheden  
bij een vegetatiedak. 

De oorspronkelijke dakbedekking bestond uit een toplaag 
van SBS gemodificeerd gebitumineerd polyester met glasvlies, 
volledig gebrand op een onderlaag van SBS gemodificeerd 
gebitumineerd polyester met glasvlies, omgekeerd aan-
gebracht, volledig verkleefd met bitumen 110/30 en cellen-
beton op afschot, 150 mm dik. Uiteindelijk bleek het vernieu-
wen van het UV-systeem het meest complexe detail. 

Het regenwater wordt via een retentielaag en een  
meanderplaat afgevoerd richting de hemelwaterafvoeren. 
De keuze viel op een meanderplaat in plaats van een  
traditionele retentie vanwege de geringe belastbaarheid  
van de constructie. 

JHet Dak van het  aar 2020
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materialen direct, met mankracht, verspreid over het  
gehele dak, vanwege de beperkte piekbelastbaarheid.  
Om verwaaien te voorkomen, werden veel materialen  
en materieel met spanbanden gezekerd.  
Het substraat kwam met silowagens aan en werd  
omhoog gepompt met blaasslangen. 

Waar nodig werkten de mensen buiten de met veilig-
heidshekken afgezette zones aangelijnd met werk- 
begrenzer. Uiteraard waren alle dakdekkers en hoveniers 
bekend met de meeste recente richtlijnen en dus alert  
op mogelijke gevaren. ■

 
SAMENWERKING
In mei 2017 liet de gebouweigenaar onderzoek doen door 
Kiwa BDA Dak- en geveladvies. Naast het vaststellen van de 
conditie van de dakbedekkingsconstructies en de resteren-
de levensduurverwachting, dienden ook de verduurzamings-
mogelijkheden te worden vastgesteld. In juli 2017 werd een 
vervolgonderzoek ingesteld, gericht op bouwlaag 4 van het 
gebouw. Naast Kiwa BDA waren hierbij ook Binder Daktuinen 
en dakbedekkingsbedrijf Elro aanwezig. Gezamenlijk is toen 
bekeken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden van 
het verduurzamen zouden zijn. De dakrenovatie is uiteindelijk 
opgeleverd aan de gebouweigenaar, inclusief een verzekerde 
garantie van 10 jaar met uit- en inbouwdekking. 

VEILIGHEID
Naast de genoemde hemelwaterafvoerputten bleken de 
weersomstandigheden de grootste uitdaging, waarbij met 
name harde wind parten speelde. Zowel de windrichting als 
de kracht zijn onvoorspelbaar vanwege de hoogbouw naast 
het dak. Bij windkracht zes of hoger was het niet toegestaan 
om te werken. In totaliteit konden er meerdere dagen  
niet gewerkt worden op de bouwplaats door de wind.  
Daarnaast vertraagden winterse omstandigheden het project.

De meeste bouwmaterialen zijn in één keer vanaf het maai-
veld op het dak geplaatst met een kraan. Vervolgens zijn de 

JHet Dak van het  aar 2020

• OPDRACHTGEVER:  CBRE GLOBAL INVESTORS, SCHIPHOL
• CONSTRUCTEUR:   ARONSOHN RAADGEVEND INGENIEURS B.V., EINDHOVEN 

EN INGENIEURSBUREAU GRABOWSKY EN POORT B.V.,  
EINDHOVEN (BEIDEN IN OPDRACHT VAN KIWA BDA)

• OPDRACHTNEMER: DAKBEDEKKINGSBEDRIJF ELRO, GORINCHEM 
• DAKBEDEKKING:   WÉDÉFLEX DUURZAME DAKSYSTEMEN, ’S-HERTOGENBOSCH
• DAKHOVENIER:  BINDER DAKTUINEN, POORTUGAAL
• DAKGROEN: OPTIGRÜN BENELUX, NIJKERK

Zonnepanelen en 
groendak, een 
“coole“ combinatie

toekomstgerichte oplossingen 
van optigrün!

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

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

Het groendak dat onder en om de zonnepanelen geplaatst zal 
 worden, zorgt voor een koelend effect wat zelfs tot 5% meer ren-
dement kan opleveren bij het duurzaam opwekken van stroom. 

Solar montagesysteem 
voor groene daken

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

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

D É  D A K B E G R O E N E R



EEN VLAMMEND  
BETOOG
VOOR STEENWOL

>1.000 °Crockwool.nl

Vertrouw al bij de planning op de goede brandwerende eigenschappen van ROCKWOOL steenwol. 
Kies voor de zekerheid die onze onbrandbare isolatiematerialen u bieden: Euro-brandklasse A1, 
smeltpunt > 1.000 °C. Stel uzelf gerust met het gevoel dat u in geval van brand alles hebt gedaan om 
personen en materiële zaken te beschermen. 

Minimaal 1.000 °C, een verantwoorde keuze!

74822-RW-Brandveiligheid-NL-Roofs NL-ADV1_230x300mm.indd   1 26-09-17   09:34

Enduris 3500
1-component vloeibare witte dakbedekking

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

Alle voordelen op een rij
• Gemakkelijk renoveren zonder risico op 

lekkage door werkzaamheden
• Witte kleur zorgt voor koeler 

binnenklimaat door hittereflectie
• Toepasbaar op de meest voorkomende 

dakbedekkingsmaterialen*
• Eenvoudig en snel aan te brengen tot 

-10º Celcius
• Extreem damp-open: geen blaasvorming
• Maakt elk dak brandwerend volgens 

B-Roof t1 
• 1-component: roeren of mengen vooraf 

niet nodig!
• Gemakkelijk aanbrengen met verfroller 

(kortharig, stug)
• Kan jaren later opnieuw overlaagd 

worden met zelfde product
• Gebruiksindicatie: 1 kg/m2, 20m2 

bedekken per emmer van 21,6kg

Enduris 3500 is een witte siliconen dakbedekking voor het naadloos 
overlagen van bestaande daken. Een alternatief voor renovatie en 
reparatie, waarmee de meest voorkomende daken snel en gemakkelijk 
kunnen worden overlaagd.  

Het renoveren van een dak was nog nooit zo makkelijk, want dankzij 
Enduris 3500 kan een versleten toplaag van de meest voorkomende 
dakbedekkingsmaterialen*  met slechts een verfroller en blokkwast volledig 
worden overlaagd, inclusief details. Het resultaat is een lichtgewicht,  
damp-open, brandwerend en helderwit dak dat weer jaren meegaat!  

