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COLUMN

Dag licht
maken. Nu dit fenomeen niet 
meer plaatsvindt, is de lucht 
tegenwoordig stralend 
blauw, zonder wolkje aan 
de lucht, wat op zich al 
een prachtig gezicht is, 
maar de mensen met 
zonnepanelen op  
hun dak scoren  
dag na dag record
opbrengsten; dat is 
dan tenminste nog  
iets positiefs.

Dit themanummer zal 
 ongetwijfeld vele mooie 
 voorbeelden geven van 
 mogelijke daglichttoetredingen 
en dan toegespitst op het dak: lichtkoepels, lichtstraten, 
 zogenaamde lichttubes en dakramen. Die zorgen voor fijne 
daglichttoetreding, voorkomen dat de verwarming al aan 
moet in deze tijd van het jaar en een positief welbevinden 
van de bewoners of gebruikers. De ontwikkeling van deze 
producten heeft de afgelopen decennia niet stil gestaan. 
Keer op keer moesten producenten hun producten weer 
aanpassen aan (of doorontwikkelen voor) nieuwe eisen en 
regelgeving. Denk hierbij aan de sterk verbeterde slagvast
heid i.v.m. de doorvalveiligheid of de steeds strenger 
wordende isolatieeisen en de aangescherpte brandveilig
heidseisen. De producenten hebben hier goed op inge
speeld, zonder daarbij het esthetische aspect uit het oog te 
verliezen. De uitstraling van de meeste van dit type producten 
is er eveneens op vooruit gegaan, wat vaak resulteert in  
een fraaie en waardevolle aanvulling op het gebouw,  
wat ongetwijfeld de waarde zal verhogen. Maar dat voordeel 
zal helaas door de coronacrisis in een ander daglicht komen 
te staan. En nu houd ik erover op.

Marco de Kok

Voor u ligt weer een nieuwe uitgave van Roofs. Ook in deze, 
voor iedereen vreemde, tijd van afstand houden, han
den wassen en thuiswerken heeft de redactie weer een 
mooie editie samengesteld. Wees niet bang, ik ben niet 
 voornemens deze column te wijden aan de coronacrisis 
waarin we  momenteel verkeren. Ik ben eerlijk gezegd een 
beetje  coronamoe. Waar ik in het begin al het nieuws wilde 
volgen en elke avond voor de buis trouw naar Jinek zat te 
kijken, laat ik nu de nieuwsstroom bewust een beetje langs 
me heen gaan. Dat is niet om mijn kop in het zand te steken, 
maar al die verschillende experts die soms ook wisselende 
informatie geven en de berichtgeving over de faillissementen 
die eraan zitten te komen, dat is mij even te veel. Ik beperk 
mij nu tot gezette tijden waarop aangekondigd wordt dat 
er nieuwe informatie over de maatregelen gegeven gaat 
worden en dan sla ik mijn toetje ervoor over en nestel ik mij 
om 19 uur voor de buis om de persconferentie te kijken.  
En verder word ik terloops door gezinsleden wel af en toe op 
de hoogte gehouden, want tja, als thuiswerkende ben ik de 
godganse dag met vijf personen in huis, zoekende naar een 
plekje om te kunnen werken, omdat de kinderen gelukkig 
zo gedisciplineerd zijn om trouw hun lessen te volgen en de 
opdrachten voor school te maken. Ik sluit het coronaonder
werp af door te zeggen dat ik voor u als lezer van de Roofs 
hoop dat u en uw familie nog in goede gezondheid verkeren 
en dat uw bedrijf deze crisis goed kan doorstaan.

Het thema van deze Roofs is daglicht. Licht is belangrijk, 
maar daglicht helemaal. Mensen klaren in deze tijd van het 
jaar helemaal op van hun winterdepressie. Het is ook niet 
voor niets dat het Bouwbesluit eisen stelt aan de hoeveel
heid oppervlak daglichttoetreding voor gebouwen met een 
woon of kantoorfunctie. Ik heb persoonlijk niet veel last van 
zo’n winterdepressie, maar ik ken mensen in mijn  omgeving 
die er wel degelijk door beïnvloed worden.  
Dat is voor degenen die er last van hebben geen pretje, 
maar ook niet voor de mensen in zijn of haar omgeving. 
Gelukkig maar dat sinds de ‘intelligente lockdown’ er vrijwel 
onafgebroken  zonnige dagen te tellen zijn, anders had het  
thuiswerken voor vele mensen onder ons er nog een 
 moeilijkheid bij gekregen. Maar de hoeveelheid zonuren  
van de afgelopen weken schijnt opvallend te zijn, zo erg zelfs 
dat men hier theorieën voor aan het bedenken is. 

Eén van die theorieën is de ‘Cirrus Homogenitus’, oftewel 
‘door de mens gemaakte sluierbewolking’. Doordat er van
daag de dag slechts nog 10% van het normale vliegverkeer 
in de lucht is, ontstaan er ook 90% minder condensstrepen 
die vliegtuigen doorgaans achterlaten. Bij bepaalde klima
tologische omstandigheden en een normale hoeveelheid 
vliegverkeer kunnen die condensstrepen zich ontwikkelen tot 
een aaneengesloten sluierbewolking (Cirrus Homogenitus) 
die het zonlicht blokkeert en zelfs de zon onzichtbaar kan 

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.
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Het Theater Zuidplein wordt de nieuwe hotspot voor kunst en cultuur  

in RotterdamZuid. Een deel van het dak is beplant en een deel  

krijgt zonnepanelen. Een speciale opbouw boven de podia is nodig  

om het geluid te dempen. 

Tussen kunst en groen dakopbouw, op basis van een indirect mechanisch bevestigd 
systeem, wat zou leiden tot akoestische lekken.  
Schadenberg West bedacht een systeemopbouw die,  
zoals een zwevende dekvloer, geluid dempt.  
Bovenop de constructieve dakvloer is de opbouw als volgt: 
een laag 50 mm dikke steenwol en 3 mm Garantgum, 
460P14, 85 mm spramex beton, Betopor CEPS (thermische 
isolatie en afschot). Op de Betopor CEPS is een bitumineuze 
hechtprimer aangebracht waarna er een laag Garantgum  
3 mm (460 P 14) volledig op gebrand is, hierop is een 
toplaag van Garantgum Zwart gemineraliseerd (470 K 24) 
aangebracht, ook volledig gebrand. 

TECHNIEK
De dakdelen waaraan geen speciale akoestische eisen 
werden gesteld, zijn vanaf de constructieve dakvloer opge
bouwd met een laag Garantgum 3 mm (460 P 14),  
die volledig gebrand is op de (op voorhand van een  
bitumineuze hechtprimer voorziene) ondergrond.  
Daarop werden aangebracht: een laag Betopor CEPS,  
een bitumineuze hechtprimer en een laag Garantgum 3 mm 
(460 P 14) volledig gebrand, een toplaag van Garantgum 
Zwart gemineraliseerd (470 K 24), ook volledig gebrand. 

Ter plaatse van de vegetatiedaken is de toplaag uitgevoerd  
in een laag Garantgum (470 K 14) in wortelwerende uitvoe
ring. Voor de randstroken zijn, in verband met de NEN 6050  
brandvrij detailleren, ook de zelfklevende randstroken gele verd 
door SOPREMA en door Schadenberg West aangebracht.

De keuze viel op de producten van SOPREMA vanwege de 
kwaliteit, levensduur en goede ondersteuning bij projecten. 
Het bedrijf uit IJlst leverde ook de zelfklevende randstroken. 
Vlak voor oplevering zijn de daken geïnspecteerd voor de 
tienjarige allin verzekerde projectgarantie.

Tekst: Martijn van den Bouwhuijsen
Foto’s: Schadenberg West

Het 12.000 m2 grote nieuwe Theater Zuidplein staat naast  
het bus en metrostation van Charlois en de hoofdentree  
van Winkelcentrum Zuidplein. De meeste functies van de 
nieuwe culturele trekpleister liggen op de begane grond 
rond de centrale ontvangsthal, waaronder een bibliotheek, 
expositieruimtes, podia en een caférestaurant.

ARCHITECTUUR
Veel aandacht in het ontwerp van het Kunstenpand  
gaat uit naar de gebouwschil. Een aluminium voorgevel,  
een soort voile, contrasteert met het achterliggende baksteen 

JHet Dak van het  aar 2020

metselwerk. Het ontwerp van de voorgevel bestaat uit kleine 
driehoeken die als een puzzel in elkaar vallen en samen 
grotere driehoeken, spiralen en cirkels vormen. Een rand met 
donker geanodiseerde aluminium panelen bovenop deze 
voorgevel steunt zijdeling af op het dak. De daken van de 
podia krijgen zonnepanelen. De overige daken zijn deels 
voorzien van allerlei planten en deels bestraat.

SAMENWERKING
Het meest complex waren de daken boven en bij de  
podia, alwaar het geluid gedempt moest worden.  
De besteks omschrijvingen en details met betrekking tot de 
opbouw van de dakbedekkingsconstructie voldeden niet. 
Daarbij werd namelijk uitgegaan van een traditionele  
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Het hemelwater wordt afgevoerd middels een pluviasysteem.  
Dat onderdruk watersysteem zorgt voor een snelle afvoer  
van water en ontlast de draagconstructie, in vergelijking  
met een meer traditioneel hemelwaterafvoersysteem.  
Met Betopor CEPS is een afschotsysteem gecreëerd.  
De leidingen van de hemelwaterafvoer zijn op de akoestische 
daken opgenomen in de spramexbeton, op de overige  
daken is het leidingstelsel opgenomen in de Betopr CEPS. 

DUURZAAMHEID
De vegetatiedaken zijn opgebouwd met een drainagelaag, 
substraatlaag en planten voor halfschaduw waaronder 
Geranium, Goudaardbei, Lollipop en Kattekruid.  
Er komt een tweetal tuinen, van in totaal 720 m2, op het dak, 
die ook het regenwater bergen. In totaal komen er meer  
dan 4500 vaste planten op het dak, die zorgen voor de 
komst van vlinders en bijen.

Het snijafval van de dakbedekking is tijdens het project in 
big bags gestort en door de leverancier teruggehaald  
voor recycling. De leverancier heeft met de opdrachtgever 
afgesproken de dakbedekking bij einde van de levens 
duur – na 30 jaar  terug te halen, indien niet voor een  
overlaging zou worden gekozen.  
Dan wordt het sloopafval (bitumen en inlages) gerecycled. 

• OPDRACHTGEVER:  GEMEENTE ROTTERDAM,  
BOUWCOMBINATIE HART VAN ZUID  
(BALLAST NEDAM& HEIJMANS)

• ARCHITECT: DE ZWARTE HOND, ROTTERDAM
• DAKDEKKER: SCHADENBERG WEST, ROTTERDAM
• LEVERANCIER:  SOPREMA, IJLST

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

GEBIEDSONTWIKKELING HART VAN ZUID
HART VAN ZUID IS DE ONTWIKKELING VAN EN ROND EVENEMENTEN
COMPLEX AHOY EN ZUIDPLEIN. BEHALVE HET NIEUWE THEATER ZUIDPLEIN 
EN HET ONLANGS GEOPENDE ZWEMCENTRUM ROTTERDAM BEHELST  
DIT PROJECT ONDER ANDERE EEN VERBETERDE AANSLUITING VAN 
 WINKELCENTRUM ZUIDPLEIN, TRANSFORMATIE VAN DE GOOILANDSINGEL 
NAAR EEN STADSBOULEVARD MET PLEINEN EN EEN VERNIEUWING VAN 
HET OVKNOOPPUNT. DE GEBIEDSONTWIKKELING HART VAN ZUID IS MET 
DE UITVOERING GESTART IN 2016. DE BOUWCOMBINATIE NEEMT NA DE 
BOUW EEN DEEL VAN HET ONDERHOUD VAN DE PUBLIEKE GEBOUWEN  
EN DE OPENBARE RUIMTE VOOR REKENING. 

De bouwcombinatie voert het project uit volgens de 
 gedragscode van ‘Bewuste Bouwer’. Volgens die richtlijn  
hebben aannemers en onderaannemers aandacht  
voor de veiligheid, gezondheid en ontwikkeling van de  
bouwplaatsmedewerkers. Dit uit zich onder meer in  
social return on investment: mensen werk geven die  
anders buiten de boot zouden vallen. 

VEILIGHEID
De aannemer bracht waar mogelijk hekwerken langs  
de dakranden aan. Waar dat niet mogelijk was,  
maakte de dakdekker gebruik van een valbeveiligings
systeem met harnassen, kabels en tegels van 190 kg.  
Met drie torenkranen zijn de benodigde materialen vanaf 
maaiveld naar de daken getransporteerd. 

Het was werken op een ‘postzegel’ midden in RotterdamZuid. 
Leveranciers reden af en aan. Aanvoertijden en kraantijden 
sloten nauw op elkaar aan. De strak geplande en geleide 
operatie werd alleen gestopt bij overmacht: bijvoorbeeld  
als de wind te hard waaide (vanaf windkracht 6).  
Eindresultaat van de inspanningen is een iconisch gebouw. ■

JHet Dak van het  aar 2020



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

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

nauwe banden met Paus en Klaas én onze overtuiging dat het 

samen ondernemen tot een wederkerig succes leidt, maken  

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

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

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

trouwens, maar ook met gedegen opleidingen en een 

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

Verkoop

Verhuur

Lease

Onderhoud

Opleidingen

MET ALL -UP GAAT 
HET DAK ERAF . . .

...EN ER WEER OP NATUURLIJK!

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 samenscholingsverbod, zoals dat sinds 22 maart van kracht is,  

geldt niet voor bouwplaatsen. Wel is het van belang om de RIVMrichtlijn 

van 1,5 meter afstand aan te houden. Om hier bij bouwwerkzaamheden  

invulling aan te geven, is op 30 maart het protocol ‘Samen veilig  

doorwerken’ van kracht gegaan. Tijdens een webinar op 31 maart  

werd de praktische invulling hiervan toegelicht.

Protocol ‘Samen veilig  
doorwerken’ aangepast 
aan ontwikkelingen

PROTOCOL ‘SAMEN VEILIG DOORWERKEN’

kan worden, binnen en buiten huis. Dit is belangrijk voor  
 bedrijven, opdrachtgevers en werknemers omdat duide
lijkheid de basis vormt voor veilig werken. Dat zorgt voor 
 continuïteit in de bouwproductie en het behoud van 
 werkgelegenheid. Tegelijk met het protocol werd het 
 helpdesk Corona Bouw en techniek ingesteld.

De gedragsregels worden de komende periode actief naar 
werkgevers en werknemers in de bouw en technieksector 
gecommuniceerd. De belangrijkste punten zijn: ga zo veel 
mogelijk zelfstandig naar de bouwplaats, werk in kleine, 
vaste teams op vaste locaties, houd 1,5 meter afstand,  
ook bij overleg en eten in een bouwkeet. Voor werkzaam he

den in huis is het belangrijk dat bewo
ners zoveel mogelijk in een andere 
ruimte verblijven, zij en de werknemers  
niet verkouden of ziek zijn en dat er  
1,5 meter afstand wordt gehouden. 

De partijen vinden dat alles op  alles 
gezet moet worden gezet om te 
voorkomen dat de bouwsector stilvalt. 
Daarom is er de komende periode 
intensief overleg met opdrachtgevers, 
corporaties, netbeheerders om ervoor 
te zorgen dat er zo veel mogelijk 
 doorgewerkt kan worden zonder de  
gezondheid van werknemers in gevaar  

te brengen. Naast het door laten gaan van lopende projecten 
en aanbestedingen is de vergunningverlening essentieel.  
Het Rijk en de bouw en technieksector roepen daarom  
provincies en gemeenten op door te blijven gaan met 
 vergunningverlening, zodat de orderportefeuilles gevuld 
blijven en het werken aan de woningbouw en verduur
zamingsopgave doorgaat. Ook wordt bekeken of renovatie 
onderhoudswerkzaamheden naar voren gehaald kunnen 
worden. Het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ wordt  
ondersteund door: Aedes, AFNLNOA, Bouwend Nederland, 
CNV, FNV Bouwen en Wonen, FNV Metaal, OnderhoudNL, 
Techniek Nederland en Woonbond.

Tijdens een webinar op 31 maart werd besproken hoe in de 
praktijk invulling kan worden gegeven. Onder leiding van 
Angelina van Weerdenburg (Bouwend Nederland) werd het 
protocol toegelicht door arbeidshygiënist. TheoJan Heesen 
(ArboTechniek) en arbeidsepidemioloog Johan Timmerman 
(Volandis). Meer dan 2300 deelnemers waren er online bij  
en inmiddels is het webinar duizenden keren teruggekeken. 

SAMEN REIZEN
Het protocol is op 17 april 2020 aangepast. Aanleiding hiertoe  
is het onderdeel ‘samen reizen’, waarover veel vragen 
werden gesteld aan de Helpdesk Corona Bouw & Techniek. 
Hierop hebben caopartijen waaronder Bouwend Nederland, 
Techniek Nederland, FNV en CNV geanticipeerd en intensief 
overleg gevoerd met het ministerie van Binnenlandse Zaken 
(BZK). Het advies is: rijd zoveel mogelijk apart, samen rijden 
naar een project of klant mag alleen als er geen andere 
opties zijn. 
 