De witte kleur van Enduris 3500 reflecteert zonnewarmte, is daardoor 
ongevoelig voor temperatuurschommelingen en extreem UV stabiel, 
waardoor de coating niet gevoelig is voor schade door UV-licht. Dit 
zorgt voor een koeler binnenklimaat en verhoogt de productiviteit van 
zonnepanelen. In de zomer kan daardoor bovendien bespaard worden op 
aircokosten. Zo is het niet alleen een praktische, maar ook nog eens een 
duurzame investering!

* Toepasbaar op versleten bitumendaken, oude PVC en oude TPO.  
    In overleg met fabrikant in veel gevallen ook op EPDM.

  

Renoveren, reflecteren 
en opwaarderen.
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In deze rubriek laat Roofs markante personen van binnen en buiten de 

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

achter die visie voor het voetlicht te brengen.

“ We willen de 
dakbeleving vieren”

AAN TAFEL MET… WESSEL TIESSENS

ombuigen. Zo moet je het Jaar van het Dak zien: als een 
sleepbootje dat de koers van de olietanker bijtrekt.”

Toen in Leiden de beslissing genomen was om een 
Jaar van het Dak te organiseren, werd Tiessens al snel 
benaderd of hij dat project twee dagen per week wilde 
leiden, naast zijn andere baan als partner bij Urban Sync. 
“Bij Urban Sync ontwikkelen we stedelijke projecten die 
aantrekkelijk, duurzaam en betekenisvol zijn voor alle 
betrokken partijen. We bedenken creatieve concepten, 
onder andere door groepen bijeen te brengen. Dat doen 
we met een team van negen medewerkers. Een van onze 
projecten is bijvoorbeeld de Cartesiusdriehoek in Utrecht. 
Dat is een bedrijventerrein dat we omvormen tot een 
woonwijk, waarbij we alle inzichten combineren over wat 
mensen nodig hebben om gezond en gelukkig te wonen.” 
Tiessens is daarnaast ook oprichter van Greens in the park, 
een biologisch restaurant waar mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt werken. Het restaurant heeft een eigen 
zorgmoestuin. De producten van de tuin vormen de basis 
voor de gerechten in het restaurant en een deel van de 
winst wordt weer in de tuin geïnvesteerd.

SUPERGAVE PLEK
“We willen tijdens het Jaar van het Dak vooral voor veel 
lawaai zorgen. Die olietanker moet binnen een jaar zijn koers 
verleggen. Dat doen we op allerlei manieren. Mijn uitgangs-
punt daarbij is steeds dat je mensen in eerste instantie niet 
op hun ratio moet aanspreken. Een mens heeft drie breinen: 
het reptielenbrein, van waaruit de motoriek en de driften 
worden aangestuurd, het zoogdierbrein waar de emoties 
worden geregeld en het menselijke ofwel rationele brein. 
We hebben de neiging om mensen aan te spreken op hun 
ratio, maar uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 
de meeste beslissingen niet in het rationele brein worden 
genomen. Kijk eens naar reclames: om consumenten te 
verleiden om iets te kopen, spreken reclamemakers hen aan 

op hun emoties, hun angst, hun behoefte aan veiligheid, 
hun streven naar liefde en seks. Bij het Jaar van het Dak 
richten we ons daarom eerst op het gevoel. We willen de 
dakbeleving vieren. Mensen moeten daken gaan voelen als 
een supergave plek. Eerst het gevoel: ‘Daar wil ik iets mee’, 
en dan pas de ratio: ‘Wat dan, hoe dan?’”

De ratio komt ruimschoots aan zijn trekken met bijvoorbeeld 
de Dakscan: een online tool waar mensen snel kunnen zien 
wat zij met hun dak kunnen doen, wat dat kost, in hoeverre 
er subsidie voor is. Vervolgens kunnen ze gekoppeld worden 
aan een ondernemer en kunnen ze aan de slag. Ook offline 
zijn er activiteiten voor de ratio: in de duurzame kilometer, 
het gebied rondom station Leiden Centraal, staan drie kleine 
huisjes opgesteld met elk een ‘showroof’, waar consumenten 
kunnen zien wat er allemaal mogelijk is met daken. 
Consumenten kunnen zo snel en makkelijk bepalen wat zij 
met hun daken willen en kunnen. 

“Maar voordat je ze zo ver hebt dat ze zich gaan verdiepen 
in de mogelijkheden van hun dak, moet je eerst een gevoel 
bij ze oproepen. Daar hebben we allerlei activiteiten voor. 
We werken bijvoorbeeld samen met Maaltuin, een bedrijf 
dat diners organiseert met een verhaal. In Leiden gaat 
Maaltuin een diner organiseren voor duizend mensen op 
een dak. En vergeet de muziek niet, als belangrijke 
aanjager van emoties! Als tiener zag ik de videoclip van ‘
Where the Streets Have No Name’ van U2. Daarin geeft U2 
een concert op een dak in New York. Ik heb er altijd van 
gedroomd om zoiets te organiseren. Nu ben ik die jeugd-
droom aan het botvieren. We zijn in gesprek met muziek-
centrum Gebroeders De Nobel om te zien of we een concert, 
bijvoorbeeld van Kensington, kunnen organiseren op een 
dak. Misschien vlakbij het station, zodat het publiek op het 
stationsplein kan staan.”

MEEST ROMANTISCHE DEEL
Het is duidelijk: Tiessens heeft iets met daken. “Toen ze me 
hiervoor vroegen, was mijn eerste reactie: ‘Wauw, dit gaat 
over het meest romantische deel van onze stad, de daken!’ 
Neem nou bijvoorbeeld Spider-Man. Waar zoent hij zijn 
vriendinnetje voor het eerst? Juist, op een dak. 
Het dak is een magische plek waar geheime dingen 
gebeuren, de plek waar verstekelingen van de maatschappij 
zich ophouden. Denk aan de dakscènes in Minoes, aan de 
rooftop-scène in The Greatest Showman, aan de schoor-
steenvegertjes in Mary Poppins. En elke superheldenfilm heeft 
wel een spannende achtervolging over daken.” 

Als student planologie bewoonde Tiessens een zolderkamer 
in Groningen. “Ik had geen balkon, maar wel een dakgoot. 
Daar kon je geweldig zitten met een biertje en een zak 
chips, je benen bungelend over de rand. Niemand zag je, 
want niemand kijkt ooit omhoog, alleen kinderen. 
Later had ik een huis zonder tuin, maar mét een dakterras. 
Een dakterras is ideaal om ’s avonds te eten, want je hebt 
veel meer profijt van de avondzon. Een dakterras is boven-
dien veel intiemer dan een tuin, want alle omwonenden 
kunnen in je tuin kijken, maar niemand ziet je op je dak.” ■

WESSEL TIESSENS 
IN ACHT VRAGEN

BURGERLIJKE STAAT? 
IK BEN AL 26 JAAR SAMEN MET MIJN VRIENDIN.