Het advies is en blijft om zoveel mogelijk alleen te reizen. 
Zijn er geen andere mogelijkheden, als eigen of openbaar 
vervoer of een andere planning, dan kan men met twee 
personen in een vervoersmiddel samen reizen, mits hierbij de 
nodige extra hygiënemaatregelen in acht worden genomen. 
Bij meer dan twee personen in één vervoersmiddel moet  
minimaal 1,5 meter afstand tussen alle personen aanwezig 
zijn. Als men met drie of meer personen in een vervoersmiddel 
zit en dichter dan 1,5 meter van elkaar is, kan men worden 
beboet (tenzij men een gezin vormt of huisgenoten is). 

Een veelgehoord initiatief is het aanbrengen van een  
scherm of schot in de bus/auto. Een scherm of schot in  
de bus plaatsen is niet nodig als je de regels van het RIVM 
opvolgt. Een dergelijk scherm kan de verkeersveiligheid  
in gevaar brengen en is niet acceptabel als vervanging  
van de regels uit het protocol. Als je alle regels uit het  
protocol opvolgt en je tóch veiliger voelt met een scherm, 
dan kun je dit uiteraard aan laten brengen. Let er dan goed 
op dat deze het zicht niet belemmert en maak het schot  
of scherm na elke rit schoon met een ontvettend sopje of 
70% isopropylalcoholdoekjes. 

SAMEN WERKEN EN LUNCHEN 
Voor samen werken binnen 1,5 meter blijft het uitgangspunt 
dat dit zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Als het 
onvermijdbaar is, mag met twee of meer personen gewerkt 
worden met minder dan 1,5 meter afstand. Wees hierbij extra 
alert, maak afspraken over hoe veilig gewerkt kan worden, 
raak voor zover mogelijk niet dezelfde oppervlakken aan, 
gebruik afscherming als dit mogelijk is en volg de hygiëne
regels (was handen zeer regelmatig, hoest en nies in de 
elleboog, raak het gezicht niet aan). Ook samen lunchen 
met meer dan twee personen mag wanneer er voldoende 
afstand, minimaal 1,5 meter, wordt gehouden. ■

CONTACTGEGEVENS  
HELPDESK CORONA BOUW EN TECHNIEK
Telefoon (gratis): 085 – 080 1544 
Email en chat via website: www.helpdeskcoronabt.nl

Het Rijk en de bouw en technieksector hebben het protocol 
‘Samen veilig doorwerken’ vastgesteld. Het protocol is één 
van de uitkomsten van de gesprekken die minister Knops 
van BZK en minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen met 
Bouwend Nederland, Techniek Nederland en andere partijen 
uit de sector voeren om ervoor te zorgen dat het werk niet stil 
komt te liggen. Het protocol volgt de richtlijnen van het RIVM 
en wordt ondersteund door de vakbonden, branchevereni
gingen en werkgevers en werknemersorganisaties.

CONTINUÏTEIT
Het protocol biedt een handreiking voor werkgevers en 
 werknemers over hoe er op een veilige manier doorgewerkt 
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Aan de TU Delft is onlangs de leerstoel Construction Cultures ingesteld. 

Doel van de leerstoel is het bestuderen van gedrag in de bouwcultuur 

en door een culturele bril naar de organisatie en de wijze van  

samenwerken in de bouw te kijken. Op deze manier kan de bouw  

de nood zakelijke transities bewerkstelligen. De leerstoel wordt bekleed  

door prof. dr. Alfons van Marrewijk. Roofs interviewde hem.

Studie naar het gedrag  
in de bouwcultuur

TU DELFT STELT LEERSTOEL CONSTRUCTION CULTURES IN

Sinds zijn aanstelling aan de TU Delft is Van Marrewijk  
werkzaam bij drie universiteiten. Naast zijn leerstoel  
Construction Cultures is hij ook hoogleraar Projectmanage
ment aan de BI Norwegian Business School Oslo en aan de  
VU Amsterdam is hij Universitair Hoofddocent organisatie
wetenschappen. “Ik vind het zelf ook wel een complexe 
werkweek, maar die driehoek past goed bij mij,” zegt hij hier  
over. “Ik ben met verschillende interessante projecten bezig, 
waaronder een boek waarvoor we wereldwijd 15 leiders van 
megaprojecten hebben geïnterviewd en aan de hand van 
hun biografische kenmerken proberen te komen tot inzichten 
in wat iemand geschikt maakt als topmanager.  

Een ander bijzonder studieobject is de constructie van  
een tijdelijke megastad voor pelgrims van de Kumbh Mela, 
een religieuscultureel festival waar tientallen miljoenen  
mensen op afkomen. Deze wordt volgend jaar in Haridwar,  
in het noorden van India, gehouden. Wat kunnen we leren 
op het gebied van circulair bouwen, hergebruik van  
infrastructuur, demontabele constructies, efficiëntie, etc.?

De leerstoel Construction Cultures aan de TU Delft wordt  
gefinancierd door Bouwend Nederland en komt voort uit  
de behoefte te reflecteren op de alledaagse bouwpraktijk. 
Door bewustwording over de eigen dagelijkse bouwpraktij
ken kan zo een gewenste verandering in het gedrag worden 
bewerkstelligd. Dat kunnen trage processen zijn, maar de 
maatregelen rond het coronavirus laten zien dat gedrags
veranderingen ook relatief snel kunnen worden bereikt.  
Maar daar is dan wel een levensbedreigende situatie voor 
nodig. Een onderwerp als veilig werken op hoogte is dat  
in principe ook, maar deze wordt zelden echt zo ervaren.  

Daarom heeft het relatief lang geduurd voor de  noodzaak 
van veiligheidsmaatregelen doordrong en liepen de 
 praktische maatregelen feitelijk achter de regelgeving  
aan. Overigens was er vóór die periode een andere  
vorm van  ‘veilig werken op hoogte’, maar dan heb je het 
vooral over het aanroepen van een beschermheilige,  
het dagelijks zegenen van het gereedschap en andere  
mentale constructies.”

“Voor de kwaliteit van daken zou het veel beter zijn als de 
dakdekker eerder, in de ontwerpfase, bij het project wordt 
betrokken. Dat vergt een andere organisatie van de bouw. 
Veranderingen in de praktijk komen tot stand als gevolg  
van een economische, morele of juridische noodzaak.  
Herhaling blijft een belangrijke factor: in de praktijk zie je 
vaak dat er wel zaken worden afgesproken, maar vervolgens  
redeneert iedereen vanuit zijn eigen werkelijkheid en de 
vraag is dan of hetgeen wordt afgesproken ook daad
werkelijk wordt uitgevoerd. Het blijft dan ook belangrijk  
voortdurend contact te houden en te evalueren of alle  
partijen nog op dezelfde lijn zitten.  

De aanstaande Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 
(Wkb) zal overigens, net als diverse andere factoren  
en regelgeving, ook al wel de nodige veranderingen in  
de bouwcultuur bewerkstelligen.”

ONDERZOEKSPROJECT
Eén van de projecten waar Van Marrewijk de komende  
periode bij betrokken zal zijn, is het onderzoeksproject  
circulair bouwen, als onderdeel van het platform Cirkelstad. 
Dit platform van publieke en private partijen zoekt oplossin

gen op het gebied van circulair bouwen: hoe krijgen we  
reststromen terug in de keten? Bij het onderzoek is de hele 
keten betrokken: de rijksoverheid, private opdrachtgevers, 
architecten, aannemers, slopers. Ook zullen dakdekkers
bedrijven bij het project worden betrokken. In het onder
zoeksproject wordt een vijftal projecten gedurende de 
ontwerpfase gevolgd, samen met alle ketenpartners, met 
als doel succesvolle manieren van samenwerking te vinden. 
Als alles doorgaat volgens plan (dit is i.v.m. het coronavirus 
onzeker), zal het project deze zomer van start gaan,  
het heeft een looptijd van vier jaar.  

Op dit moment is nog niet duidelijk welke projecten zullen 
worden gevolgd, deze worden door de deelnemende  
partijen zelf aangedragen, maar het zullen de grotere  
woning en utiliteitsprojecten zijn. 

“Wat betreft het circulair bedekken van het dak valt er uit 
het (verre) buitenland inspiratie te halen. Er zijn dakbedek
kingen van hooi, hout, stro, klei, mest, etc. Je zou zeggen dat 
hier veel inspiratie uit valt te halen voor de innovaties van 
morgen! Het uiteindelijke doel van het onderzoeksproject is 
de (samen)werkpraktijken te veranderen, aan de hand van 
te ontwikkelen tools, het uitwisselen van ervaringen en het 
bespreken van verbetermogelijkheden. De verandering van 
de bouwcultuur zal traag verlopen, omdat routines heel diep 
zijn ingebakken, maar de leerstoel en het hier besproken 
onderzoeksprojecten willen bijdragen aan de noodzakelijke 
versnelling ervan.” ■

Ongemerkt hebben veel artikelen in Roofs de bouwcultuur 
tot onderwerp. De positie van de dakdekker in de keten,  
veilig werken op hoogte, duurzaam bouwen: het betreft  
allemaal culturele vraagstukken, die duidelijk aan ont
wikkeling onderhevig zijn. Niet alleen vanuit economische  
en veiligheidsmotieven, maar ook om te kunnen reageren  
op de maatschappelijke uitdagingen omtrent klimaat
verandering, energietransitie en verstedelijking.  
De bouwsector moet oplossingen bieden voor de nood
zakelijke transitie naar een klimaatadaptieve en toekomst
bestendige gebouwde omgeving. Om deze transitie 
te ondersteunen, is de ontwikkeling en toepassing van 
 organisatiewetenschappelijke kennis op het gebied van 
samenwerking en verandering cruciaal.

PARTICIPEREND OBSERVEREN
Alfons van Marrewijk is opgeleid als ingenieur, maar uit  
interesse heeft hij daarnaast in de avonduren een studie  
culturele antropologie aan de Universiteit van Utrecht opge
pakt. Dit deed hij vanuit een fascinatie voor de verschillende 
organisatieculturen en de vraag hoe deze op één lijn te 
krijgen. Uiteindelijk is hij aan de Vrije Universiteit hierop  
gepromoveerd. “Ik bestudeer de organisaties van binnenuit, 
telkens vanuit de vraag: wat zou ik in die situatie doen?  
Ik zorg er daarom ook voor dat ik in de praktijk werkzaam 
blijf, bijvoorbeeld in projectorganisaties. Zo heb ik bijvoor
beeld meegewerkt aan de HSLZuid. Steeds probeer ik de 
organisatiecultuur in kaart te brengen aan de hand van 
waarden, normen en gedrag: wanneer is iets te duur,  
wat zijn de (politieke) keuzes? Maar ook aan de hand van 
de ongeschreven regels: in hoeverre is ‘stoerheid’ een norm, 
wat zijn de kwetsbaarheden, wat zijn de taboes?”

prof. dr. Alfons van Marrewijk, TU Delft.

“ VOOR DE KWALITEIT VAN DAKEN  

ZOU HET VEEL BETER ZIJN ALS  

DE DAKDEKKER EERDER BIJ HET  

PROJECT WORDT BETROKKEN”
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De mogelijkheden die zetwerk op maat biedt zijn eindeloos. Van het bekleden van 
een dakkapel en afwerken van goten tot  het compleet bedekken van een dak én 
gevels met bijv. felsbanen. Maar ook het inpakken van oude kozijnen met Plastisol 
of bekleden van details aan een pand met zink, koper of PVDF: ons zetwerk op maat 
is oneindig veelzijdig. 

Wij zijn er trots op de enige landelijke aanbieder te zijn die in staat is om onmiddellijk 
na opdracht razendsnel zetwerk op maat te zetten. Wij beschikken namelijk over 20 
industriële zetterijen verspreid door heel Nederland. Daardoor hoeft u nooit meer één of 
meerdere dagen te wachten op uw zetwerk, maar kan het altijd razendsnel ergens in de 
buurt voor u gezet worden! 

Zink of Plastisol bestellen kan heel gemakkelijk door een maatwerktekening te 
uploaden naar onze online bestelmodule via www.aabo.nl/zetwerkbestellen. 
Bellen of een email sturen kan natuurlijk ook,  of kom gewoon bij ons langs!

Razendsnel in heel NL!
Zetwerk op maat vanuit 20 zetterijen.

Waarom zetwerk van Aabo Trading?

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

Álles voor het dak. 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

Zetwerk op 
maat nodig?
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Met de uitvinding van de Boomveer is de toepassing van bomen  

op veel meer daken mogelijk dan tot nu het geval was.  

Dit heeft grote gevolgen voor de biodiversiteit in de stad.  

Roofs sprak met de uitvinder van het systeem, Stef Janssen.

Een kroon op het dak
BOOMVEREN: BOMEN ZONDER WORTELS

Groen wordt steeds vaker op het dak toegepast,  
maar volgens Stef Janssen is de ambitie nog veel te beschei
den en onvoldoende innovatief. “Het sedumtijdperk is voorbij,”  
stelt hij. “Er is behoefte aan een andere invulling van stedelijk 
en natuurlijk gebied en dat betreft echt een  cultuuromslag. 
Voor zowel het leven in de stad als de biodiversiteit is een 
verregaande integratie van stad en natuur de enige optie. 
Daarvoor is innovatie nodig. De politiek beweegt zich overigens 
ook steeds meer in deze richting, al gaat het nog langzaam.”

BOOMVEER 
De Boomveer kan een belangrijke factor betekenen in  
deze cultuuromslag. Het betreft een vinding van Stef Janssen 
met tuin en landschapsarchitect Maarten Grasveld en  
directeur Toon Ebben van Boomkwekerij Ebben. Het is een 
innovatieve ophangconstructie die de windbelasting op  
de boom sterk reduceert en het restant van de krachten 
overbrengt op de dakconstructie. Ook kan er gewerkt  
worden met een minimum aan substraat, waardoor de  
belasting op het dak sterk afneemt.

Janssen vertelt hoe hij op het idee kwam. “Bomen zijn veel 
intelligenter dan we geneigd zijn te denken. Een boom is in 
staat zich verregaand aan zijn omgeving aan te passen:  
hij hoeft niet per definitie met zijn wortels in de grond te staan. 
Een sterk voorbeeld daarvan kwam ik op één van mijn reizen 
tegen in een berggebied in Indonesië. Ik stond daar even uit 
te blazen en zag een boom staan in een spleet in de grond. 
Ik realiseerde me dat de boom geen water uit de grond 
haalde, maar in leven bleef door voldoende vocht uit de 
lucht te halen. Door gebruik te maken van de condensatie 
die daar in de afwisseling tussen dag en nacht ontstond,  
wist de boom in leven te blijven.” 

“Dat gegeven staat aan de basis van de Boomveer.  
Boomveren zijn lichtgewicht bomen die dus niet met hun 
wortels in de bodem staan, maar in een technische con
structie. Dit maakt het mogelijk bomen toe te passen op 
constructies (daken), waar dat tot voor kort niet mogelijk 
was. Een boomveer weegt maar één tiende van het  
gewicht van een boom in de bodem, zo’n 400 kg in plaats 
van 4000 kg. Met name aan de randen van daken,  

die doorgaans meer gewicht aan kunnen, levert dit veel 
mogelijkheden op. Met het plaatsen van bomen op daken 
wordt een heel ecosysteem naar het dak verplaatst en zo 
wordt het mogelijk de lokale natuur voort te zetten op het dak.”

Janssen: “Boomveren krijgen de ruimte om maximaal  
te bewegen in de wind. Ze worden niet met hun kluit vast
gehouden door zware volumes, maar innovatief gefixeerd  
in een lichte en sterke constructie, of met een boombeugel 
die nauwelijks ruimte vraagt. We zijn nu zo ver dat we zeker 
weten dat onze bomen in staat zijn te overleven zonder met 
hun wortels vast te staan in de ondergrond. Het uiteindelijke 
doel is om met het systeem ook in staat te zijn energie op  
te wekken. Dit gebeurt dan via de pendulewerking van  
de boom, als gevolg van wind: met deze beweging kan,  
vergelijkbaar met de toepassing van een dynamo bij een 
fiets, elektriciteit worden opgewekt. 

Hiermee is een heel andere toepassing van groen op daken 
denkbaar, met veel meer bomen en alle gevolgen van dien 
voor de biodiversiteit, waterhuishouding en luchtkwaliteit  
in stedelijk gebied. Overigens is dit systeem niet alleen 
toepas baar op daken, maar ook voor andere infrastructuur 
(infranatuur), zoals dijken, wegen en vooroeverontwikkeling  
in het kader van waterveiligheid in Nederland.”

FIETSPAD VAN DE TOEKOMST
Samen met KWS en Movares heeft Boomkwekerij Ebben  
eerder dit jaar de prijsvraag ‘Het fietspad van de toekomst’ 
gewonnen. Janssen: “De energie die vrijkomt door de 
 beweging van de bomen in de wind wordt in eerste instan
tie gebruikt om de boom zelfvoorzienend te maken. Dat wil 
 zeggen dat de boom zelf zorgt voor zijn water en nutriën
tenhuishouding. In tweede instantie kan de ‘boomstroom’ 
worden benut voor bijvoorbeeld fietspadsignalering of het 
opladen van fietsen. De innovatie ondersteunt de ambitie 
om een veilig, snel en comfortabel fietspad te ontwikkelen.”