KINDEREN? 
DRIE DOCHTERS, VAN 16, 15 EN 11.

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT? 
IK HEB VEEL VERSCHILLENDE PROJECTEN EN WERK DUS 
BIJNA ALTIJD: JAAR VAN HET DAK, URBAN SYNC, RESTAURANT 
GREENS IN THE PARK… VERDER FIETS IK GRAAG EN SPORT IK 
ZES KEER PER WEEK (BOOTCAMP EN CROSSFIT). EN IK LEES 
GRAAG NON-FICTIE, BIJVOORBEELD OVER GEZONDHEID.

FAVORIETE MUZIEK? 
IK KAN ERG GENIETEN VAN KLASSIEKE MUZIEK EN OPERA, 
MAAR HOU OOK VAN GRUNGE EN U2.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING? 
IK VOND AMERIKA EN AZIË GEWELDIG. VOOR DIE REIZEN 
HEB IK MIJN VLIEGSCHAAMTE EVEN OVERWONNEN. 
DE ONDERNEMINGSZIN EN VITALITEIT IN THAILAND, VIETNAM 
EN SRI LANKA VOND IK PRACHTIG.

FAVORIETE STAD? 
NEW YORK EN BOEDAPEST.

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT? 
IK VIND GAUDÍ NOG STEEDS PRACHTIG. 
MODERNE ARCHITECTUUR: IK VIND HET WERK VAN 
MECANOO EN TANGRAM ERG MOOI EN DOORDACHT.

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP? 
IK BEN TROTS OP DE MANIER WAAROP WE VOOR HET 
JAAR VAN HET DAK MET EEN COMMUNITY VAN 60 PERSONEN 
IN ZEER KORTE TIJD EEN CREATIEF EN STERK PLAN HEBBEN 
GEMAAKT. MAAR OM ECHT TROTS TE KUNNEN ZIJN MOETEN 
WE DE KOMENDE MAANDEN NOG HARD WERKEN!

Nolanda Klunder

Roofs besteedde in het februarinummer aandacht 
aan het initiatief van de gemeente Leiden om 2020 
uit te roepen tot Jaar van het Dak. Projectmanager 
van het Jaar van het Dak is Wessel Tiessens. 

“Leiden staat, net als de rest van Nederland, de komende 
tien jaar voor twee grote uitdagingen,” licht Tiessens toe. 
“Enerzijds is er de verdichting: meer mensen gaan in de 
steden wonen. Anderzijds is er het probleem van verduur-
zaming, dat daar direct mee samenhangt: hoe houden we 
die steeds vollere steden leefbaar? Leefbaar, dat wil zeggen: 
groen, biodivers, koel, droog en met gezonde lucht. 
De huidige ontwikkelingen kun je zien als een soort olie-
tanker, die gestaag verder vaart. Als we willen dat onze steden 
leefbaar blijven, moeten we de route van die olietanker Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl



Zeker in binnenstedelijke gebieden 

krijgt het dak steeds vaker een 

gebruiksfunctie. Het groendak is 

aan een opmars bezig. Daktuinen 

zijn een welkome aanvulling 

op stedelijk groen. Om veilig 

op het gebruiksdak te kunnen 

verblijven, biedt Roval met 

aluminium muurafdeksystemen in 

combinatie met balustersystemen 

een veilige dakrandafwerking. 

Door de verschillende types 

muurafdeksystemen en de 

balustersystemen, vrijwel in 

alle Ral-kleuren leverbaar, zijn 

de combinatiemogelijkheden 

eindeloos.

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

Roval Aluminium
Roval Aluminium is marktleider 

in de ontwikkeling, productie 

en levering van kwalitatieve 

aluminium bouwproducten 

voor daken en gevels. 

Tot het uitgekiende assortiment 

behoren onder meer 

dakrandprofi elen, water slagen, 

complete muurafdeksystemen, 

balusters, groendakproducten, 

dakrand- en doorvalbeveiliging 

en privacyschermen. Daarnaast 

biedt Roval Aluminium maatwerk 

in zetwerk. 

Mooi, functioneel en duurzaam.

VEILIGE DAKRANDAFWERKING OP GEBRUIKSDAKEN

Triflex BV | Boerendanserdijk 35 | 8024 AE  Zwolle  | T: +31 (0)38 460 20 50 | info@triflex.nl | www.triflex.nl

Uiterst betrouwbare
eigenschappen

Kijk voor alle 10 zekerheden en meer informatie op www.triflex.nl/10-zekerheden

1. Uiterst bestendig 
tegen weersinvloeden 

en stralingswarmte

2. Volledig getest en 
goedgekeurd in de hoogste 

klasse volgens EOTA/ETAG 005

3. Koud verwerkbaar 
waardoor uitstekende 

preventie tegen brandgevaar

4. Veiligheid, toepasbaar 
zonder vlam of warmtebron, 

dus geen brandgevaar

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

HANDBOEK VOOR DAKGEBRUIK

Voor professionals die kennis nodig hebben om gebouwen  

multifunctioneel in te zetten, is er een nieuw praktijkboek verschenen:  

Praktijkboek Multifunctionele groene daken en gevels.

Na 10 jaar werd het tijd om het Handboek Groene Daken te 
vernieuwen. In die periode is de aandacht voor daken en 
gevels op dit onderwerp aanzienlijk gegroeid en het is al in 
veel gebouwontwerpen en gebiedsvisies te zien: we willen 
Nederland groener en klimaatadaptief maken. Gebouwen 
kunnen hieraan bijdragen met hun groene daken en gevels, 
zo worden ze multifunctioneel. Dit praktijkboek is tot stand 
gekomen dankzij vele partijen, die hebben bijgedragen aan 
het ontwikkelen van kennis om gebouwen multifunctioneel in 
te zetten voor een groenere en klimaatadaptieve gebouwde 
omgeving. Deze kennis is samengebracht in het nieuwe prak-
tijkboek Multifunctionele groene daken en gevels van ISSO.

INTEGRATIE VAN TECHNIEKEN
Het Praktijkboek Multifunctionele groene daken en gevels 
biedt praktische informatie en tools aan professionals die 
begroeide gevels en daken voor gebruik, waterberging en 
energieopwekking willen realiseren. Als er is gekozen voor een 
groen dak en/of gevel, biedt het praktijkboek ondersteuning 
bij het ontwerp, de realisatie, onderhoud en eventueel de 
sloop. Het praktijkboek behandelt de integratie van meerdere 
technieken om tot een oplossing te komen, waarin meerdere 
functies (gebruik, waterberging en energieopwekking) en 
vormen van gebruikerswaarde centraal staan.