Zo ver is het nog niet en daarom moet, in samenwerking  
met partners, de innovatie verder worden uitgewerkt.  
Aan de TU Delft wordt sinds kort de voorbereidingen getroffen 
voor de leerstoel Urban Forestery. O.a. in het kader hiervan 
wordt verder gewerkt aan boomveerontwikkeling met  
studenten die kiezen voor het vak Ecological Engineering. 
Volgens Janssen is Delft de juiste plek hiervoor, omdat deze 
TU de combinatie tussen natuur en techniek kan helpen  
maken. TU Delft maakt immers gebruik van de technologische  
kennis ten behoeve van economische en sociale doeleinden 
en zorgt ervoor dat deze kennis wordt vertaald naar  
nieuwe bedrijven, producten, diensten en processen.  
Bovendien faciliteert de TU Delft wetenschappers en onder
steunend personeel om innovaties op de markt te brengen.

“Niet innoveren is geen optie,” aldus Janssen. “De natuur raakt  
in het gedrang en de steden worden steeds minder goed 
leefbaar. Maar om de natuur op een goede manier voort 
te zetten in de stedelijke gebieden zijn andere oplossingen 
nodig. We moeten op een andere manier nadenken over  
de ruimtelijke ordening en over het ontwerp van gebouwen. 
Ik pleit voor nuttige biodiversificatie van onze bestaande leef
omgeving, op basis van nieuwe strategieën voor de inzet van 
veel meer bomen op daken. Wij dragen hiertoe ons steentje 
bij en hopen het systeem tijdens de Floriade van 2022 in 
Almere te kunnen presenteren.”

Recent is in Alphen aan den Rijn de eerste publieke boom
veerproeftuin ingericht op twee bestaande houten daken in 
Alphen aan den Rijn. Vanwege de coronacrisis is de officiële 
opening afgelast, maar in een later stadium zal deze  
proeftuin alsnog feestelijk worden geopend. In een vervolg
artikel zal Roofs nader ingaan op deze ‘proeftuin’.  
Janssen: “Dit zal uiteindelijk moeten leiden tot Urban Forestry 
op daken: dakkroonontwikkeling op de daken.  
Welke vooruitstrevende architect wil nou niet een levende 
kroon op zijn belangrijkste ontwerp?” ■

DE ONTWIKKELAARS ZIJN OP ZOEK NAAR SAMENWERKINGS
VERBANDEN VOOR DE OPZET VAN EXPERIMENTELE PROEF
TUINEN. BELANGSTELLENDEN KUNNEN ZICH MELDEN BIJ  
STEF JANSSEN: S.JANSSEN@EBBEN.NL

Stef Janssen is ambassadeur Urban Nature en uitvinder  
van de Boomveer, die momenteel wordt ontwikkeld bij  
Boomkwekerij Ebben. In de dakenbranche is Janssen 
bekend als één van de initiatiefnemers van de Green Deal 
Groene Daken (momenteel het Nationale Daken Plan).  
De stad is volgens Janssen niet zozeer een ‘potentieel 
 natuurgebied’, maar veel meer een bron van natuur. 
 “Stedelijk gebied en natuurgebied zullen in de toekomst 
noodzakelijkerwijs steeds verder worden geïntegreerd,” zegt hij.  
“Het dak is een belangrijk onderdeel in deze ontwikkeling 
en we staan nog maar aan het begin daarvan. We moeten 
beter leren ontwerpen en bouwen met natuur in ons land.”

De wereldwijde urbanisatietrend zet het klimaat in steden 
steeds verder onder druk. De groeiende CO2uitstoot en  
hittestress zorgen ervoor dat steden steeds minder goed  
leefbaar worden, terwijl er steeds meer mensen in steden 
gaan wonen. De natuur is uit balans en in de steden  
ondervertegenwoordigd, omdat de infrastructuur van een 
stad zich niet bij uitstek leent voor groenvoorzieningen.  
De laatste jaren wordt gewerkt aan een integratie van stad  
en natuur, maar het is nog mondjesmaat.

Stef Janssen.
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Het groendak kan een positieve rol spelen in het bevorderen van de  

bijenpopulatie. Een gezonde bijenpopulatie is belangrijk voor het gehele 

ecosysteem. Marloes Gout, momenteel adviseur bij de gemeente Rotterdam, 

heeft dit bestudeerd en kwam tot een lijst parameters waar voor de bijen  

rekening mee moet worden gehouden bij de aanleg van groendaken.

Groendaken bevorderen 
bijenpopulatie

BIODIVERSITEIT DOOR DAKGEBRUIK

om verschillende redenen belangrijk.  
De diversiteit van genen, soorten en 
ecologische processen is essentieel 
voor het leveren van ecosysteem
diensten, zoals de levering van 
schoon water tot houtvoorziening en 
landbouwgewassen. 

BESTUIVING
De belangrijkste ecosysteemdienst is  
bestuiving. Verschillende bijensoorten  
bestuiven plantensoorten, wat bete
kent dat ze het voortbestaan van 
verschillende plantensoorten verze
keren. Daarom zorgt het veiligstellen 
van de diversiteit van bijen voor meer 
veerkracht van het ecosysteem.  
De achteruitgang van bijen heeft  
verstrekkende gevolgen voor de 
mens. Bijen bestuiven planten waar
aan we ons voedsel ontlenen.  
Ongeveer 90 soorten landbouwge
wassen zijn afhankelijk van biotische 
bestuiving: dit omvat ongeveer een 

derde van de wereldwijde voedselvoorziening. Deze gewassen 
zijn onder andere fruit (zoals appels, kersen, mango’s, etc.) 
en groenten en noten. Koffie, cacao en katoenplantages 
zijn ook sterk afhankelijk van de bestuiving door honingbijen 
en hommels. Bovendien zijn gewassen die als veevoer worden 
geteeld ook afhankelijk van de bestuiving door bijen. 

Vanwege het belang van bestuivers wordt er steeds meer 
aandacht besteed aan het uitsterven van bijenpopulaties. 
De exacte reden voor de verliezen aan bijenpopulatie  
is moeilijk te bepalen. Uit veel onderzoeken kan worden 

geconcludeerd dat de verklaring ligt in een combinatie van 
factoren. Deze worden vaak samengevat onder de naam 
van de Colony Collapse Disorder (CCD). Deze redenen zijn 
onder meer de achteruitgang van de natuur, een afname 
van de biodiversiteit van planten en dus een gebrek aan 
voedsel en nestmogelijkheden. Onze menselijke bevolking 
groeit nog steeds, wat leidt tot uitbreiding van de stedelijke 
ruimte. Dat gaat vaak ten koste van groen. 

HABITAT
Hoe kunnen groene daken (en gevels) in de Nederlandse 
bebouwde omgeving zorgen voor een gezonde bijen
populatie, welke maatregelen (op verschillende schalen) 
kunnen worden genomen en hoe hangen ze samen?

Tijdens mijn onderzoek aan de VU Amsterdam heb ik 
 richtlijnen opgesteld voor het aanleggen van groene  
daken (en groene gevels) op verschillende schaalniveaus.  
Deze niveaus betreffen een individueel dak of gevel  
(microschaalniveau) en een verzameling daken/gevels 
verspreid over een stad (macroschaalniveau).  
Belangrijke onderzochte factoren op microschaalniveau  
zijn het daksysteem (voor groene daken specifiek de  

substraatlaag en de drainagelaag), 
fysieke eigenschappen, klimatologische 
omstandigheden, het type vegetatie  
(en het beheer daarvan) en de mate  
van luchtvervuiling. Op het macro 
schaalniveau is de aanwezigheid van be
staande voedselbronnen en nestplaatsen 
en de afstand daartussen belangrijk. 

Geconcludeerd kan worden dat de twee 
essentiële factoren voor het creëren van 
een goede habitat voor bijen de voed
selvoorziening en nestgelegenheid zijn. 
De drainagelaag en de substraatlaag 
bepalen het microklimaat van een groen 
dak en daardoor de geschiktheid voor 
drachtplanten om hier te groeien.  
Het microklimaat in de substraatlaag is 
ook direct van belang voor de geschikt
heid voor bijen om in deze laag te neste len. 
Een andere belangrijke factor om rekening 
mee te houden is de wind. Een bijenhabitat 
op een groen dak of aan een gevel  
moet beschermd zijn tegen harde wind. 
Bij harde wind is het ongunstig voor bijen 
om uit te vliegen, omdat dit dan veel 
energie kost. Een windluwe habitat kan 
gecreëerd worden door bijvoorbeeld het 
planten van vegetatie. 

Bovendien zijn nestplaatsen het meest 
geschikt op warme, zonnige plekjes.  
Luchtvervuiling is van invloed op het 

foerageergedrag van bijen en daarom moeten habitats in 
de ideale situatie op minimaal enkele tientallen meters van 
drukke verkeerswegen af gecreëerd worden. Op het macro
schaalniveau is het belangrijk om habitat‘stapstenen’ te  
creëren. Deze ‘stapstenen’ moeten voedselbronnen en 
nestgelegenheid bieden. In steden kunnen de stapstenen 
aanwezig zijn op maaiveldniveau of ze kunnen gecreëerd 
worden op groene daken/aan groene gevels. De minimale 
foerageerafstand van bijen in stedelijk gebied is 100 meter, 
dit is dus de minimale afstand tussen de stapstenen. 

Het onderzoek heeft geresulteerd in twee checklists,  
waarin alle belangrijke parameters staan. Om het gebruik 
van de checklijsten te illustreren en om de functionaliteit  
van de lijsten te testen, zijn case studies uitgevoerd op een 
groen dak op de Vrije Universiteit Amsterdam en in de  
omliggende woonwijk de Zuideramstel. In deze case studies 
zijn de huidige stapstenen in kaart gebracht en is er een  
advies uitgebracht is over waar en hoe de huidige stapstenen 
aangevuld kunnen worden. ■

Marloes Gout, gemeente Rotterdam

Wereldwijd is de honingbijenpopulatie in het afgelopen 
decennium sterk gedaald. Vooral in Nederland neemt  
de bijenpopulatie af en staat een substantieel deel van  
de circa 350 bijensoorten op de zogenaamde ‘Rode lijst’,  
wat betekent dat ze met uitsterven worden bedreigd  
of zijn verdwenen. Deze achteruitgang van bijenpopulaties 
beïnvloedt ecosystemen, omdat bijen een belangrijke  
functionele groep vormen binnen een ecosysteem.  
Het behoud van biodiversiteit binnen ecosystemen is  

Hoe ziet een bij-vriendelijk groen dak eruit? 

 

Parameters groene daken spreiding over stad 
 
Nabijheid daken   

 Honing bijen/hommels: ≤ 3 km, wilde bijen: ≤ 0.5 - 300 meter 
Integratie met bestaand groen 

 Daken (gevels) zelfvoorzienend in voedsel/nestgelegenheid, vegetatie aanvullend aan bestaande 
vegetatie 

 
 

Parameters groen dak 
 
Fysieke eigenschappen dak 

 Hoogte van het dak: 12-20m 
 Helling dak: vlak, enigszins hellend 
 Oriëntatie van het dak: zuid 

Vegetatie 
 Type vegetatie: lokale inheemse planten, nectar en stuifmeel voorziening gedurende het hele 

foerageerseizoen (maart – oktober) 
 Dichtheid: aantal m2 open grond (zand) voor nestmogelijkheid 

Grond/substraat  
 Type: gebruik van lokale grond  en substraat (van weilanden en bosgrond), variëren van 

substraatdieptes, variëren van drainagesystemen, variëren van nutriënten rijkdom 
Weersomstandigheden  

 Wind: weinig wind (turbulentie), beschut nest, windsnelheid minder dan 4-5km/u 
 Vochtigheid/regen: droge nestgelegenheid, honing bijen: relatieve vochtigheid bijenkast minder 

dan 90% 
 Zon: tussen 11.00u - 16.00u 
 Temperatuur: honing bijen/hommels: 10-35 °C, optimaal 18-25 °C, wilde bijen: 15-18 °C 

Geografische locatie  
 Omgeving: natuurlijk gebied, tuinen/stadsparken, of andere gebouwen met nestmogelijkheden 
 Aanvullende objecten op het dak: dood hout, rietpollen, muren, holle rietstengels, braam, vlier, 

distels, bijenhotel, zandbergen, etc. 
Management   

 Pesticiden: geen 
 Management type: biologisch beheer, verschillende fases van planten aanwezig zijn in optimale 

ratio, maaien en snoeien in fases, onkruid laten groeien 
Vervuiling  

 Luchtvervuiling NOX/PM: Weinig NOX /fijn stof 

©M. Gout  2014, info: 
marloes.gout@gmail.com 
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De laatste jaren zijn zonnepanelen steeds vaker onderwerp van  

gerechtelijke procedures. De vraag is dan bijvoorbeeld wie  

eigenaar is van zonnepanelen die zijn geplaatst op een gebouw,  

door iemand anders dan de eigenaar van het gebouw zelf.  

In dit artikel wordt kort het juridisch kader omtrent deze vraag geschetst. 

Juridische kwalificatie 
van zonnepanelen

ZONNE-ENERGIE 

Eline Holtland-van der Zwaag,  
Poelmann & Van den Broek

ZONNEPANELEN: ROEREND OF ONROEREND?
De wet bepaalt (artikel 3:3 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek) 
dat gebouwen en werken die duurzaam zijn verenigd 
met de grond, worden aangemerkt als onroerende zaken. 
De Hoge Raad heeft in het bekende Portacabin arrest 
(ECLI:NL:HR:1997:ZC2478) toegelicht dat hiervan sprake is 
indien een gebouw of werk naar haar aard en inrichting 
bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven.  
Een woning is gefundeerd op de grond en is dus aan te 
merken als een onroerende zaak. Is een zaak niet duurzaam 
verenigd met de grond, dan is dus sprake van een roerende 
zaak. Een roerende zaak kan echter onroerend worden, 
indien deze zaak een bestanddeel vormt van een andere 
onroerende zaak.

BESTANDDEELVORMING
Bestanddelen van een zaak zijn onzelfstandige zaken die 
opgaan in de zaak waar zij deel van uitmaken. Uit de wet 
(art. 3:4 BW) volgen twee criteria om te bepalen of een zaak 
bestanddeel van een andere zaak is geworden. 

Het eerste criterium is dat de zaak volgens verkeersopvatting 
een bestanddeel is van de hoofdzaak. Dit is bijvoorbeeld  
het geval indien twee zaken constructief op elkaar zijn  
afgestemd. Of als de zaak zonder bestanddeel als incompleet 
of onvoltooid moet worden beschouwd. 

Indien dit criterium niet duidelijk maakt of sprake is van  
bestanddeelvorming, wordt gekeken naar het tweede  
criterium. Bij dit criterium wordt gekeken of een zaak zodanig 
met de andere zaak is verbonden, dat het niet mogelijk is 
om de twee zaken zonder schade van elkaar te scheiden. 
Indien sprake is van bestanddeelvorming, is de eigenaar  
van de hoofdzaak ook eigenaar van de bestanddelen.  
De zaak wordt dan immers gezien als één geheel. 

Zijn zonnepanelen aan te merken als bestanddeel van  
het gebouw?

De vraag is vervolgens of zonnepanelen zijn aan te merken 
als bestanddeel van het gebouw waarop zij bevestigd zijn. 

Voor beantwoording van deze vraag is eerst van belang te 
kijken naar de wijze waarop de zonnepanelen zijn bevestigd 
op het dak. Zo bestaan er zonnepanelen die geheel in het 
dak geïntegreerd zijn en zonnepanelen die op het dak 

worden gemonteerd. In de literatuur wordt over het algemeen 
aangenomen dat zonnepanelen die geïntegreerd zijn in het  
dak, bestanddeel vormen van het gebouw. Het (dak van het)  
gebouw is dan immers zonder de zonnepanelen incompleet 
en de zonnepanelen zijn niet zonder schade aan beide 
zaken te verwijderen. 

Over de nietgeïntegreerde zonnepanelen bestaat meer dis
cussie. Een gebouw is over het algemeen niet in constructief 
opzicht specifiek afgestemd op nietgeïntegreerde zonne
panelen. Daarnaast is het gebouw niet als incompleet te 
beschouwen zonder de zonnepanelen. 

Ook volgens het tweede wettelijke criterium lijkt de uitkomst 
dat nietgeïntegreerde zonnepanelen geen bestanddeel 
zijn van het gebouw. Zonnepanelen die op een dak worden 
gemonteerd, kunnen namelijk vaak zonder al te veel moeite 
worden verwijderd. Echter, de opvatting dat zonnepanelen 
naar verkeersopvatting toch als bestanddeel van het gebouw 
worden beschouwd, lijkt mij alsnog zeer verdedigbaar.  
De zonnepanelen staan namelijk – net als een verwarmings
installatie en leidingwerk – ten dienste aan het gebouw 
waarop deze zich bevinden. In de literatuur en jurisprudentie 
wordt over het algemeen aangenomen dat verwarmings
installaties en leidingwerk als bestanddeel van het gebouw 
waarin deze zich bevinden moeten worden aangemerkt.