MEERDERE DOELGROEPEN
Het nieuwe praktijkboek kent diverse invalshoeken.  
Enerzijds voor verschillende doelgroepen uit uiteenlopende 
segmenten van de markt. En anderzijds per functie van een 
groen dak of gevel. In deze versie is de praktische informatie 
gebundeld in één overzichtelijk nieuw basiswerk voor meer-
dere doelgroepen. Daarnaast kan het boek ook gebruikt 
worden in onderwijs en bijscholing, de bijbehorende  
opleidingen zijn in ontwikkeling en komen in juni beschik-
baar bij IPC Groene Ruimte. ■

Lange Linden 32
5433 NC Katwijk

T  088-9965680
F  024-6782495

info@aabogreentech.nl
www.aabogreentech.nl

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

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

Bezoek ook onze 
nieuwe webshop!

Infraroodverwarming Warmtepompen LED verlichting Zonnepanelen

www.aabogreentech.nl
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Het groene boerderijdak op de Thammasat Universiteit in Bangkok is 

ontwikkeld en uitgevoerd als een groene ‘berg’, die alle voordelen van 

groen in de stad in zich verenigt.

Een groen voorbeeld  
in een betonnen jungle

INTERNATIONALE DAKEN

De World Health Organisation (WHO) adviseert negen 
vierkante meter groene begroeiing per persoon in een stad. 
Volgens experts ligt dat aantal op drie tot vier vierkante 
meter in Bangkok. De prijzen voor (ver)bouwgrond liggen in 
de dichtbevolkte stad daarnaast erg hoog, wat het moeilijk 
maakt om nieuwe groene gebieden te ontwikkelen.  
“Maar,” zegt Vice Rector van Thammasat University: “gelukkig  
hebben we het dak nog. En we kunnen van het dak een 
openbare plek maken met groen. Met dit dak laten we aan  
Bangkok zien wat er allemaal mogelijk is.” Dat benadrukt ook  
Kotchakorn Voraakhom, prijswinnende stedelijk landschaps-
architect en bedenker van het groene geheel.  
“Hiermee willen we laten zien dat ‘ontwikkeling’ juist bij kan 
dragen aan de oplossing van problemen, in plaats van  
alleen bij het veroorzaken van nieuwe problemen. We hopen 
dat dit meerdere ontwikkelaars inspireert tot het creëren  

van meer groene initiatieven in Bangkok, iets wat de stad 
écht nodig heeft.”
Mw. Voraakhom is een Thaise landschapsarchitect die zich 
altijd heeft geïnteresseerd in overstromingen en specifieker: 
het voorkomen ervan. Vele van haar creaties staan in het 
teken van verduurzaming en vergroening van de stedelijke 
ruimte. Ze doet Ted-talks, heeft een non-profit organisatie  
en inmiddels een bijzonder groot netwerk, wat ze allemaal 
inzet ter verbetering van de weerbaarheid van de stedelijke 
ruimte in met name Bangkok. Met haar laatste creatie,  
het groene boerderij-dak op Thammasat University,  
heeft ze hiervoor een prachtvoorbeeld.

GROEN ÉN MULTIFUNCTIONEEL
Als het grootste stedelijke boerderijdak in Azië, geeft de 
22.000 m² grote Thammasat University Green Roof een aardig 
voorbeeld aan de rest, als het aankomt op het terugdringen 
van negatieve klimaateffecten. In dit project zijn ‘architectuur’  
en ‘landschapsarchitectuur’ op een dusdanig integrale  
manier verweven, dat het moeilijk te bepalen is waar het  
ene begint en het andere ophoudt. 

De moderne (landschaps)architectuur is vanuit een  
bovenaanzicht in een H-vorm opgebouwd, waarbij het  
gebouw via de twee poten gestaag omhoog loopt naar  
de middenstreep van de ‘H’. Voor de opbouw van die  
twee lange zijdes heeft de ontwerpster zich laten inspireren 
door traditionele rijstvelden. De complete ontwikkeling van 
dit project heeft in het teken gestaan van het combineren 
van gemak, duurzaamheid en het ontzien van moeder  
natuur, waardoor de Urban Farming Green Roof echt een 
alles-in-één oplossing is geworden. 

Ontwerpster Voraakhom omschrijft: ‘het gebouw moet func-
tioneren als een berg,’ waarmee ze doelt op het absorberen 
van regen, het groeien van gewassen en een plek waar je 
op een fijne manier rond kan lopen. Het absorberen van die 
regen gebeurt in combinatie met de watervoorziening van 
de gewassen. Hier komt de inspiratie van de rijstvelden goed 
naar voren. Per ‘rijstveld’ loopt het water tot een maximum, 
waarna het verder loopt naar het volgende ‘rijstveld’.  
Tijdens hevige regenval kunnen samen met de afvoer van 
regenwater normaliter overvloedige bodemmassa en  
voedingsstoffen verloren gaan. Maar met dit trapsgewijze 
‘rijstveldensysteem’ houden de planten op het groene 
dak van de Thammasat-universiteit de grond bij elkaar en 
vertragen ze de afvoer. Door niet alleen biologische, maar 
ook regeneratieve landbouw te omarmen, zorgt het voor een 
voedselbron die gunstig is voor zowel de gezondheid van de 
mens als de natuur. Uiteindelijk is het complete dak in staat 
om zo’n 3,5 miljoen liter water als het ware te absorberen.

Verder doet de ‘berg’ dienst als openbare groene ruimte  
voor studenten die een ommetje willen maken tussen hun 
colleges door – colleges die overigens ook op het dak  
gegeven kunnen worden. Maar dus ook als stedelijke,  
biologische voedselbron voor bedrijven en omwonenden. 
Het is dus naast functioneel en duurzaam, ook gewoon  
een plek om elkaar te ontmoeten. 

Om het duurzame plaatje compleet te maken, wekt het  
dak ook nog energie op met behulp van zonnepanelen  
en heeft het een isolerende functie, waardoor de aircon-
ditioning vanzelfsprekend veel minder energie hoeft te 
verbruiken om het gebouw koel te houden in de tropische 
temperaturen van Bangkok.

De bouw van deze ‘berg’ heeft zo’n vier jaar geduurd,  
maar je kunt zeker stellen dat er in die tijd een zeer bijzonder 
dak is ontstaan, die als prachtig voorbeeld kan dienen  
voor toekomstige groenprojecten in het betonnen oerwoud 
dat Bangkok heet. 

•  PLAATS  THAMMASAT UNIVERSITY, RANGSIT CAMPUS,  
BANGKOK, THAILAND

•  OPLEVERDATUM  10 DECEMBER 2019
•  GROEN DAKGEBIED  22.000 VIERKANTE METER
•  STEDELIJK LANDBOUWGEBIED  7.000 VIERKANTE METER
•  GEBIED MET ZONNEPANELEN  3.565 VIERKANTE METER
•  OPENBARE RUIMTE  7.000 VIERKANTE METER
•  SERVICE- EN NUTSGEBIED  4.435 VIERKANTE METER
•  BOUWGEBIED  60.000 VIERKANTE METER
•  KLANT/EIGENAAR  THAMMASAT UNIVERSITY
•  LANDSCHAPS- EN GROENDAKONTWERPER  LANDPROCES 

(KOTCHAKORN VORAAKHOM)
•  ARCHITECTUURBEDRIJF  ARSOM SLIP INSTITUTE OF THE ARTS
•  BOUWKUNDIG INGENIEUR  DEGREE SYSTEM CO., LTD.
•  SYSTEM ENGINEER  TPM CONSULTANTS CO., LTD.
•  AANNEMER  CM49

Tekst: Joep Klerx
Foto’s: Landprocess

De enorm snelle ontwikkelingen en ongeremde industrialise-
ring heeft van Zuidoost-Azië, en dan met name grote steden 
zoals Bangkok, ongezonde betonnen jungles gemaakt.  
Deze ontwikkelingen werken de toch al negatieve klimaat-
verandering nog meer in de hand, waardoor steeds 
 extremere weersomstandigheden – in Bangkok vooral 
 extreem natte weersomstandigheden – de gebieden  
teisteren. In 2011 was het voor het laatst echt goed raak  
in Bangkok, toen door aanhoudende zware regenval  
een vijfde van de stad onder water kwam te staan.  
Toekomstige verwachtingen zijn dat wanneer de huidige 
ontwikkelingen aanhouden, vanaf 2030 de stad in het  
regenseizoen jaarlijks voor 40% onder water komt te staan.
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Lascogum bitumen dakbaan met zekerheid van kwaliteit www.bitasco.nl
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Daksafe BV
Waardsedijk-Oost 12, 3417 XJ Montfoort, Nederland
T: 0031348 47 52 00
E: info@daksafe.nl

www.daksafe.nl

Dé specialist op het gebied van dakveiligheid

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

KS1 kabelsysteem van Daksafe®
Een nieuw doorloopbaar kabelsysteem

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

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

Ontdek alle voordelen op:

www.ks1kabelsysteem.nl

Snelle montage gegarandeerd op
de volgende ondergronden:

Beton
Kanaalplaat vloeren

Gasbeton
Durisol

Staal vloeren
Hout

JACK PLAATST VANAF NU 
SKYLUX DAKRAMEN

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

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

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

Uniek: 
Muggenhor 

aan de 
buitenkant

adv roofs NL Dakraam 2020.indd   1 20/01/2020   09:35
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Vanaf 1 januari 2021 gaan de nieuwe BENG-eisen gelden.  

Belangrijk is, dat de prestaties niet alleen op papier kloppen,  

maar ook in de praktijk. Kingspan Unidek presenteert daarom  

op de website en in een brochure een stappenplan om  

eenvoudig te voldoen aan deze nieuwe eisen.

Stappenplan voor BENG
PRODUCTNIEUWS

productspecifieke waarden voor koudebruggen van goede 
bouwmaterialen, in plaats van met de forfaitaire psi-waarden.

GOEDE DAKPRODUCTEN
Kingspan Unidek laat zien hoe dit in de praktijk te realiseren 
is. Een goed dakproduct is daarbij essentieel. De fabrikant 
neemt daarvoor het dakelement Unidek Aero als uitgangs-
punt. Dit element is verkrijgbaar met een hoge Rc-waarde,  
is ook in de praktijk eenvoudig aan te brengen met een 
hoge luchtdichtheid en heeft zeer beperkte koudebruggen. 

Geïntegreerde verstijvers maken grote overspanningen  
mogelijk zonder de nadelen van randhout.

Bij grondgebonden woningen kan de winst van rekenen  
met de psi-waardes van Kingspan Unidek oplopen tot zelfs 
14,5 kWh/m² bij BENG-indicator 1 en 6,2 kWh/m2 bij BENG 2.  
Bij een vrijstaande woning levert de hoge luchtdichtheid 
(qv10-waarde van 0,15) een extra winst op van 9,7 kWh/m2.

DAK MET PV-PANELEN
Unidek Aro is een geschikte drager van PV-panelen.  
Die zijn belangrijk voor de BENG-indicatoren 2 en 3.  
Het toevoegen van 9 PV-panelen (160 Wp/m2) levert bij een 
tussenwoning een winst op van zo’n 24 kWh/m² bij BENG 2. 
De bijdrage aan het realiseren van BENG 3 is 26%.

Unidek SolarPower is een dakproduct dat helemaal  
past bij de BENG-methodiek. Het combineert de energie-
besparende basis van Unidek Aero met de energieopwekking 
van een PV-systeem in één element. De hoge Rc-waarde 
heeft een gunstige invloed op indicator 1 en de PV-panelen 
op de indicatoren 2 en 3.

Op de website van Kingspan Unidek staan de stappen  
uitgebreid beschreven. Ook is daar het stappenplan als 
brochure te downloaden. ■

Een woning laten voldoen aan de huidige 
EPC-eis van 0,4 is voor de meeste ont-
werpers en bouwers niet zo moeilijk.  
De te nemen stappen zijn inmiddels  
bekend. De nieuwe BENG-eisen  
(Bijna Energie Neutrale Gebouwen)  
zijn voor veel partijen echter nog onbe-
kend en onduidelijk. Goede isolatie,  
een hoge luchtdichtheid en het beperken 
van koudebruggen zijn daarin de  
belangrijkste stappen.

WINST IN DE SCHIL
Een goede schil begint bij goed isoleren. 
Dakisolatie levert de grootste winst op.  
Bij een ongeïsoleerde schil gaat namelijk 
30% van de energieverliezen door het 
dak. Daarnaast heeft bij de BENG-reken-
methodiek het verhogen van de lucht-
dichtheid grote invloed. Waar standaard 
wordt gerekend met een qv10-waarde van 
1,0, is volgens de fabrikant in de praktijk 
met enige aandacht én de juiste bouw-
materialen en detailleringen een waarde 
van 0,15 prima haalbaar. Nog grotere 
winst is te behalen door te rekenen met 



Bestel gewoon vanaf 
de bouw!