OPSTALRECHT 
Tot uit jurisprudentie duidelijk wordt of nietgeïntegreerde  
zonnepanelen nu wel of niet als bestanddeel kunnen worden 
aangemerkt, is het in ieder geval verstandig het juridische 
kader in het achterhoofd te houden. Op het moment dat 
zonnepanelen namelijk worden aangemerkt als bestand
deel van het gebouw waarop zij geplaatst zijn, heeft dit 
grote gevolgen. Zo wordt de eigenaar van het gebouw ook 
eigenaar van de zonnepanelen. 

Dit is ook het geval op het moment dat iemand anders  
dan de gebouweigenaar de zonnepanelen laat plaatsen. 
Indien een ander dan de gebouweigenaar zonnepanelen 
wil plaatsen op het dak van een gebouw, is het daarom 
raadzaam een opstalrecht te vestigen op het gebouw.  
Een opstalrecht is een zakelijk recht dat op een onroerende 
zaak van een ander kan worden gevestigd.  
Met dit opstalrecht blijft degene die de zonnepanelen laat 
plaatsen eigenaar van de zonnepanelen. De eigenaar van 
het gebouw dient na de vestiging van een opstalrecht de 
aanwezigheid van de zonnepanelen te dulden. 

CONCLUSIE 
Afhankelijk van het soort zonnepaneel is het verstandig, 
totdat er in de rechtspraak meer duidelijkheid over wordt 
verschaft, een opstalrecht te vestigen indien een ander  
dan de gebouweigenaar zonnepanelen wil plaatsen op  
een dak en de eigendom ervan wil behouden. ■
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ERIK EN DE ANDEREN

Sommige opdrachtgevers schieten als gevolg van de coronacrisis in een  

bekende reflex: geplande onderhoudswerkzaamheden worden uitgesteld  

of afgeblazen. De dakdekkers die binnen Dakbehoud Nederland zijn  

verenigd publiceren een statement waarin wordt opgeroepen tot een  

meer pragmatische aanpak.

Dakdekkersbedrijven doen  
beroep op opdrachtgevers

Erik Steegman,  
Dakonderhoud  
Nederland

De afronding van het  
eerste kwartaal van 2020  

ligt alweer ver achter ons en 
we zitten in een stevige COVID19crisis, die wereldwijd zijn 
stempel drukt op onze economische toekomst. De horeca is 
volledig stilgelegd, samen met de luchtvaart en vakantie 
industrie, en daarmee worden talloze bedrijven direct 
geraakt. Uiteraard is gezondheid het belangrijkste thema: 
het gaat voorlopig ietsje beter met het aantal patiënten dat 
geveld is in ons land, maar niettemin heeft het coronavirus 
veel extra slachtoffers gemaakt. Nederland mag zich  
gaan opmaken, voorlopig nog zonder medicijn, voor de 
‘éénmetervijftigsamenleving’, waardoor uiteindelijk ook  
de economie langzaamaan weer moet gaan herstellen. 

Dit keer is het wel de vraag hoelang het herstel gaat duren, 
nu uiteraard de hele wereldeconomie hiermee te maken 
heeft. Dit is ook afhankelijk van het beleid van alle wereld
leiders binnen de eigen landsgrenzen. China is als eerste op 
de weg terug en Europa doet zijn best. Amerika is nog een 
onzekere factor, in het kader van de verkiezingen uiteraard 
ook een beetje politiek gedreven.

In tegenstelling tot de horeca en de reisbranche is de bouw 
nog steeds aan de gang. Weliswaar worden nieuwe plannen 
door de vastgoedbranche uiterst kritisch bekeken op de 
investeringen en indien mogelijk wat opgeschoven, maar het  
onderhoud en beheer blijft voorlopig doorgaan en dat is 
goed voor wellicht een wat sneller herstel. Ook de nog steeds 
enorme tekorten aan woningen zal een reden blijven om 
toch door te blijven gaan. De bouwconjunctuur zal op peil 
moeten blijven, anders zullen wij ook meegezogen worden in 
de malaise die deze crisis nu al op korte termijn veroorzaakt. 
Op vele dakdekkersbedrijven geprojecteerd zijn de meeste 
van ons gestart in 2020 met een behoorlijke werkvoorraad in  
portefeuille. En met een aantal kleine aanpassingen kan er 
dan ook doorgegaan worden. De bussen zijn aangepast met  
onbreekbaar plexiglas. Geen airco aan in de bus, vanwege 
de luchtverspreiding en het aantal dakdekkers per bus  
aangepast, waarbij buiten weer de anderhalve meter 
afstand in acht gehouden kan worden, al dan niet met 
beschermende maatregelen bij de werkzaamheden op 
de daken. Onze leden zullen dan ook aan opdrachtgevers 
in het algemeen, maar schoolbesturen, gemeenten en de 
overheid en semioverheid in het bijzonder, het onderstaande 
statement, door Dakbehoud/ Van Venrooy Dakbedekkingen 
opgesteld, onderschrijven.

‘DENK MEE IN MOGELIJKHEDEN EN GOOI  
DE ECONOMIE NIET ONBEWUST OP SLOT’
“Als dakdekkersbedrijf bevinden wij ons in de buitenlucht en 
buiten het bereik van bewoners of gebruikers van objecten.  
Onze storingsdienst staat dan ook paraat voor alle dakgere
lateerde storingen. Voor planmatig onderhoud/renovatie 

hoeven wij ook niet binnen te zijn. Wij regelen o.a. onze eigen 
toilet en schaftvoorzieningen en indien nodig regelen we een 
voorziening om buitenlangs het dak op te kunnen, als deze 
er niet is. En voor andere zaken zijn vaak ook goede oplos
singen te vinden. Daarbij is ons personeel goed geïn strueerd, 
staat veiligheid bovenaan, volgen we hierin het landelijk 
advies vanuit het RIVM en houden we de ontwikke lingen 
nauwgezet in de gaten. Daar waar het Coronatechnisch op  
dit moment niet goed uitvoerbaar is, zullen wij dat zelf ook 
kenbaar maken. We hebben nu een paar verontrustende  
berichten gekregen dat we niet kunnen of mogen komen, 
i.v.m. de school of het gebouw dat op slot zit. Of doordat 
besloten is om al het onderhoud tot nader order uit te stellen 
en wij als dakdekker daardoor ook niet mogen komen,  
i.v.m. de bekende argumenten: ‘één lijn trekken’, of ‘vanwege  
de beeldvorming’. Wij zullen dit uiteraard moeten respecte
ren. Maar we willen wel meegeven dat een dicht gebouw of 
school juist ideaal is voor preventief of planmatig dakonder
houd. Uiteraard vanwege o.a. het niet hebben van overlast 
op het gebied van geluidshinder, met name boren en andere 
dakwerkzaamheden, zoals het slopen van de oude dak
bedekkingsconstructie. Tevens zijn allerlei instellingen en hele 
gebieden, bijvoorbeeld Schiphol, maar ook vele kantoor
gelegenheden op industrieterreinen, volledig leeg en veel 
gemakkelijker bereikbaar voor reguliere werkzaamheden. 

Daarnaast is de verwachting dat de Coronatijd nog wel een 
flinke tijd aanhoudt, daarom het verzoek aan alle opdracht
gevers met een ‘alleonderhoudonholdcrisisbeleid’ het op 
een meer pragmatische benadering in te richten. Wij denken 
hier graag in mee. Houd de dakenbranche aan de gang, 
samen met alle bouwkundig aannemers van Nederland. 
Gelukkig zijn er ook veel opdrachtgevers, die bijvoorbeeld 
vragen of het onderhoud aan hun scholen naar voren  
geschoven mogen worden.” Aldus het dakdekkersbedrijf. 

En als we de mogelijkheden nu hebben: bouw ook aan een 
eigen strategie. Zorg dat je onderdeel wordt van een digitaal 
ecosysteem: een netwerk met een gezamenlijke verantwoor
delijkheid voor het eindresultaat. Met thema’s als robotisering, 
prefab circulair, klimaatadaptatie en duurzaamheid en nu 
helemaal letterlijk, op een gezonde manier doorgroeien naar 
uiteraard ook een gezonde economie in 2030. 

Je hoeft niet ingehaald te worden door techbedrijven en 
startups. Onderneem nu al actie om op jouw gebied in 2030 
een leidende positie in te nemen. Het is zeker een hectische 
en bijzondere tijd, waarbij we er met elkaar, met de kennis en  
maatregelen van nu, het beste van moeten maken. Let goed  
op jezelf en elkaar in een voorlopig nog veranderende 
anderhalvemeterafstand maatschappij! ■
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Na ‘de grote C’

 werken! Waar kan ik tekenen?  
Naar zo’n strikt regime was ik echt 
op zoek!” Dan had u nog niet 
 verteld over snipperen. Want in de 
toekomst zal hij bij u moeten smeken 
of hij aub een snipperdag kan krijgen en u weet nu al dat 
het volgens de planning van de uitvoerder nooit past?

Zo wordt nieuw personeel werven er in de toekomst niet 
gemakkelijker op.

De ZZPfamiliebedrijfjes die ontstaan in de traditionele 
 branches kunnen een redding zijn. Jongens (vooral),  
die een vak hebben gekozen en boven de middelmaat 
uitstijgen. Zij enthousiasmeren en verzamelen familie en 
vrienden om zich heen. Gaan gezamenlijk op pad en  
werken ‘zelfstandig’ voor een bouwbedrijf. Nemen tussendoor 
particuliere klussen aan. Voeren die vaak wat goedkoper uit 
(niet zelden grijs). Deze groep heeft niet alleen een gevoel 
van vrijheid, maar krijgt ook een hogere eigenwaarde.  
Maar let op mijn woorden: ze zullen u méér gaan kosten  
dan vóór ‘de grote C’.

Vraag blijft wel: hoe is en blijft deze groep vaktechnisch 
geschoold? Hoe passen ze binnen uw bedrijfscultuur en uw 
kwaliteitsborging? Maar zeker ook: kan het kader van de 
Patatgeneratie omgaan met de wensen en verwachtingen 
van de Millenniums? Is het traditionele bedrijfsleven, en zeker 
de bouw, in staat hun openingstijden en werktijden aan te 
passen aan deze vrije geesten? 

Waarom starten om 7.30 uur, doen we om 16.00 uur de  
poort dicht en halen we de stroom eraf? Waarom zou je dat 
blijven doen als je personeel en onderaannemers bijvoor
beeld tot 20.00 uur willen werken? Omdat ze dan gewoon  
de kids naar school kunnen brengen en niet twee keer  
in de file staan? 

Vragen die we niet 123 oplossen. Dat hoeft ook niet,  
maar de antwoorden zullen bepalen hoe aantrekkelijk  
wij voor het nieuwe Nederland zijn. Of dat de nieuwe  
bouwvakker ‘eigen kweek’ is, of dat hij uit Verweggistan  
komt, om op onze traditionele vaste tijden (8 uur/dag,  
40 uur/week) te werken. ■

Het nadenken over hoe de wereld er na de coronacrisis uit 
zou moeten zien, is begonnen. We gaan toe naar een  
‘anderhalvemetersamenleving’ en dat zal voor veel branches, 
zoals de horeca en de culturele sector, een groot probleem 
zijn. Ook voor de bouw zal een ‘nieuw normaal’ gaan gelden. 
De bouw zal er niet hipper op worden. Pubers en jong
volwassenen, bij uitstek de groep waar we het wat betreft 
instroom van moeten hebben, laat zich vooral beïnvloeden 
door ‘influencers’ en ‘vloggers’, die laten zien hoe gelukkig  
ze zijn, in hun merkkleding flanerend op het strand en  
videospelletjes spelend en zo eenvoudig een smak geld 
ontvangen (maar niet verdienen).

Maar het zijn niet de ‘vernieuwers’ en ‘vloggers’ waar de  
economie op drijft. Nee, het is de groep anonieme kanjers 
die zorgt dat u en ik een dak boven ons hoofd hebben.  
Een verwarming die werkt. Die ervoor zorgen dat er prik uit  
de muur komt om onze computers te laten draaien en  
handen aan het bed staan om de zieken te verzorgen.  
Tot voor kort kwam het werk en de beloning van deze  
mannen en vrouwen minder prominent in het nieuws,  
maar nu zien we zelfs promotiefilmpjes op TV over deze  
bikkels die Nederland draaiende houden.

Hoe lang gaat het duren voor we weer horen dat bouw
vakkers een onderdeel van het fileprobleem zijn, omdat 
Brabanders in NoordHolland werken, Rotterdammers naar 
Arnhem reizen en vice versa? Dat de bouwbedrijven zo  
old school zijn dat hier het spreiden van werktijden en het 
thuiswerken van het uitvoerende personeel maar niet van  
de grond wil komen? 

“Maak je toch niet druk, ouwe,” hoor ik de trouwe lezer nu 
denken. Maar dat doe ik wel en sterker nog: dat moet u ook 
doen. Niet alleen als u werkgever bent, maar ook als werk
nemer in een traditionele branche. Die oude beeldvorming 
komt, zodra het weer beter gaat, net zo snel weer terug.  
Hoe aantrekkelijk blijft uw ambacht voor de jonge werknemer? 
Zeker als hij hoort dat de buitenwacht zijn of haar werktijden 
zelf kan indelen, zelf kan kiezen wat hij doet, wanneer hij 
werkt en ook nog eens voor een zelf gekozen tarief. 

Wat denkt u zelf? Gaan wij dan nog vaardig gemotiveerd 
personeel vinden? Jongeren die u (zelf) opleidt en voor  
8 uur/dag, voor 40 uur/week, voor een vast CAOloon met 
verplicht vakantiedagen zeggen: “Natuurlijk kom ik bij u 

THEO TALKS

In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad zijn mening 

over de dakenbranche en aanverwante onderwerpen.



Special  daglicht
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Daglicht is goed voor de gezondheid. Een ruimte met veel daglicht  

wordt bovendien als aangenaam ervaren. Wat zijn precies de  

gunstige effecten van daglicht en hoe verhoudt dit zich tot de andere  

(gezondheids)aspecten van een gebouw? 

Daglichttoetreding  
heeft gunstige effecten  
voor de gebouwgebruiker

SPECIAL DAGLICHT

Bekend is, dat blootstelling aan zonlicht (UV) essentieel is 
voor de aanmaak van vitamine D. Blootstelling aan daglicht 
zorgt tevens voor een preventieve werking tegen diverse 
ziektes, waaronder kanker. Onvoldoende blootstelling aan 
daglicht kan tevens het dag/nachtritme in de war sturen, 
wat eveneens negatieve gevolgen heeft voor de gezond
heid. We kunnen kortom veilig aannemen dat de toepassing 
van voldoende daglicht in een gebouw goed is voor het 
lichamelijke en geestelijke welzijn van de gebruiker. 

GEZONDHEID
Licht wordt via het oog en via de huid in het lichaam opge
nomen. Er zijn vele soorten daglicht, afhankelijk van de stand 
van de zon, de bewolking, etc. Bij ruime daglichttoetreding 
in het gebouw zorgt dit voor dynamisch licht. Het ligt dan 
voor de hand dat er verschillende effecten op het menselijk 
lichaam waarneembaar zullen zijn. Alles bij elkaar kunnen 
we veilig aannemen dat daglicht een positieve invloed heeft 
op de gezondheid (geestelijk en lichamelijk). 

Dit wordt in de Nederlandse bouwwereld ook steeds breder 
onderkend en dat is positief. Aan de andere kant zou het  
niet wenselijk zijn om overal maar glas toe te passen.  
Er kan immers ook te véél zonlicht binnenkomen. Dat licht is 
verblindend, het zorgt ervoor dat schermen lastig zijn te lezen 
en ook heeft het in veel gevallen energetisch nadelige  
effecten: in de zomer wordt het vaak te warm, in de winter te 
koud. In gebouwen met veel glas zie je dikwijls dat mensen de 
zonwering naar beneden laten en niet meer omhoog doen. 
Dan is de toepassing van het daglichtsysteem nutteloos.

Daarom moet slim worden omgegaan met daglichtsystemen, 
zodat een juiste balans kan worden bereikt tussen daglicht 
en schaduw. Algemeen geldt dat een daglichtvoorziening in 
het dak voor méér licht zorgt dan voorzieningen in de gevel, 
omdat zonlicht nu eenmaal van boven komt. Er zijn ook 
oplossingen denkbaar met gekleurd glas. 

In de gebouwde omgeving moet het daglicht vaak con
curreren met kunstlicht. Hierbij worden de voordelen van  
het daglicht zoals: gratis, vaak in overvloed aanwezig,  
een dynamisch karakter en energiezuinig, afgewogen tegen 
die van het kunstlicht. Waarbij aangetekend moet worden 
dat de energiezuinige ‘led’verlichting juist door die energie
zuinigheid heeft gezorgd voor een toename in het energie
verbruik: deze verlichting wordt vrijwel overal in toegepast.  
De voordelen van daglicht afwegend tegen de nadelen, 
slaat de balans nog steeds door in het voordeel van zonlicht. 
Dus het is aan te raden serieus te kijken naar een evenwich
tige toepassing van daglicht in het gebouw.