ACTIONDAK

WWW.ACTIONDAK.NL

Actiondak, de online groothandel in:

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

- DAKRANDAFWERKING - VEILIGHEID - GEREEDSCHAP - KLEDING

Voor meer voordelen en toepassingen ga naar www.unilininsulation.nl

kwalitatief en 
duurzaam isolatie-
waarde verbeteren

Met de Renopir Flex ontwikkelden we een product dat 

standaard kan worden toegepast. Het is makkelijk te 

plaatsen op bestaande licht geïsoleerde dakelementen 

en levert een hoge isolatiewaarde. De gepatenteerde 

samenstelling van PIR en wol voorkomt luchtcirculatie 

en dus condensatie. Door de combinatie van de 

isolatiewaarde van het oude element en het nieuwe 

slanke element is uw dak in een mum van tijd weer 

optimaal geïsoleerd.  Bovendien ondervinden de 

bewoners geen overlast want het bestaande dak blijft 

gewoon behouden.

DIRECT NA ISOLEREN?
Met de RenoPir Flex Plus kan dit uitstekend

TOTAAL
Rc 6,3

m2K/W

NIEUW

Rc 5,0*

m2K/W

OUD
Rc 1,3
m2K/W

*In het rekenmodel gaan we uit van een Rc 5,0,  RenoPir Flex is leverbaar van Rc 2,5 tot 8,0
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Nederland moet in 2050 een circulaire economie zijn, waarbij alle toegepaste 

grondstoffen herbruikbaar zijn. In 2030 zou er al 50% minder gebruik moeten 

worden gemaakt van primaire grondstoffen zoals mineralen, metalen en  

fossiele brandstof. Met andere woorden: na 2050 hebben we een economie 

zonder afval. De duurzame, recyclebare producten zijn reeds beschikbaar.  

In de bouw zijn circulaire platte daken nu al te realiseren.  

“ Met circulair bouwen 
kun je nu al beginnen”

BEDRIJFSNIEUWS

HOGE “INRUILWAARDE” BELANGRIJK VOOR HET MILIEU
Bij diverse projecten is, na ruim 20 jaar, onderzoek gedaan 
naar de kwaliteit van de destijds toegepaste POCB dakbaan. 
Van de Craats: “De laatste jaren hebben wij diverse  
monsters uit Universal daken genomen. Onderzoek in ons  
eigen laboratorium wees uit dat niet alleen de eigenschap-
pen van de dakbaan, maar ook de moleculaire eigen-
schappen zeer weinig achteruitgang vertonen. Je kunt 
stellen dat de kwaliteit zo goed als nieuw is. Het percentage 
herbruikbaar materiaal is dus erg hoog. Dit betekent dat 
Icopal Universal POCB niet alleen een lange levensduur-
verwachting, maar ook een enorm hoge ‘inruilwaarde’  
(End-of-Life-Value) heeft. Het is belangrijk voor het milieu dat 
de dakbedekking aan het eind van zijn leven nog waarde 
heeft voor de volgende cyclus.”

LEVENSDUURONDERZOEK 
De onderzoeken in het eigen laboratorium leveren dus goede 
resultaten op. Voor BMI Icopal is het echter niet voldoende 
om alleen met eigen onderzoeksgegevens naar buiten te  
gaan. Volgens Van de Craats is het belangrijk dat een 
externe organisatie dezelfde tests uitvoert en de gemaakte 
conclusies bevestigt. Momenteel voert KIWA BDA een nieuw 
levensduuronderzoek uit in opdracht van BMI Icopal.  
Het bureau stelt niet alleen de levensduurverwachting vast, 
maar onderzoekt ook de ‘End-of-Life-Value’. “Hoe hoger die 
uitkomt,” legt Van de Craats uit, “hoe beter het is. Hoe meer 
sloopdaken na 2050 uit POCB met een hoge inruilwaarde 
bestaan, hoe meer gerecycled materiaal er in nieuwe  
dakbanen kan zitten. Op platte daken kunnen we dus al 
volop aan de slag met circulaire materialen.”

RECYCLING VINDT AL PLAATS
Onder de naam Citumen recyclet BMI Icopal, in samenwerking  
met andere marktpartijen, al enige tijd oude bitumen dak-
banen tot nieuwe toplagen en onderlagen. In Groningen 
wordt hiervoor gebruik gemaakt van een speciaal ontwik-
kelde recyclingmachine. Deze zet oude dakbedekking  
om in grondstoffen voor nieuwe dakbanen.  
De installatie werkt volgens het BiELSo-proces, wat staat voor: 
Bitumen Endless Life Solutions. Met recycling van dakafval 
wordt bovendien CO2 bespaard. Ook dat helpt mee om  
een andere norm van 2050 te behalen. In dat jaar moet 
Nederland ook helemaal CO2 neutraal zijn. 
“BMI Icopal streeft naar een circulaire bedrijfsvoering,” zegt 
Marc van de Craats. “Daarbij moeten onze producten,  
de dakbanen, een zo gunstig mogelijk milieuprofiel hebben. 
We verbeteren productieprocessen, ‘vergroenen’ grondstoffen,  
maken producten die zo lang mogelijk meegaan en 
ontwikkelen producten die zo volledig mogelijk te recyclen 
zijn (design for recycling). Circulair bouwen is bij ons nu al 
vanzelfsprekend en geen toekomst.” ■

Volgens Marc van de Craats, Technical Manager Flat Roof 
bij BMI Icopal, is het zaak voortaan alleen nog materiaal te 
gebruiken met een hoge herbruikbaarheid, dat bovendien 
makkelijk te ontmantelen is voor recycling. “Circa 24 jaar 
geleden heeft BMI Icopal Universal ontwikkeld, een POCB 
dakbaan die gemakkelijk te verwerken is zonder open vuur. 
Icopal Universal is vanwege de eenlaagse toepassing  
gemakkelijk terug te nemen om te recyclen. De dakbaan 
wordt onder andere mechanisch bevestigd of los gelegd 
met een ballastlaag van grind, tegels of sedum.  
Meestal wordt Icopal Universal mechanisch bevestigd met 
polyamide tules. “Dit,” stelt Van de Craats, ”maakt het  
ontmantelen nog eenvoudiger. De levensduur van Universal 
is lang. Dus als je nu een plat dak van Universal voorziet, 
heb je na 2050 een sloopdak met een hoog percentage 
herbruikbaarheid. Dat levert grondstof op voor een nieuwe, 
gerecyclede dankbaan.”



Wecal: Compleet en objectief in isolatie- & dakbedekkingsmaterialen

www.wecal.nl
info@wecal.nl

0343 - 59 50 10

Meer info?

TOTAALPAKKET VOOR DE DAKDEKKER

Polyglass SpA: producent van de hoogwaardige dakbedekkingssystemen:

WECAL DAK- & ISOLATIETECHNIEK:
EXCLUSIEF DISTRIBUTEUR VAN POLYGLASS

WECAL: Compleet en objectief in isolatie- & dakbedekkingsmaterialen

Dakspecialisten op internet

www.euroaluminium.nl

www.vebidak.nl

www.eurofast.nl

www.flowlight.nl

www.firestonebpe.nl

Vakgroothandel in dakmaterialen

WWW.DAKNED.NL

part of

Experts in 
dak- en gevelgroen

www.btl.nl

www.zinkmeesters.nl

www.aabo.nl

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.

AABOZINK

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabo�x.nl

DakInspectie DakInspectie DakInspectie
AdviesBuro

AABOTOOLS
Gereedschap voor professionals.

www.aabotools.nl

«tools for 
professionals»

www.leister.nl We know how.

www.provatherm.nl

Rhenofol PVC, Rhepanol PIB, Polyfin FPO www.qualityroofingsystems.nl
www.continu-isolatie.nl

www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

Kwaliteit in platte en hellende daken

info@daktechniekholland.nl

www.daktechniekholland.nl Hardinxveld- Giessendam

0184 499 266

www.sealeco.nl

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

 www.eyecatchersafety.com

www.mawipex.nl

www.bitasco.nl

www.reflexy.org www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

www.ibsconsultants.nl/dakconsult

D É  D A K B E G R O E N E R

DakConsult

www.optigroen.nl

Valbeveiliging & PBM
W W W. H U T T E R . N L
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Heritage Slate is een zeer duurzame daklei op basis van gerecycled rubber.  
Deze bijzondere dakbedekking heeft daardoor niet alleen een hoogwaardige, 
klassieke uitstraling maar is tevens zeer robuust, onderhoudsarm, kent 
een uitzonderlijk lange levensduur en is bestand tegen de meest extreme 
weersomstandigheden. Bovendien is het een zeer milieuverantwoorde keuze.

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

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

Heritage Slate 
Hoogwaardige rubber dakleien

Het nieuwe 
klassiek.

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

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

CO2-emissiereductie

Peter van Houtum, directeur Gebr. Janssen bv, Beugen

Klimaatverandering is een feit en hoort bij de evolutie 
van onze aardbol. De gevolgen zijn op allerlei vlakken 
merk- en zichtbaar. Het maakt ons duidelijk hoe 
kwetsbaar en hoe afhankelijk we zijn van wat de aarde 
ons biedt. Door toedoen van de mens en met name door 
het verbruik van grondstoffen en fossiele brandstoffen, 
wordt de klimaatverandering versneld. 

Zuinig en zorgvuldig hiermee omgaan is daarom 
een must. Een goed begin daarbij is de bewustwording 
hiervan. Economisch verantwoord en duurzaam onder-
nemen gaat daarom bij Gebr. Janssen samen. 
Mede daarom besteden wij aandacht aan het vermin-
deren van het energie- en brandstofverbruik en de 
daaruit voortvloeiende CO2-emissie. 

Een duurzame bedrijfsvoering begint voor ons bij het investe ren 
in de medewerkers en machines. De medewerkers moeten 
zich bewust zijn van hun eigen handelen en het effect 
daarvan op onze klanten, leveranciers en omgeving. 
Het proces van bewustwording begint bij transparantie en 
helderheid waar we voor staan. De belangrijkste afweging 
voor deze CO2-emissie-inventarisatie is om onze CO2-emissie 
kwantitatief inzichtelijk te maken. Een logisch gevolg hiervan 
is het formuleren van concrete en heldere doelstellingen 
om ons te kunnen verbeteren en te onderscheiden. 

CO2-reductie is een gemeenschappelijke verantwoordelijk-
heid waarbij Gebr. Janssen een voorbeeld wil zijn om een 
maatschappelijke bijdrage te leveren aan de samenleving. 
Deze voorbeeldfunctie willen we niet alleen uitdragen 
naar andere bedrijven, maar ook naar onze medewerkers. 

VITALITEITSMANAGEMENT

Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde 

mensen in en om het bedrijf - 

en balans in het leven: 

dat zijn de uitgangspunten van het 

vitaliteitsmanagementprogramma 

‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

Wij zien het als een maatschappelijke taak er zorg 
voor te dragen dat onze kinderen en kleinkinderen een 
duurzame toekomst hebben, zowel op het gebied van eco-
nomie als gezondheid. We zullen daar met ons allen 
de schouders onder moeten zetten. Pas dan praat je over 
‘People, Planet en Profit’. Dit hele proces begint bij de bron 
zelf, het individu. Wij willen dit proces voor bewustwording 
graag uitdragen, faciliteren en stimuleren.

Eén van de onderdelen daarvan is het bereiken van 
CO2-emissiereductie. Een tool daarvoor is certificering 
middels de algemeen erkende CO2-prestatieladder. 
Wij hebben daarvoor gekozen.
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NIEUWSLIJN

NIEUWE BITUMINEUZE ONDERLAAG ESHABASE G EPS VAN BMI ICOPAL
Met de introductie van de nieuwe bitumineuze onderlaag EshaBase G EPS geeft BMI Icopal  
antwoord op vragen uit de markt om een veelzijdige stabiele onderlaag die makkelijk verwerkbaar 
is. Met een dikte van 3 mm vormt EshaBase G EPS een solide en vlakke basis voor zowel meerlaagse 
mechanisch bevestigde, als voor losliggende geballaste dakbedekkingssystemen. De nieuwe dak-
baan vormt tevens een optimale bescherming voor ongecacheerde EPS isolatiepanelen.