REGELGEVING
Welke eisen het Bouwbesluit stelt aan de toetreding van 
 daglicht binnen een gebouw, hangt af van de gebruiks
functie van de ruimte. De daglichteis voor een woonfunctie  
is strenger dan de daglichteis voor een kantoorfunctie.  
Aan een bijeenkomstfunctie (bijvoorbeeld een restaurant) 
wordt zelfs geen daglichteis gesteld.

Het Bouwbesluit stelt minimumeisen aan de daglichtopper
vlakte. Deze oppervlakteeis is afhankelijk van de oppervlakte 
van de verblijfsgebieden en verblijfsruimten. Voor woningen 
geldt dat de daglichtoppervlakte niet kleiner mag zijn  
dan 10% van de vloeroppervlakte van dat verblijfsgebied. 
Voor een verblijfsruimte in een woning geldt de eis dat de 
daglichtoppervlakte minimaal 0,5 m² moet bedragen.  
Wanneer een verblijfsgebied van een woning 30 m² bedraagt, 
dan moet een equivalente daglichtoppervlakte aanwezig 
zijn van minimaal 3 m².

Er is echter een veel rijkere schakering mogelijk en veel  
architecten ontwerpen hier al op. Met name in openbare  
gebouwen en zorginstellingen is dit belangrijk. Bij gebruik 
van daglicht in het gebouw moet worden gezocht naar  
een juiste balans tussen verschillende factoren. 

BINNENKLIMAAT EN VENTILATIE
Bij het ontwerp (en de realisatie) van een gebouw dienen 
tevens de overige aspecten van het gebouw in ogenschouw 
te worden genomen. Denk hierbij met name aan een  
juiste ventilatie. Door de huidige aandacht voor de energie
prestatie van een gebouw en luchtdicht bouwen wil dit 
aspect nog wel eens ondergesneeuwd raken.

Vandaag de dag heeft zo’n 30% van het gebouwenbestand 
geen gezond binnenklimaat. Veel van de infectieziekten  
die een gevaar vormen voor de volksgezondheid,  
zijn ziekten die veroorzaakt worden door een slecht binnen
milieu. Dit is zorgwekkend, want we besteden tegenwoordig 
gemiddeld 90% van onze tijd binnenshuis.

Lastig aan dit aspect is dat de eisen tegengesteld lijken: 
waar wordt geventileerd, kan niet worden geïsoleerd of lucht  
dicht worden gebouwd. Waar daglicht wordt toegelaten, 
kan eveneens geen isolatielaag worden toegepast en er 
kan bijvoorbeeld geen zonneenergie worden opgewekt. 
In de markt zijn daarom diverse samenwerkingsverbanden 
ontstaan, waarbinnen wordt gewerkt aan optimalisatie  
van al deze aspecten. Een gezond gebouw is te bereiken  
via productinnovatie en samenwerking. ■



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.

BEDIENBAAR DAKLICHT 
VAN VLAKKELICHTKOEPEL
zet de nieuwe standaard voor te openen dakbeglazing

TEKST ■ FOTOGRAFIE: VLAKKELICHTKOEPEL

et Bedienbaar Daklicht behoort om meerdere redenen tot 

de allerbeste daklichten die in de markt verkrijgbaar zijn.  

En door de enorme keuze in standaard maten – meer dan 

900!- blijft maatwerk ook nog eens betaalbaar. Verkrijgbaar in  

zowel elektrische- als handbediende uitvoering.

ZEER HOGE ISOLATIEWAARDE
De robuuste bouwkundige opstand van 75 mm dikte is volledig  

hoogwaardig geïsoleerd in een koudebrugvrije constructie. Het  

raamelement is standaard voorzien van Triple beglazing (HR+++)  

inclusief zwarte thermisch gescheiden afstandshouders. 

VEEL DAGLICHT EN FRISSE LUCHT
Bij Vlakkelichtkoepel is de maat van alle daklichten gelijk aan  

de dakopening.  Zo geeft bijvoorbeeld een Bedienbaar Daklicht 

200x100 cm ook echt 2 m² netto daglicht. Bij veel gelijksoortige  

producten is dat aanzienlijk minder. De ruime raamopening van  

25 cm biedt volop ventilatie.

UITSTEKEND GETEST
Testlaboratorium ift Rosenheim (Duitsland) heeft het Bedienbaar  

Daklicht beproefd op essentiële kenmerken volgens EN 14351-1.  

De uitkomsten zijn zo goed dat gesproken kan worden van één  

van de allerbeste daklichten die in de markt verkrijgbaar zijn.

MOOI EN GEMAKKELIJK
Het Bedienbaar Daklicht bestaat altijd uit één ruit en kent geen  

storende lijsten of profielen. Water en vuil lopen ongehinderd weg.  

De ruit is geplaatst in een stijlvol zwart(RAL 9005) geanodiseerd  

aluminium frame. De geïsoleerde opstand is aan de zichtzijde  

afgewerkt in wit gepoedercoataluminium (RAL 9010). Wilt u de  

binnenzijde zelf afwerken, dan is dat vanwege de verticale opstand  

zeer gemakkelijk. 

Het daklicht wordt elektrisch bediend en gaat traploos open en  

dicht. De kettingmotor is onzichtbaar weggewerkt in de opstand 

en toch goed bereikbaar in geval van service. Een regensensor is 

optioneel mogelijk. Het gehele element wordt kant en klaar (prefab) 

geleverd. Binnen- of buitenzonwering is standaard leverbaar.

HERUVENT BV  |

WWW.VLAKKELICHTKOEPEL.NL

H
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De vlakkelichtkoepels van Heruvent bv zijn getest door SKGIKOB op  

inbraakwerendheid. Hierbij is getest volgens Nederlandse en Europese  

normering: NEN 5096:2011 en EN1627:2011. De vlakkelichtkoepel kwam  

goed door de beproeving en heeft inbraakwerendheidsklasse 2  

behaald, wat vereist is voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen.  

Het door SKGIKOB afgegeven attest is op basis van BRL 0105.

Inbraakwerende  
lichtkoepels

SPECIAL DAGLICHT

De lichtkoepel wordt compleet geassembleerd aangele 
verd. Eenmaal vastgeschroefd en ingeplakt is het vrijwel  
ondoenlijk om via de lichtkoepel een pand te betreden.  
Het glas is compleet geïntegreerd met de opstand.  
Doordat HR++ of HR+++ isolatieglas uit meerdere lagen  
bestaat, en met veiligheidsfolie is samengesteld,  
is deze vrijwel ondoordringbaar voor inbrekers. 

In tegenstelling tot het glas dat gebruikt wordt in ramen en 
deuren, bestaat het glas in een vlakkelichtkoepel uit mini
maal drie ruiten. Een buitenruit, een luchtspouw en twee 
binnenruiten. Tussen de twee binnenruiten bevindt zich een 
onzichtbare folie, die de ruiten bij elkaar houdt in geval van 
glasbreuk. Hierdoor ontstaat een obstakel voor inbrekers,  
dat vele malen groter is dan bijvoorbeeld een isolatieruit  
in de achterdeur.

Het attest is eveneens van toepassing op de brandwerende 
vlakkelichtkoepels van de producent. Deze houden een 
brand ten minste 60 minuten in het brandcompartiment. 

Buiten het eigen kwaliteitssysteem wordt de productiefaciliteit  
van Heruvent bv in Cuijk ook periodiek aan controle onder
worpen door het onafhankelijke keuringsinstituut SKGIKOB. 
Hierbij wordt erop toegezien, dat producten worden  gemaakt 
overeenkomstig de certificeringsrapporten. ■
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Viridian Solar heeft in samenwerking met de productontwikkelaars van  

de VELUX Groep een gootstukkenpakket ontwikkeld, dat naadloos aansluit  

op de VELUX Solar Integrator. Hierdoor is het mogelijk geworden om de  

dakramen en het indak zonnepanelensysteem van de respectievelijke  

fabrikanten op esthetische wijze te integreren.

Geïntegreerd systeem  
van dakramen en  
indak zonnepanelen

SPECIAL DAGLICHT

Een dakraam in de maat MK08 (780 x1400mm) past precies 
in het midden van een grid van 3x3 portretgeoriënteerde  
indakzonnepanelen. Hierdoor vormt het één esthetisch  
geheel op het dak. Het ontwerp biedt een zijdelingse  
flexibiliteit tot 20 mm, zodat de meest optimale positie van  
de zonnepanelen en het dakraam wordt gewaarborgd.  
De naadloze aansluiting is succesvol getoetst in de grootste 
windtunnel van Europa, waarmee de windbestendigheid  
en waterdichtheid is aangetoond.

WOONCOMFORT EN DUURZAAMHEID
Jolanda de Gooijer, Product Group Manager bij VELUX  
Nederland, vertelt: “Woningen worden steeds duurzamer.  
De meerderheid van de nieuwbouwwoningen wordt nu  
al standaard voorzien van zonnepanelensystemen.  
Deze ontwikkeling neemt naar verwachting door de aan
staande BENGeisen verder toe. Naast energieefficiëntie is 
het daarom essentieel om ook rekening te blijven houden met 
het binnenklimaat van de waardevolle ruimte onder het dak.

“De samenwerking biedt een combinatie van zonnepanelen  
en dakramen. Dat zorgt voor een natuurlijke energie opbrengst 
en toegang tot daglicht en frisse lucht via het dak.  
Hierdoor blijven de waardevolle vierkante meters leefruimte 
onder het hellende dak comfortabel en te gebruiken als 
slaap, kinder of werkkamer.”

Stuart Elmes, CEO van Viridian Solar, voegt hieraan toe:  
“In Nederland zien we al woningen met daken die bijna 
geheel zijn gevuld met indakzonnepaneelsystemen.  
Het complete systeem is gezamenlijk ontwikkeld door  
ingenieurs van beide fabrikanten. Dit zorgt voor compati
biliteit, betrouwbaarheid en robuustheid. We zijn verheugd 
dat bouwers nu kunnen kiezen voor een hoogwaardige 
oplossing, waarbij naast de energieopwekking ook  
een gezonde en fijne leefruimte voor de bewoners kan  
worden gegarandeerd.”

De VELUX Solar Integrator type ODL is verkrijgbaar bij  
VELUX dealers. Het Viridian ClearlineFusion gootstukken
pakket type F16VC is sinds eind april 2020 verkrijgbaar bij 
dealers van het Viridian Solar indakzonnepanelensysteem. ■



Flowlight lichtdoorlatende dakplaten
Flowlight levert al 30 jaar lichtdoorlatende dakplaten voor toepassing in industriële daken, sporthallen en andere 
gebouwen waarin natuurlijk daglicht gevraagd wordt. 

Flowlight dakpanelen brengen het comfort en de kwaliteit van natuurlijk daglicht in het gebouw.  
De isolerende lichtelementen besparen energie en dragen bij aan het welbevinden van de mensen in het gebouw. 
Toepassing van Flowlight lichtdoorlatende dakpanelen betaalt zichzelf terug door een vermindering van de  
energiekosten en een verhoging van de arbeidsproductiviteit.

Flowlight is gevestigd in Heerlen en levert aan distributeurs in heel Europa. Sinds de start van het bedrijf in 1986 
werd in Europa reeds meer dan 1.000.000m2 aan dakplaten aangebracht in de utiliteitsbouw.

Daglicht is gratis, gebruik het!

Een passende oplossing voor elk profiel
Flowlight biedt een oplossing voor nagenoeg elk profiel. Dit brengt 
grote voordelen met zich mee. Zo profiteert u van een gelijkmatige 
en gemakkelijke montage, zijn speciale bevestigingsmaterialen 
overbodig en bespaart u montagetijd en -kosten bij de realisatie van 
de industriële daklichten. Bovendien betekent het flexibiliteit zowel 
bij bestaande dakconstructies als bij nieuwbouw.

+31 (0)45 577 8008       
info@flowlight.nl

www.flowlight.nl

Lichtplaten

Lichtstraten

Ideaal daglicht!
Hoogwaardige kunststoffen scheppen onbeperkte mogelijkheden. 

In de hedendaagse architectuur speelt daglicht een belangrijke rol. Van Boven geldt als pionier op het 
gebied van kunststof bouwproducten en heeft zich ontwikkeld tot één van de belangrijkste producenten 

van kunststof daglicht producten. Voor vrijwel iedere toepassing wordt een 
lichtdoorlatend kunststof product geleverd. 

Schelluinsestraat 52-56  | 4203 NN Gorinchem
T +31 (0)183 63 34 77  |  www.van-boven.com

info@dakned.nl
www.dakned.nl

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

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

Dakned • Rotterdam
Kiotoweg 407
3047 BG Rotterdam
010 2687014

Niets is zo prettig als natuurlijk daglicht. Bij Dakned hebben we daglichtoplossingen die voor iedere klus 
toepasbaar zijn. Met onze producten worden ruimtes op een eenvoudige manier multifunctioneel inzetbaar. 
Er ontstaat optimale lichtopbrengst en visueel comfort in elke gewenste ruimte. Milieubelastend 
kunstlicht hoeft niet meer de enige uitkomst te zijn, wanneer je gebruik maakt van onze producten.
Benieuwd naar ons volledige assortiment? Bekijk de website of neem contact met ons op.  

LAGERE ENERGIEKOSTEN EN EEN FIJNERE OMGEVING.

DAG LICHT,
FIJN DAT JE
BINNENKOMT.
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TechComLight en Exclusieve Schoorstenen  

hebben in samenwerking een  

prefab schoorsteen ontwikkeld  

met een voorgemonteerde  

Solatube daglichtvoorziening.

De schoorsteen  
als lichtopvang

SPECIAL DAGLICHT

De schoorsteen wordt 
tijdens de productie 
al voorzien van een 
daglichtbuis en kan 
daarom geheel prefab 
geleverd worden.  
De schoorstenen zijn 
in diverse uitvoeringen 
verkrijgbaar zoals ‘nok’, 
‘tentdak’, ‘plat dak’ en 
‘hellend dak’.

De prefab schoorsteen 
met daglichtvoorzie
ning is verkrijgbaar  
in verschillende maat 
en uitvoeringen.  

De meest voorkomende variant is de prefab schoorsteen met 
een daglichtbuis van Ø 25 cm of Ø 35 cm, maar ook alle andere 
diameters zijn uitvoerbaar, omdat een prefab schoorsteen altijd 
werk op maat betreft. Ook is het mogelijk om naast de sparing 
voor de daglichtbuis een sparing voor andere toepassingen, 
zoals een rookkanaal voor schoorsteenfunctie toe te voegen. 
Dan wordt er van de doorvoer een multifunctionele doorvoer 
gemaakt en blijft de schoorsteen zijn functie behouden. ■

Zoals bekend is een Solatube daglichtbuis een (doorgaans) 
relatief kleine lichtkoepel, die via spiegels het  opgevangen 
daglicht nagenoeg zonder verlies van licht naar elke 
gewenste ruimte kan transporteren. De geprefabriceerde 
schoorsteen van Exclusieve Schoorstenen wordt tijdens de 
productie al voorzien van een daglichtbuis. 

De schoorsteen van het huis is misschien niet het eerste  
onderdeel waar men aan denkt bij het opknappen van  
een woning. Toch zijn er verschillende redenen om deze  
eens onder handen te nemen. Wellicht is de schoorsteen 
simpelweg verouderd, is de huidige niet meer veilig,  
wenst de opdrachtgever een schoorsteen van lichter 
 materiaal of wil men überhaupt geen schoorsteen meer.  
Wat te doen in bijvoorbeeld het laatste geval? De mogelijk
heid bestaat om de schoorsteen om te bouwen van rook
kanaal naar een invalspunt voor daglicht. 

De Solatube in de schoorsteen zal in de meeste gevallen  
in beeld komen op het moment dat een woning gasloos 
wordt: er is dan immers geen rookgas meer af te voeren.  
Of als de rookgassen van de cvketel niet via de bestaande 
schoorsteen worden afgevoerd.

PREFAB SCHOORSTEEN IS WERK OP MAAT
Het opvangen en transporteren van daglicht via de schoor
steen is een slimme manier om meer licht in huis te creëren, 
zonder dat dit ten koste gaat van de ruimte op het dak of 
het aanzicht van het huis. Wanneer het om een nieuwe 
schoorsteen gaat, in het geval van renovatie of nieuwbouw, 
leveren de samenwerkende partijen een prefab schoorsteen 
met compleet voorgemonteerde daglichtvoorziening.  
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Extra veel licht en ruimte 
binnen één dag

SPECIAL DAGLICHT

Met een nieuwe lijn dakkappellen zorgt FAKRO voor nog meer daglicht  

en extra leefruimte op zolder. De dakkapellen zijn zo gemaakt dat ze  

binnen één dag te plaatsen zijn, in veel gevallen zonder vergunning. 

Bij het ontwerp van de dakkappellen heeft de fabrikant licht, 
ruimte, comfort en duurzaamheid als uitgangspunten  
genomen. Het resultaat is een intelligente constructie die  
drie tot vijf keer meer lichtinval oplevert. Hierdoor ontstaat er 
op een zolderverdieping een lichte ruimte én extra ruimte. 