De nieuwe dakrol bestaat uit een geïmpregneerd glasweefsel, voorzien van een onder- en boven-
coating van gemodificeerd bitumen. De onder- en bovenzijde van de rol zijn vervolgens afgewerkt 
met folie. In eerste instantie is deze onderlaag speciaal ontwikkeld voor de bescherming van 
 ongecacheerde EPS isolatiepanelen. Tijdens het branden van de toplaag voorkomt EshaBase G EPS 
namelijk dat de EPS isolatie insmelt. Door de flexibele opbouw is deze dakrol op alle ondergronden 
inzetbaar. Bij het uitrollen ligt de baan strak en goed vlak op het dak.

agenda
Na alle verplaatsingen i.v.m. het coronavirus  
zijn de juiste data als volgt:

8-9 juli 2020
THE SOLAR FUTURE NL
DeFabrique, Utrecht
Info: www.thesolarfuture.nl

7-9 september 2020
SOLAR SOLUTIONS INTERNATIONAL
Expo Haarlemmermeer
Info: www.solarsolutions.nl

25 september 2020
FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE
Hotel Zuiderduin, Egmond aan Zee
Info: www.dakvanhetjaar.nl

6-8 oktober 2020
GEZAMENLIJKE BEURZEN:

Renovatie 2020
PREFAB 2020
Energie 2020
Monument 2020
Zero Emission | Ecomobiel
Industrial Heat & Power
Brabanthallen Den Bosch
Info: 
 www.vakbeursrenovatie.nl 
www.prefabbeurs.nl 
www.vakbeursenergie.nl 
www.monumentenbeurs.nl 
www.ecomobiel.nl 
www.industrialheatandpower.nl

27-29 oktober 2020
Building Holland 2020
RAI, Amsterdam
Info: www.buildingholland.nl

3-5 november 2020
PROVADA
RAI, Amsterdam
Info: www.provada.nl

QUOTE VAN HET DAK
Geen dak boven mij 

Geen muren keren het weer 
Alles komt binnen

‘Straathaikoe’, Walsteeg in Utrecht (2017)

P E R S O N A L I A
Peter Maaskant heeft twintig jaar ervaring in de bouw.  
Na avonturen bij Saint Gobain Weber Beamix,  
Icopal en BUVA heeft hij besloten om  
verder te gaan bij Dakned bv.  
“In de dakenbranche voel ik  
me gewoon thuis, dus dit was  
een mooie kans.”

EASYFAIRS NEDERLAND STELT 
LOCATIES BESCHIKBAAR IN 
STRIJD TEGEN CORONAVIRUS
Easyfairs Nederland heeft  
besloten actief mee te werken 
aan de strijd tegen het corona-
virus. De beurs- en eventorgani-
sator en tevens eigenaar van 

Evenementenhal Gorinchem en Hardenberg en uitbater van Evenementenhal Venray zal haar locaties ter beschikking stellen 
aan de lokale en nationale overheden die betrokken zijn in de strijd tegen de verdere verspreiding van het coronavirus.

De evolutie van het coronavirus en de snelheid van de ingrijpende maatregelen die de overheden nemen om de verdere ver-
spreiding tegen te gaan hebben een verregaande impact, direct of indirect, op de gehele bevolking en op alle economische 
sectoren. De sector van beurzen en events is in het bijzonder getroffen aangezien alle evenementen die de komende weken 
gepland waren in zo goed als alle landen zijn uitgesteld. Aangezien Easyfairs haar steentje wil bijdragen aan de collectieve 
maatregelen tegen het coronavirus, heeft het bedrijf aan de Nederlandse overheden voorgesteld om haar locaties ter beschik-
king te stellen in functie van hun noden. Dit geldt ook voor alle buitenlandse eventlocaties van Easyfairs: in België gaat het om 
Flanders Expo (Gent), Antwerp Expo (Antwerpen), Nekkerhal Brussels North (Mechelen) en Namur Expo (Namen) en in Zweden 
om Kistamässan (Stockholm), Malmömässan (Malmö) en Abymässan (Gothenburg).

EUROSAFE SOLUTIONS VESTIGING DORDRECHT 
VERHUIST NAAR NIEUW PAND 
Specialist in valbeveiliging Eurosafe Solutions 
verhuisde per 23 maart naar een nieuwbouwpand 
aan de Toermalijnring 2210 in Dordrecht.  
Het bedrijf heeft het hoofdkantoor in Zwolle en  
een vestiging in Dordrecht. Door de groei voldeed 
het oorspronkelijke pand in Dordrecht niet meer  
als kantoorruimte en magazijn. 

HOLDING ISOBOUW  
NEEMT NEDERLANDS  
RECYCLINGBEDRIJF OVER

BEWiSynbra Group, de holding van IsoBouw, heeft een meerderheids-
belang gekocht in het Nederlandse bedrijf De Wijs-van Loon bv,  
inclusief haar dochteronderneming Poredo bv. BEWiSynbra ziet 
duurzaamheid als een belangrijk strategisch drijfveer van het bedrijf, 
waarbij circulariteit een integraal bedrijfsonderdeel vormt.  
Het verzamelen en recyclen van EPS-materiaal is de kernfunctie van 
een apart opgericht bedrijfsonderdeel: BEWISynbra Circular.

JUBILEUMACTIE ZINKUNIE
Zinkunie bestond vorig jaar 20 jaar en dat 
heeft men niet onopgemerkt voorbij laten 
gaan. Klanten werd gevraagd om een 
foto van de mooiste, leukste of grappigste 
momenten met Zinkunie (producten)  
in te sturen. Hieruit zijn uiteindelijk drie  
winnaars gekozen. Duinkerke Dak & Zink,  

Robbert van Rooijen en G.J. van Hell wonnen een foto van hun project op canvas. 
Zinkunie laat weten iedereen te willen bedanken voor de mooie inzendingen. 



Volgende maand in Roofs:

Triflex bv www.triflex.nl

Aabo Greentech bv www.aabogreentech.nl

Bitasco www.bitasco.nl

Daksafe www.daksafe.nl

Skylux www.skylux.be 

Unilin Insulation bv www.unilininsulation.com

Actiondak www.actiondak.nl

Wecal www.wecal.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Mawipex Handelsmaatschappij bv www.mawipex.nl

BMI Group www.bmigroup.com

IKO nl.iko.com

ZinCo Benelux bv www.zinco.nl

Aabo Fix bv www.aabofix.nl

Isobouw www.isobouw.nl

Boko www.boko.nl

Anjo www.anjo.nl

All-up www.all-up.nl 

BDA Opleidingen www.bdaopleidingen.nl

Optigroen www.optigroen.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Rockwool www.rockwool.nl

Roval Aluminium bv www.roval.eu
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Adverteerdersoverzicht

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

SPECIAL
Daglicht

CORONAVIRUS
Verslag presentatie protocol  
samen veilig doorwerken

AAN TAFEL MET…
Petra van den Berg (NIOO)

ONDERZOEK
Groendaken bevorderen bijenpopulatie

De volgende Roofs verschijnt op 8 mei 2020

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

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

VERDEELD DOOR: WWW.MAWIPEX.NL



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

bmigroup.com/nl

It’s never just a roof.