DRIE KLASSEN
Het assortiment is opgebouwd uit drie klassen: Basis, Plus  
en Lux. Er is keuze uit dakkapellen van twee tot tien ramen.  
De Plus en Lux vormen een modern alternatief voor de  
traditionele dakkapel. Beiden hebben zowel aan de boven 
als aan de onderzijde ramen. Naast een grote hoeveelheid 
binnenvallend daglicht bieden deze modellen met twee 
rijen ramen natuurlijk ook veel vrij uitzicht.

In de dakkapellen zitten de bekende FAKRO tuimeldakramen. 
Deze hebben de standaard kwaliteitskenmerken van de 
fabrikant, zoals de handgreep aan de onderzijde voor 
extra bedieningsgemak, een geïntegreerd ventilatierooster 
en de jarenlange garantie. Consumenten kunnen voor de 

afwerking kiezen uit verschillende (isolerende) 
glaspakketten, bedieningsopties en een ruim 
assortiment zonwering op maat. Voor wie extra 
bedieningsgemak wil, zijn er ook elektrisch op 
afstand te bedienen dakramen. 

De nieuwe lijn dakkapellen werden  
gepresenteerd tijdens de Eigen Huis Beurs  
(68 maart 2020 in de Jaarbeurs in Utrecht). ■

ZINLUX-DAGLICHTSYSTEMEN
De energieprestatie neemt een steeds 
dominantere rol in, zowel bij nieuwbouw als 
bestaande bouw. Voor bouwonderdelen in 
verblijfsruimten geldt momenteel een maximale 
U-waarde van 2,2 en voor bouwsystemen zelfs 
een maximale U-waarde van 1,6.

Door slim te combineren met de verschillende 
onderdelen uit ons ZINLUX assortiment, is dat 
makkelijk te behalen. Je kunt zelfs U-waarden 
van 0,4 bereiken! Je bereikt dit resultaat al door 
een super isolerende koepel te combineren met 
extra isolatie in de opstand en een glas- of ISO-
raam. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor andere 
slimme combinaties en zo invulling geven aan 
jouw eigen (woon)eisen.
 

Interesse in een ZINLUX-daglichtsysteem? 
Kijk op onze website of vraag ernaar bij jouw 
vertrouwde filiaal. Zij geven je graag de ZINLUX-
brochure en indien gewenst advies op maat.

ZINKUNIE B.V. • VAN SALMSTRAAT 46  • 5281 RS BOXTEL • WWW.ZINKUNIE.NL
KIJK OP ONZE WEBSITE VOOR EEN VESTIGING IN DE BUURT.

 
ZINLUX
Slim met daglicht

Download hier onze brochure:
www.zinkunie.nl/zinlux-daglichtsystemen

MediakaartRoofs_advertentie_02-04-2020_v2.indd   1 16-4-2020   09:49:59



Intura platdakramen PGX/PGC/PGM serie

• Verkrijgbaar met geïntegreerde LED verlichting
• Voor dakhellingen van 2-15°
• Verkrijgbaar in 13 afmetingen
• Eenvoudige montage en aftimmergroef voor binnenafwerking
• Hoge isolatiewaarde - U-waarde vanaf 0,7 W/m2K
• 10 jaar garantie op het frame en 20 jaar op het glas
• Elektrische en manuele raamdecoratie
• Maatwerk platdakramen op aanvraag

Platdakramen

PGC A1

PGM A1

PGX A5

Daktoetreding

Elektrisch te openen

Beloopbaar glas

Voor elke daglichtoplossing

De Wel 36A • 3871 MV Hoevelaken • Nederland • www.intura.nl • info@intura.nl • Telefoon nr.: +31(0)33 - 2022082 • 

Intura platdakramen brengen stijlvol daglicht, 
ventilatie en veiligheid op het platte dak. 
Met 13 formaten en keuze uit een vaste uitvoering, 
als ventilerend elektrisch te openen, beloopbaar 
glas en als daktoetreding, biedt Intura altijd de 
beste oplossing. Ook voor projecten.

Kijk voor meer informatie op:
www.intura.nl/platdakraam

Of bel: 033 - 2022082
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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



Cintralux lichtstraten
Natuurlijk daglicht voor industriële en commerciële 
gebouwen

Skylux startte in 1954 onder de naam AG.Plastics als een groothandel in glas en spiegels. Daglicht zit dus al heel 
lang in ons DNA. Bijna 50 jaar geleden maakten we onze eerste lichtkoepels. Vandaag staan die in heel Europa 
synoniem voor kwaliteit, innovatie en duurzaamheid. Onze missie? Zoveel mogelijk daglicht in jouw leven 
brengen, 365 dagen op 365. 

Uitgebreid gamma aan lichtstraten

Skylux staat synoniem voor duurzame 
ontwikkeling en innovatie. Daardoor 
bieden we een zeer breed gamma 
aan lichtstraten waarbij verscheidene 
kenmerken mekaar kruisen en vinden. 
Opteert u voor een brede lichtstraat? Of 
eerder een sterke performantie op vlak 
van isolatie en luchtdichtheid? Of zijn er 
specifieke brandvertragende vereisten 
een noodzaak? Skylux wijst u de weg.

Service is key 

Onze commerciële mensen zijn uiteraard 
ook technisch onderlegd en begeleiden 
u bij een bezoek of op de werf door de 
keuzemogelijkheden. Daarna kan u rekenen 
op een efficiënte productie opvolging. 
Skylux helpt u eveneens met het berekenen 
van lux waarde, U-waarde of rook- en 
warmteafvoerberekening volgens de 
norm. Of u kan zelf aan de slag met onze 
servicegerichte programma’s. 
Alle producten zijn CE gekeurd.

Te warm in de zomer? Kies voor je lichtstraat de nieuwe beglazing 10 mm hittewerend polycarbonaat.

De beglazing van je Cintralux® lichtstraat bestaat uit een meerwandige hittewerende polycarbonaat spouwplaat van 10 mm.
Naast de weerstand tegen chemische invloeden en UV-bestendigheid laten sommige platen ook beperkt zonlicht en 
beperkt warmte-energie door. Deze hittewerende platen zorgen dus voor minder opwarming onder uw lichtstraat.
Bovendien blijft de lichtstraat properder dan de versie met heldere polycarbonaat spouwplaten.

Kies voortaan Skylux lichtstraten
Bel +32 (0)56 20 00 00
voor al uw vragen
Skylux NV
Spinnerijstraat 100
B-8530 Stasegem
skylux.be

Cintralux® PRV

Cintramax® CE Cintralux® Alu 10 mm

adv roofs NL Skylux lichtstraten 2020 460*300.indd   1 10/04/2020   15:52
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De internationale vakbeurs van de glasindustrie is glasstec, 

waar experts uit het bedrijfsleven, onderzoek en politiek elkaar  

ontmoeten. Als de coronacrisis geen roet in het eten ooit,  

vindt het evenement dit jaar plaats van 2023 oktober in het  

beursgebouw van het Duitse Düsseldorf.

Mondiale uitdagingen  
centraal tijdens glasstec 2020

SPECIAL DAGLICHT

De vakbeurs heeft al jaren een grote bezetting aan inter
nationale exposanten en de beurs wordt bezocht een  
groot aantal besluitvormers. Het is het platform voor de 
meest uiteenlopende innovaties, van productie via  
verwerking en afwerking tot de uiteindelijke toepassingen. 
Door het hoge percentage nationale en internationale  
beslissers (79% van de 42.600 vakbezoekers) en de  
1.276 exposanten uit 50 landen is glasstec de centrale  
vakbeurs voor de glasindustrie.

Diverse trends en thema’s worden behandeld in een  
uitgebreid begeleidend programma. Directeur Birgit Horn  
is enthousiast: “Hoe draagt   de glasindustrie bij aan het 
beheersen van de acute en wereldwijde uitdagingen? 
De exposanten zullen samen met tal van lezingen op de 
glasstecconferentie en de innovatieshowcase oplossingen 
presenteren. Inhoudelijk staat glasstec 2020 in het teken van 
de mondiale uitdagingen van klimaatverandering (klimaat), 
grondstoffenschaarste (hulpbronnen), verstedelijking,  
de vraag naar verdere toegevoegde waarde en de bijdrage 
die glas levert aan het welzijn van de mens.” 
 
“Wat betreft producten en toepassingen zal het segment 
vlakglas vooral focussen op interactief glas en energie
zuinige gevels. In het segment glas voor containers wint dit 
materiaal snel aan belang als verpakkingsmateriaal in de 
voedings en farmaceutische industrie, vanwege de huidige 
trend naar duurzaamheid en de inerte eigenschappen van 
glas. Aan de productiekant spelen energieefficiëntie en 
verminderde uitstoot een doorslaggevende rol.”

CONFERENTIE
Gedurende de gehele beurs zullen conferenties worden 
georganiseerd rond de vijf mondiale uitdagingen.  
Op elke conferentiedag zullen minstens twee van deze  
vijf uitdagingen worden behandeld. 

Klimaat:
•  CO2reducties in glasproductie en verwerking;
•  Wettelijke bepalingen als innovatieaanjagers door middel 

van nieuwe normen;
•  Minder uitstoot door nieuwe productieprocessen.

Verstedelijking:
•  Nieuwe woon en werkconcepten voor een groeiende 

bevolking;
•  Connectiviteit geholpen door nieuwe glasontwikkelingen;
•  Welke glasproducten heeft de samenleving nodig voor de 

mobiliteit van morgen?

Middelen:
•  Geschoolde arbeidskrachten van morgen: beschikbaar

heid, opleiding en permanente educatie, gezondheid en 
veiligheid op de werkplek

•  Alternatieve grondstoffen en circulaire economie
•  Koolstofarme en alternatieve energiebronnen

Toegevoegde waarde:
•  Heroverweging van toegevoegde waarde: ‘Van winst naar 

planeet naar mens’
•  Rentabiliteit van de investeringen
•  Toegevoegde waarde door nieuwe glasproducten

Welzijn:
•  Veiligheid, comfort, gezondheid met glas
•  Gebruik van nieuwe glasproducten op het werk en thuis, 

incl. functionaliteit en comfort

START-UP ZONE
Voor jonge, innovatieve bedrijven biedt de Startup Zone een  
platform om nieuwe contacten te leggen in de glasindustrie  
en netwerken op te bouwen. Dot concept beleefde een  
succesvolle première op de editie van 2018.  
Vijftien jonge, internationale bedrijven profiteerden van  
de mogelijkheid om hun ideeën en producten aan een  
deskundig publiek te presenteren. Thomas Duchardt  
(Büro Thomas Duchardt GmbH) was één van de deelnemers. 
“De Start UpZone geeft me de mogelijkheid om met een 
klein budget op de belangrijkste beurs voor de glasindustrie 
te komen. Persoonlijke contacten zijn erg belangrijk,  
vooral voor het werven van nieuwe klanten. Ik kan bestaande 
klanten op een gerichte manier uitnodigen en ook de  
vier beursdagen gebruiken om in gesprek te gaan met  
andere interessante exposanten.” 

Het aantal geregistreerde exposanten en dus de bezette 
ruimte ligt nu al op het niveau van het voorgaande jaar, 
negen maanden voor het evenement. Op glasstec 2018  
bezetten 1.276 bedrijven zo’n 67.000 m² ruimte.  
70% van hen reisde vanuit het buitenland naar Düsseldorf. ■
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In 2016 kwam producent Luxlight uit Westerhoven met de nieuwe lijn  

platdakramen ‘Illumy by Luxlight’ op de markt. De tweede generatie  

is aangepast aan de wensen en behoeften uit de markt. 

Platdakraam met  
grootformaat glasplaat  
uit één stuk 

SPECIAL DAGLICHT

Een grootformaat glasplaat uit één stuk zorgt voor een  
onverstoord, helder uitzicht naar buiten. Dit nieuwe concept 
is vertaald naar drie uitgesproken varianten: Day & Night, 
Energy en Design. Deze drie varianten zorgen voor het meeste 
daglicht in een woning, maar gooien ook op het gebied van 
energiezuinigheid, uitstraling en installatiegemak hoge ogen. 
Ze zijn alle drie direct uit voorraad leverbaar.

DAY & NIGHT
De Day & Nightvariant is de meest complete uitvoering 
van het platdakraam. Tot de standaard productkenmerken 
behoren geïntegreerde ledverlichting en een hoogwaardig 
plisségordijn van Verosol. Met de geïntegreerde ledverlichting  
kan op donkere dagen het licht van een zonnige dag 
worden gesimuleerd in de stand ‘cool white’. ’s Avonds kan 
worden gekozen voor ‘warm white’ om een sfeervol verlichte 
woonomgeving te creëren. 

ENERGY
Ook de Energyvariant is uitgerust met een plisségordijn 
van Verosol. Door dit gordijn te sluiten, ontstaat een extra 
 isolerende luchtlaag tussen het plissédoek en het raam. 
Daardoor kan er nog minder warmte ontsnappen uit de 
ruimte en dus op energie worden bespaard. Het maakt de  
Illumy Energy geschikt voor energieneutraal en passief bouwen. 

DESIGN
Dit is de basisvariant uit de vernieuwde Illumyserie.  
Bij dit model ligt de focus vooral op esthetica en uitstraling. 
Het platdakraam past strak in het dakvlak. Beeldbepalend 
is het grootformaat glasvlak uit één stuk, zonder storende 
tussenstijlen. Hierdoor vervaagt de grens tussen buiten en 
binnen en is er sprake van een fraai uitzicht naar buiten.

Daglicht heeft een groot positief effect op het welzijn en 
wooncomfort van bewoners. Dit gegeven ligt ten grond 
slag aan alle producten van Luxlight. Binnen het Illumy  
concept wordt op drie manieren gezorgd voor de  toetreding 
van zoveel mogelijk daglicht.  
Als eerste door toepassing van de grootformaat glasplaat uit 
één stuk. Deze vormt voor daglicht de perfecte ingang  
tot een woning.  
Daarnaast wordt in alle platdakramen een Crystall HR++ 
triple glazing geplaatst. Dit kristalheldere glas is kleurecht  
en laat meer daglicht door dan standaard glas.  
Met de nieuwe serie tenslotte, kunnen glasoppervlaktes 
 worden gerealiseerd tot maar liefst 12m². ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl



e vlakke glazen dakelementen van Vlakkelichtkoepel zijn 

een stijlvol alternatief voor de traditionele lichtkoepels. 

Ze combineren strak design en een lage opbouw  

met eenvoud in montage. En ze zijn verkrijgbaar in iedere  

maat, met verschillende opties en kenmerken, tegen een  

aantrekkelijke prijs.

VEEL TOEPASSINGEN
Een compleet productengamma voor toepassing in geïsoleerde 

situaties (binnen-buiten) en niet-geïsoleerde situaties (buiten-buiten). 

Vlakkelichtkoepel ontwikkelt en produceert daklichten en lichtstraten 

voor de woning- en utiliteitsbouw. De producten zijn geschikt voor 

platte en licht hellende daken. Er is veel keuze: Vrijstaand of tegen  

de Gevel geplaatst. Vast of te openen. 

MOOI DESIGN EN FRAAIE AFWERKING
Glas en glad metaal of hout voeren de boventoon. Geen storende 

schroeven of kliklijsten. De bijzonder lage hoogte van slechts  

30 centimeter en de lichte hellingshoek van het glas zorgen voor  

een strakke uitstraling. Vanaf het maaiveld zijn deze glazen  

dakelementen niet of nauwelijks zichtbaar. Ze gaan harmonieus op in 

woning of gebouw.

HOGE ISOLATIEWAARDE
De daklichten en lichtstraten zijn compleet geïsoleerd met een  

koudebrugvrije constructie. Uitgevoerd in Triple veiligheidsglas  

behaalt de ruit een isolatiewaarde van 0,6 W/m2K volgens EN-673. 

Met HR++ glas bedraagt die waarde 1,1 W/m2K. De geïsoleerde 

opstand heeft naar keuze een isolatiewaarde van 0,67 W/m2K  

of 0,43 W/m2K

UITSTEKEND GETEST
Onafhankelijke instanties Kiwa / BDA en SKG-IKOB hebben de  

vlakkelichtkoepels beproefd. Op luchtdichtheid, sneeuw- en  

windbelasting, waterdichtheid en doorvalveiligheid voldoen ze aan  

de hoogste normen.

STIJLVOLLE 
DAKLICHTEN  

en lichtstraten van  

Vlakkelichtkoepel

TEKST ■ FOTOGRAFIE: VLAKKELICHTKOEPEL

HERUVENT BV  |

WWW.VLAKKELICHTKOEPEL.NL

D

Dak bibliotheek Noordwijk.

Vlakkelichtkoepels en Veranda daklichten gecombineerd.

Brightwhite PVC Dakbedekking:  
Verhoog het rendement van uw zonnepanelen. 
Bij zonnepanelen wordt veel gesproken over het maximale rendement. Om dit te behalen 
wordt gekeken naar zaken als de stand van de zon en schaduwwerking. Vreemd genoeg 
wordt er maar zelden gekeken naar het dak zelf als rendementsverhogende factor. En dat 
terwijl juist dáár extra winst te behalen valt..
 
Zonnepanelen zijn warmtegevoelig, hoge temperaturen beïnvloeden de werking van de cellen 
negatief en verminderen daarmee het maximale rendement dat de panelen kunnen opleveren.  
Het is daarom zaak om ervoor te zorgen dat de panelen zo min mogelijk aan hoge temperaturen 
worden blootgesteld. Helaas is het gros van de daken donker van kleur, en donkere kleuren 
houden warmte vast.  Fatrafol BrightWhite PVC biedt hierin de ultieme oplossing.
 
Fatrafol BrightWhite PVC is een sterke polyester gewapende, KOMO en CE-gekeurde PVC 
dakbaan die door-en-door helderwit van kleur is. De witte kleur zorgt voor een extreme reflectie 
van circa 80% van de zonnestraling. Hierdoor warmt het dakoppervlak ongeveer de helft minder 
op dan bij een traditioneel zwart dak waardoor zonnepanelen minder aan hitte onderhevig zijn 
en dus beter blijven presteren. Onderdaks zorgt dit “Cool Roof”-effect tevens voor merkbaar 
minder warmteontwikkeling hetgeen kan bijdragen aan een fikse besparing in bijvoorbeeld 
energiekosten voor airconditioningsystemen.
 
Fatrafol BrightWhite PVC is met recht dé rendementsverhogende oplossing voor ieder plat 
dak en de ultieme versterker van ieder zonnestroomsysteem.

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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NIEUWSLIJN SPECIAL DAGLICHT

LICHTKOEPELS, EEN VAAK ONDERSCHAT GEVAAR
Natuurlijk licht heeft een bewezen positief effect op mensen. Dit is dan ook de reden 
dat veel huizen, scholen en werkplekken lichtkoepels hebben geïntegreerd in hun  
daken. Maar lichtkoepels vormen een groot risico dat vaak over het hoofd wordt  
gezien door degenen die het dak betreden.
De Nederlandse wetgeving ziet lichtkoepels als gaten in de ondergrond, aangezien 
veel van deze koepels niet bedoeld zijn om belasting te dragen, anders dan sneeuw. 
Als iemand dus op een lichtkoepel leunt, of erop gaat staan, bestaat de kans dat deze breekt en de persoon naar beneden valt. 
Dit doorvalgevaar heeft vaak dodelijke gevolgen. Helaas zien veel mensen lichtkoepels, of lichtstraten, niet als gevaarlijk en nemen 
daarom niet de juiste veiligheidsmaatregelen.

Om werknemers te beschermen tegen doorvalgevaar kunnen schermen of afdekkingen worden geïnstalleerd over de lichtkoepel. 
Een andere oplossing is om hekwerken of leuningwerken rondom de lichtkoepels of lichtstraten te plaatsen. Een andere optie is het 
gebruik van valbeveiliging voor werkpositionering of een persoonlijk valbeveiligingssysteem. Welke methode van valbeveiliging het 
meest geschikt is voor de betreffende situatie kan worden bepaald met een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

UITREIKING DUTCH DAYLIGHT AWARD 2020 UITGESTELD
Vanwege de coronacrisis heeft de Stichting Living Daylights besloten om de uitreiking van de Dutch Daylight Award 2020  
een half jaar uit te stellen. Deze tweejaarlijkse kwaliteitsprijs is in 2008 in het leven is geroepen met als doel bijzondere daglicht
architectuur te belonen en onder de aandacht te brengen, zodat dit een inspiratie kan vormen voor toekomstige bouwprojecten. 
Vanaf 1 maart 2020 zijn de inschrijvingen van de huidige editie geopend. De uiterlijke inschrijfdatum is verplaatst van 1 mei  
naar 1 september 2020. In oktober worden de genomineerde inschrijvingen bekendgemaakt en eind januari 2021 wordt de prijs 
uitgereikt op een inspirerende daglichtlocatie in Nederland.

Net als in de afgelopen edities wordt de Dutch Daylight Award ook dit jaar weer in twee categorieën uitgereikt: gebouwen  
kleiner dan 1000 m² en gebouwen groter dan 1000 m². De jury bestaat deze editie wederom uit daglichtexperts uit verschillende 
disciplines, gelieerd aan daglicht en de bouwwereld. 

Juryvoorzitster is Sylvia Pont, Professor Light Design aan de TU Delft; zij zal met al haar wetenschappelijke kennis over (dag)licht  
de projecten beoordelen. Ze zal worden bijgestaan door Paul van Bergen (bouwfysicus en directeur DGMR). Van Bergen is  
inmiddels een vaste kracht in de jury en zal ook deze editie zijn kennis en kunde werpen over de ingezonden projecten.  
De jury wordt ondersteund door Siegrid Siderius met haar twintig jaar ervaring  
in architecturale lichtontwerp (SISI lichtontwerp). Ook nemen architecten van  
de winnende projecten van de Daylight Award 2018 plaats in de jury: architect  
en partner Dirk Jan Postel (Kraaijvanger Architects) won in 2018 met  
Museum Voorlinden in Wassenaar de award in de categorie >1000 m².  
Paul Ketelaars (Vakwerk architecten) won in 2018 de Daylight Award met zijn  
woonhuis in Delft in de categorie <1000 m². De jury wordt gecomplementeerd  
door Michiel van Raaij (hoofdredacteur van Architectenweb) en een vertegen
woordiger van Lamilux, producent van innovatieve daglichtsystemen. 

EARTH SIMULATION LABORATORIUM UTRECHT  
UITGERUST MET DAGLICHTVOORZIENINGEN
Het dak van Earth Simulation Laboratorium Utrecht 
bevat 8 halve Noorderlicht BIK bollen van JET BIK.  
In dit ‘actieve’ gebouw wordt op een slimme manier 
gebruik maakt van daglicht, zonnewarmte en lucht
verversing om het binnenklimaat te beheersen.

SERIE LIGHTWAY CRYSTAL DAGLICHTBUIZEN UITGEBREID
De serie Lightway Crystal Daglichtbuizen bestaat uit een koepel van Boheems kristal, een vaste spiegelbuis  
(met opgedampt ziver en silicium) en een lichtdiffuser van natriumkaliumglass. De serie bestaat uit drie modellen: 

200 HP
Geschikt voor het verlichten van kleine ruimtes, zoals een toilet of waar men gewoonlijk doorheen loopt, een corridor,  
kleine entree en kastruimte. Zelfs tijdens de bewolkte wintermaanden brengt de 200HP voldoende licht binnen voor  
ruimtelijke oriëntatie onder halfbewolkte omstandigheden.

300 HP
Geschikt voor het verlichten van halruimtes, badkamers, toiletten en bergruimtes. In de keuken kan de HP300 uitstekend  
worden toegepast om het aanrecht of werkblad te verlichten met daglicht. Ze voorzien in voldoende daglicht,  
ook tijdens bewolkte winterdagen.

400 HP
Geschikt voor het verlichten van een donkere hoek in de woonkamer of een uitbouw, grotere halruimtes of traphallen  
en toiletten en badkamers. Ook is dit model goed voor het brengen van voldoende daglicht voor werk en leesplekken,  
boven bureaus, de eettafel of de bank.

De serie is onlangs uitgebreid met een nog grotere versie,  
de Lightway Crystal 600HP Ø 52cm.

198 DAKKOEPELS OP ANTWERPS MUSEUM
De dakwerkzaamheden aan het Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 
(KMSKA) zijn voltooid. Ongeveer 1.665 m²  

witte RENOLIT ALKORBRIGHT dakbaan werd  
op maat gesneden en aangebracht op  

en rond 198 indrukwekkende, driehoekige  
dakkoepels. Een complexe opdracht met een 

fraai resultaat. Het dak is een echt kunstwerk 
dat bovendien zorgt voor extra indirect  

daglicht in de museumzalen.

VELUX COMMERCIAL LANCEERT STEPOPLOSSING  
VOOR GROTE GLAZEN OPPERVLAKTES

VELUX Commercial introduceert de Stepoplossing, een variant op de modulaire 
lichtstraten. Het nieuwe product heeft een trapsgewijze structuur, bestaande uit 

meerdere onderling verbonden lichtstraatmodules, speciaal ontworpen voor grote 
glazen oppervlaktes zoals atria. Het nieuwe product verhoogt de esthetiek en  

kwaliteit van een gebouw en zorgt voor maximaal daglichttoetreding.  
Het is geschikt voor utiliteitsgebouwen zoals scholen, gezondheidscentra  

en kantoorgebouwen zowel voor nieuwbouw als renovatiesprojecten.

Foto: AllRisk Valbeveiliging.
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Het metrostration van de wijk Vaughan Metropolitan Centre in het Canadese 

Toronto maant de forensen tot rust: het gebouw is uitgevoerd als een schildpad.

Een metrostation in de 
vorm van een schildpad

INTERNATIONALE DAKEN

EEN UITMUNTEND ONTWERP,  
OP EEN BELANGRIJK PUNT NA
Ontworpen door Grimshaw Architects in 
samenwerking met Adamson Associates, 
heeft het metrostation van Vaughan door zijn 
ruimtelijkheid en hoge plafonds een formele 
uitstraling. Het blijkt echter dat dit ontwerp, 
waarschijnlijk eerder dankzij dan ondanks 
zijn mooie uitstraling, in functionaliteit op een 
belangrijk punt te wensen over laat. De hoge 
glazen wanden aan de uiteinden van de 
constructie zorgen voor een prachtig effect 
en veel natuurlijke lichtinval, maar ze zorgen 
er ook voor dat de ingangen naar de zijkant 
van het gebouw zijn geforceerd, terwijl men 
het gebouw gevoelsmatig aan de voor en 
achterzijde wil betreden: de plekken waar ook 
de ophaal en afzetpunten zijn voor auto
bestuurders. Veel chauffeurs komen hierdoor 
terecht op de fietspaden ten oosten van het 

station. Onhandig, maar het moet gezegd dat we daarmee 
wel eigenlijk de enige vorm van kritiek wel gehad hebben.
Want verder zijn de 13.300 m² aan openbare vervoersdien
sten een streling voor het oog en functioneel bovendien.  
Het geheel dient als een soort opgegooide honkbal,  
met de stad en 125 hectare aan ruimte als de honkbalspeler 
die de homerun op het gebied van ontwikkeling moet gaan 
slaan. Ontwikkelingen die mede door dit station een pijl
snelle en frequente verbinding met het centrum van Toronto 
wordt geboden. Als contrast voor die snelheid waaraan de 
functie van het gebouw moet voldoen, wordt er met de  
grote opzet en de kalme uitstraling vooral geprobeerd tot 
rust te manen. Bovendien is (de in en uitgang daargelaten) 
de indeling en navigatie in het station als zeer intuïtief en 
efficiënt te bestempelen. 

OOK AAN DUURZAAMHEID IS GEDACHT
Het dak is een met RHEINZINK bekleed dak met opstaande 
naden, die de structuur tot leven brengen.  
Ongeveer 12.000 m² RHEINZINK CLASSIC helder gewalste 
panelen bekleden het gebogen dak van het indrukwek
kende gebouw. Het dak zorgt er mede voor dat het metro
station ook een goed rapportcijfer haalt op het gebied van 
duurzaamheid. De panelen bieden een hoge zonnereflectie, 
waardoor er op warme dagen geen kunstmatige verkoeling 
nodig is. Daarnaast zorgt de draagconstructie op straat
niveau voor de hoge ramen en een kolomvrije binnen
omgeving. Dit zorgt voor veel natuurlijke lichtinval,  
waardoor minder kunstlicht nodig is. Het gebouw overtreft  
de Canadese National Energy Codevereisten voor energie
prestaties met 40% en voldoet aan duurzaamheidsnormen 
die vergelijkbaar zijn met die voor een LEED Silvercertificering.

EEN CONSTRUCTIE DIE ‘COMPLEX’  
TOT UNDERSTATEMENT DEGRADEERT
Meer dan 1.000 taps toelopende panelen werden vervaar
digd door RHEINZINKdistributeur Agway Metals. Het bijzondere: 
geen twee van de 1.000 panelen zijn hetzelfde, omdat ieder 
paneel een andere kegelvorm en lengte heeft, afhankelijk 
van z’n plaats in het dak. Ze fabriceerden de panelen met 
behulp van hun CNCrevolver: een geavanceerde machine 
die de sleutel was tot het bereiken van de exacte vorm voor 
elk paneel tot op de millimeter. Uiteraard was het verstrekken 
van nauwkeurige paneelspecificaties aan Agway Metals 
door de installateur BothwellAccurate van cruciaal belang. 
Dat was een delicaat en veeleisend proces, waarvoor  
een 3Dscanner werd gebruikt die de dakconstructie in  
kaart bracht. Vervolgens gebruikten ze de diensten van  
Radius Track Corporation om het gebogen frame te ont
werpen, dat bovenop de dakconstructie kwam te liggen. 
Radius Track maakte die 3Dstructuur met de computer  
plat, zodat RHEINZINK de panelen kon produceren.  
Vervolgens werden de unieke panelen na productie ter 

plaatse stuk voor stuk gebogen door Bothwell Accurate met 
behulp van een mobiele buigmachine. Daar kwam voor  
alle 46 dakramen nog ontzettend nauwlettend detailwerk bij, 
wat het geheel tot een werk maakte dat het woord ‘complex’ 
tot understatement degradeert.

EEN KUNSTIG PLAFOND ALS FINISHING TOUCH
Ten slotte mag ook de onderkant van het dak  
(het plafond dus) er zijn. Dit koepelplafond is ontworpen 
door Paul Raff Studio Inc en is voorzien van dakramen,  
spiegels en metalen panelen en zorgt voor een prachtige  
driedimensionale collage en voorziet de binnenkant van  
het gebouw van nog meer natuurlijke lichtinval.  
De combinatie van die ramen, spiegels en panelen zorgt er 
bovendien voor dat het plafond een bijzonder, interactief 
en levend karakter heeft, waardoor het er op ieder ander 
moment en vanuit iedere andere hoek anders uitziet. 
Juan Porral, Partner bij Grimshaw Architects, wist het mooi  
te verwoorden: “We zijn altijd op zoek naar mogelijkheden 
om plekken van hoge kwaliteit en met echt karakter te 
creëren. Door een functioneel gebouw te verheffen tot iets 
kunstigs en vol leven, kunnen we een grotere impact hebben 
op de stedelijke ruimte en de gebruikerservaring.”
Het lijkt duidelijk te zijn waar die 197 miljoen Canadese dollars  
aan besteed zijn. Het is in ieder geval duidelijk waar de  
schildpad uit bestaat en wat zijn schild te  beschermen heeft. 
Of dit het allemaal tot de laatste cent waard is, dat moet  
je aan het oordeel van de omwonenden en gebruikers  
overlaten, maar dat het een bijzonder schepsel en een  
sterk staaltje constructie betreft, dat staat buiten kijf. ■

Het Vaughan Metropolitan Centre is een centrale zakenwijk in 
Vaughan, Ontario ten noorden van Toronto. Het metrostation 
is gelegen op een Walmartparkeerplaats. Het is vorm
gegeven als een schildpad in ruststand, die met zijn schild de  
mensen onder zich (alsook het 3,2 miljard Canadese dollar, 
zo’n 2,1 miljard euro, kostende infrastructuurproject waar het 
onderdeel van is), beschermt. Het metrostation zelf kostte een 
slordige C$ 197 miljoen. Het maakt deel uit van een belang
rijke uitbreiding van de door de Toronto Transit Commission 
opgezette Spadina Subway Extension en is het eindstation 
van de zes nieuwe stations op de route. Het project bedient 
één van de snelst groeiende gemeenten van Canada en 
biedt toegang tot de metro, de lightrail en het busstation. 
Ook is er ruimte voor het in en uitstappen van voertuigen en 
faciliteiten voor fietsers.

Tekst: Joep Klerx 
Foto’s: Shai Gil

• PROJECT:  VAUGHAN METROPOLITAN CENTRE METROSTATION
• OPDRACHTGEVER:  TORONTO TRANSIT COMMISSION ARUP CANADA INC.
• ARCHITECTEN:  ARUP (HOOFDADVISEUR/INGENIEUR) 

GRIMSHAW ARCHITECTS (ONTWERPARCHITECT) 
ADAMSON ASSOCIATES ARCHITECTS (ARCHITECT)

• AANNEMER: CARILLION CANADA 
• INTERIEURBOUW: ARUP
• KUNSTENAAR: PAUL RAFF STUDIO 
• OPPERVLAKTE: 13.300 M2
• BUDGET: 197 MILJOEN CANADESE DOLLAR
• OPLEVERING: DECEMBER 2017
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De bevestiging van EPDM dakbedekkingssystemen met behulp van inductie, 

zorgt ervoor dat de dakbedekking, na het verstrijken van de levensduur,  

eenvoudig en milieuvriendelijk is te scheiden van de ondergrond.

Inductiebevestiging:  
een bewezen manier van 
mechanische bevestiging

VESP: VANUIT EPDM PERSPECTIEF

middels een magnetisch veld. Als dit veld vervolgens in aan
raking komt met, in dit geval, een metalen drukverdeelplaat  
(DVP), dan wordt deze verwarmd. Deze DVP’s hebben een 
speciale coating, afgestemd op het te gebruiken dak
bedekkingsproduct. Deze coating wordt door het inductie
apparaat geactiveerd en verbindt zich zo aan de boven
liggende kunststof dakbedekking. Er wordt tijdelijk een  
(koel)magneet op de verbinding geplaatst, zodat de  
dakbedekking en de DVP met elkaar in verbinding blijft en 
kan afkoelen. De lascyclus bedraagt slechts 5 seconden en 
het koelmagneet blijft 30 seconden staan. Na 35 seconden 
is de bevestiging gereed. In het systeem wordt met meerdere 
koelmagneten gewerkt, waardoor de effectieve verwerking 
optimaal wordt.  

In de praktijk kunnen dus grote EPDM membranen,  
maar ook brede dakbanen van PVC en TPO, mechanisch aan 
de ondergrond worden bevestigd. Zonder perforatie door de 
dakbedekking en met voldoende bevestigers conform de 
gestelde wind(last)berekening. Een bijkomend voordeel is 
dat de bevestiger/DVP voor het inductiesysteem tevens een 
groot deel van de standaard bevestiger/DVP vervangt.

INDUSTRIALISATIE
De bouw wordt wereldwijd gezien als één van de laatste 
bedrijfstakken die nog geïndustrialiseerd moeten worden.  
We zien op dat vlak de laatste jaren zeker verbeteringen en  
met name in een verschuiving naar prefabricering affabriek.  
Dakdekken daarentegen is overwegend traditioneel,  
maar ook hier zien we zeker wel verschuivingen.  
Het intreden van hete lucht lastechnieken is hier een voor
beeld van. Maar echt grote stappen worden hierin (nog) 
niet gezet. Wellicht kan de mechanische bevestiging middels 
inductie hier een katalysator in zijn. 

Zoals zo vaak met deze ontwikkelingen zijn de producenten 
allereerst aan zet. Dat doen ze overigens al decennia, sterker 
nog, dit soort systemen vertegenwoordigen inmiddels  
een groot deel van hun omzet. Zo kennen wij in Nederland  
een tweetal systeemmerken: RhinoBond® van OMG  
uit de Verenigde Staten en Guardianweldtm van Guardian  
(onderdeel van het Zwitserse SFS). 

GEACCEPTEERD EPDM SYSTEEM
Zowel RhinoBond® als Guardianweldtm hebben inmiddels 
jarenlange ervaring met de toepassing van inductietechniek 
in combinatie met EPDM. In de beginfase van deze systemen 
lag de focus met name op PVC en TPO, mede omdat men in 
de Verenigde Staten de mechanische bevestiging middels 
inductie vrij snel omarmd heeft. EPDM was een logische 
doorontwikkeling daarop en voor de Nederlandse markt is 
dat inmiddels 15 jaar geleden. Wel moet er opgemerkt  
worden dat elk type dakbedekking zijn eigen DVPplaat 
heeft, met zijn eigen coating. Zo wordt er op dit moment de 
laatste hand gelegd aan een inductiedak van 80.000 m² 
met EPDM in Roemenië, zijn er in Nederland alleen in 2020 al  
meerdere projecten opgeleverd (waarvan één van 10.000 m²)  
en staat er binnenkort een project op stapel van 70.000 m² in  
Italië. Allemaal projecten waar de VESPleden bij betrokken zijn.

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

In de afweging of een dakbedekkingsysteem duurzaam is,  
is ook de wijze van bevestigen een onmisbare schakel 
geworden. Uit studies blijkt al langer dat mechanisch 
 bevestigde systemen aanzienlijk geringere ‘schaduwkosten’ 
genereren dan bijvoorbeeld gekleefde systemen.  
En deze milieuvoordelen worden alleen maar groter als  
de combinatie gezocht wordt met een milieuvriendelijke 
dakbedekking als EPDM. We hebben het hier dan ook over 
het mechanisch bevestigen van een EPDM membraan  
en in dit specifieke geval middels de inductielastechniek.  
Een techniek welke al eind jaren ’90 is ontwikkeld en sinds 
2005 in Nederland in combinatie met EPDM wordt toegepast.

Het mechanisch bevestigen van dakbedekkingen heeft om 
meerdere redenen een praktische voorkeur. Eén hiervan is  
de groeiende aandacht in het milieuaspect, of in deze tijd: 
de circulariteit. Wij kennen het begrip circulariteit in onze 
markt van de retourprogramma’s van dakbedekkingen, 
welke primair niet als bouwafval worden gekenmerkt en van 
producenten die daadwerkelijk een circulair programma 
hebben uitgerold. Dan gaat het met name om afval dat 
deels als grondstof wordt (her)ingezet. Een op inductie 
 gebaseerde dakbedekkingstechniek biedt hierin aanzienlijk 
meer mogelijkheden.

DE INDUCTIETECHNIEK
Velen van ons gebruiken het al, of zullen er in de toekomst, 
in dit ‘gasloze’ tijdperk, mee in aanraking komen: het koken 
op inductie, waarbij waarschijnlijk slechts een enkeling de 
onderliggende techniek kent. Dat geldt in mindere mate  
ook bij de inductiesystemen in onze dakenmarkt.  
En omdat ‘onbekend onbemind maakt’, een korte uitleg. 
Inductie is een techniek waarbij stroom wordt opgewekt  

Het GuardianWeld-systeem.

Inductiebevestiging in het dakvlak.
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Binnen Europa hebben beide systeemmerken in 2019 voor 
meer dan 3.500.000 m² platte daken mechanisch afgedicht 
middels inductie. Wereldwijd is dit over de afgelopen jaren 
meer dan 400 miljoen m² plat dak.

INVESTERINGSAFTREK MIDDELS MIA\VAMIL
Sinds 2019 is EPDM met inductiebevestiging opgenomen  
in de Milieulijst van de Rijksdienst van Ondernemend  
Nederland (RVO). Dit biedt de mogelijkheid om met deze 
toepassing een aanzienlijk fiscaal voordeel te halen,  
dankzij deze twee subsidieregelingen (MIA en VAMIL),  
tot zo’n 9,75% (regeling 2020) over het totale investerings
bedrag. In het hoofdstuk ‘Bebouwde omgeving’ is de  
post A 6312 Duurzame recyclebare bitumineuze of  
EPDM dakbedekking opgenomen. Als voorwaarde stelt de 
RVO dat de leverancier een terugnamegarantie afgeeft,  
zodat de dakbedekking na gebruiksduur wederom ingezet 
kan gaan worden als “in een tweede gebruiksfase”,  
of dat het gerecycled zal worden. De RVO onderstreept  
namelijk de circulaire gedachte en wil dit met deze rege
lingen stimuleren. Het grote voordeel van inductiebevestiging 
in deze is, dat de bevestiging op eenzelfde manier ongedaan 
gemaakt kan worden. Een EPDM membraan kan op deze 
manier eenvoudig ontkoppeld worden. ■

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

VESP - de Verenigde EPDM Systeem Producenten - vertegenwoordigen meer dan 90% van alle EPDM-leveranciers 

in de Benelux. Opgericht in 1995 met als primaire doel voorlichting en promotie van het afdichtingsproduct 

EPDM-rubber in de breedste zin van het woord. De groep verwerkt inmiddels jaarlijks een volume van ruim 12 miljoen m2

aan dakbedekking en meer dan 2,5 miljoen m2 aan gevel- en geo afdichtingen. vesp-benelux.com 

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

EPDM-AFDICHTINGSSYSTEMEN

Het gebruik van het inductie-apparaat.

MECHANISCH BEVESTIGDE EPDM-SYSTEMEN
HET MECHANISCH BEVESTIGEN VAN EPDM DAKBEDEKKING BESTAAT  
UITERAARD LANGER DAN HET GENOEMDE INDUCTIESYSTEEM. WE KENNEN 
DE TRADITIONELE DAKBANENVERWERKING, WAARBIJ DE NAADVERBINDING 
HOOFDZAKELIJK GEREALISEERD WORDT MIDDELS EEN HETELUCHT LASVERBIN
DING. MAAR OOK VOOR MEMBRANEN ZIJN ER AL VEEL LANGER SYSTEMEN  
OP DE MARKT, WAARBIJ DE EPDM NIET GEPERFOREERD HOEFT TE WORDEN.  
ZO WORDEN DE AMERIKAANSE EPDMSYSTEMEN BEVESTIGD OP SPECIALE,  
GEWAPENDE STRIPS. DEZE BESCHIKKEN OVER EEN GELAMINEERDE ZELF
KLEVENDE STROOK EN WORDEN EERST OP HET DAK BEVESTIGD. OOK ZIJN ER 
EUROPESE SYSTEMEN, WAARBIJ EEN EXTRA FLAP AAN DE ONDERZIJDE WORDT 
AANGEBRACHT, VOOR DE MECHANISCHE BEVESTIGING.

Bevestigingen in de overlap.



INNOVATIVE
PARTNER

Wij adviseren u graag:  0251 22 93 23  

anjo.nl

BIJ PLATTE DAKEN DENK JE AAN ANJO!

VOOR PLATTE DAKEN
OPLOSSINGEN

De vertrouwde kabeldoorvoer met PP-bochten, voor dunne kabels. Voor dikkere kabels en koelleidingen de gelaste 
kabeldoorvoer met losse kap. Uiteraard ook leverbaar met een pvc-coating voor het inwerken in pvc dakbedekking.

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

Lascogum bitumen dakbaan met zekerheid van kwaliteit www.bitasco.nl
De meest complete groothandel voor de vakman in Amsterdam • Arnhem • Breda • Den Haag • Harderwijk • Vlissingen

Nu ook in Utrecht

De aluminium muurafdeksystemen 

van Roval aluminium zijn zeer 

geschikt voor een duurzame 

dakrandafwerking. Dit geldt 

zowel voor woningbouw- als 

voor utiliteitsprojecten en voor 

nieuwbouw en renovatie. 

De muurkappen zijn dankzij een 

uniek klangensysteem eenvoudig 

en schroefl oos te monteren. 

Het muurafdeksysteem kan 

desgewenst worden voorzien van 

een aluminium balustersysteem 

van Roval. Dit is bij gebruiksdaken 

een ideale en veilige oplossing. 

De muurafdeksystemen van Roval 

zijn in verschillende types 

leverbaar in vrijwel alle Ral-kleuren.

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.

MUURAFDEKSYSTEEM ALS DAKRANDAFWERKING

Anderhalve 

meter is 

beter!
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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 moeten het  
tweede maaiveld  
veel serieuzer nemen”

AAN TAFEL MET… PETRA VAN DEN BERG

was de interdisciplinariteit. Bij biochemisch onderzoek wordt 
veel samengewerkt met andere vakgebieden.  
Dat is precies wat mij altijd heeft geboeid: partijen samen
brengen. Ik ben van nature een consortiumbouwer,  
ik ben gedreven om partijen aan één tafel te krijgen om 
samen meer te bereiken.”

Zo is Van den Berg bij het NIOO terechtgekomen. De doelstel
ling van het NIOO is om fundamentele kennis te genereren 
die in de praktijk gebruikt kan worden om biodiversiteit,  
duurzaamheid en klimaatbestendigheid te versterken.  
Van den Berg licht toe: “Wij zoeken bij ons onderzoek 
nadrukkelijk aansluiting bij vragen vanuit de samenleving, 
zodat onze kennis wordt omgezet in concrete stappen in de 
maatschappij. Onze inzet voor het Nationaal Daken Plan is 
één van de manieren waarop wij dat doen. We zouden in 
Nederland de ruimtelijke ordening op het tweede maaiveld 
veel serieuzer moeten nemen. Daken kunnen een uitbreiding 
zijn van de natuur op de grond. Daarvoor moeten natuur
daken aansluiten bij de omringende natuur.  
Neem industrieterreinen aan de rand van een natuurgebied, 
zoals de duinen of de Veluwe, en geef die panden een  
dak waarop die natuurlijke omgeving wordt voortgezet.  
Denk eens aan alle winst die dat zou kunnen opleveren voor 
de natuur in ons land. Hoe gaaf zou dat zijn?”

Het gebouw van het NIOO vat de visie van de organisatie 
samen. Van den Berg: “Toen het NIOO in 2009 begon met de 
bouw van een nieuw pand, ging men uit van drie principes. 
Ten eerste: we proberen al onze energie uit zonlicht te halen. 
Alle verwarming en verkoeling van het pand gebeurt op 
basis van opslag van warmte uit zonneenergie en koude 

vanuit de lucht in de bodem. Ten tweede: we moeten de 
kringlopen sluiten. Materialen zijn zo veel mogelijk herbruik
baar en alles wat gerecycled kan worden, moet gerecycled 
worden. Daarom is er zo veel gebruik gemaakt van de 
recyclebare materialen hout en glas. Ook heeft het NIOO 
een onderzoeksopstelling voor lokale zuivering van toilet
water. Het derde principe: als je iets bouwt, verwoest dan 
geen biodiversiteit, maar zorg dat er juist meer biodiversiteit 
komt. We hebben rondom ons terrein daarom geen hekken 
aangebracht, maar stekelige hagen. Die bieden een ideale 
beschutting voor vogels en kleine diertjes. Verder hebben we 
een bijenhotel, een vleermuizenkelder en een klein voedsel
bos met veel fruit. En hierbij hoorde natuurlijk een natuurdak 
met inheemse planten. Voor het dak werd dus geen  
standaardsubstraat met standaardmossedum gebruikt, 
maar werd een sedumbasis deels opgetopt met lokale 
grond en een inheems kruidenmengsel. De wind blies 
 vervolgens andere lokale zaden naar het dak, zodat er een  
rijke vegetatie is ontstaan die aansluit bij de omgeving.”

Het mooiste aan de daken van het NIOO vindt Van den Berg 
de combinatie van verschillende functies: een natuurlijk dak 
samen met een terras, groene daken met zonnepanelen. 
Uit een onderzoek, gepubliceerd in De levende natuur van 
oktober 2019, blijkt dat schaduw van bijvoorbeeld hoog
geplaatste zonnepanelen een biodiverse plantengroei op 
daken bevordert. Op een ander deel van het dak doet het 
NIOO onderzoek naar verbetering van groene daken in  
combinatie met wateropslag. Van den Berg:  
“Daartoe vormden we een alliantie van meerdere partijen:  
de Stichting Wateronderzoek Nederland (STOWA),  
de gemeente Rotterdam, Vitens, Hydrologie van de Universiteit 
Wageningen, ZinCo en Consolidated/Daklab. We hebben in 
2011 een polderdak gemaakt met 45 waterhoudende com
partimenten, met verschillende combinaties van bodemtypes 
en zaadmengsels. Na ruim vijf jaar konden we conclusies 
trekken over het effect van de diverse combinaties op opvang 
van regenwater en vegetatiediversiteit. Daaruit bleek dat  
het traditionele groene mossedumdak niet het beste is; 
andere substraten en andere zaadmengsels bleken beter  
te werken. Dat inzicht zou zich snel moeten verspreiden  
over de dakenbranche!”

RESPECT VOOR NATUURLIJKE OMGEVING
Na haar studie en promotie in Wageningen werkte  
Van den Berg jarenlang in diverse functies aan de Universiteit  
Leiden. Ze ondersteunde onder meer het College van Bestuur  
bij het opstellen van het samenwerkingsprogramma voor 
organisaties op het BioScience Park en was betrokken bij de 
oprichting van Luris, een afdeling binnen de Universiteit Leiden 
die startende bedrijven ondersteunt bij het overbrengen van 
kennis naar de markt. “Het leuke van die werkzaamheden 
vond ik dat het er weer, op verschillende manieren,  
om ging om partijen samen te brengen.  
Samenbrengen kan op verschillende manieren, en die vind 
ik allemaal even interessant: interdisciplinair onderzoek, 
publiekprivate samenwerking, het overbrengen van weten
schappelijke kennis naar de praktijk, het is allemaal een 
vorm van samenbrengen. Net als het Nationaal Daken Plan.” 

Toen ze in Leiden werkte, bleef Van den Berg in Bennekom 
wonen. “In Leiden waait het te hard, dan groeien de plantjes 
in mijn tuin niet goed genoeg. Toen ik hoorde dat het  
NIOO een nieuw pand ging aanleggen in Wageningen,  
zo ongeveer bij mij om de hoek, wist ik meteen: daar wil ik bij 
horen! Alles aan die bouw sprak me aan: de kans om met 
zo veel partijen samen te werken om dit bijzondere gebouw 
neer te zetten – denk alleen al aan alle partijen die betrok
ken zijn bij ons dak – en de nieuwe manier van bouwen met 
respect voor de natuurlijke omgeving. Ik vond het geweldig 
om al die partijen te laten samenwerken om kennis te  
gebruiken voor een nieuwe manier van bouwen.”

Van den Berg: “Het NIOOgebouw is fantastisch, maar het 
mag natuurlijk niet het eindpunt zijn van het nieuwe bouwen. 
We moeten ingehaald worden door een nieuwe generatie 
gebouwen. Die nieuwe generatie kan vernieuwing laten  
zien op allerlei gebieden, en vooral ook op de daken.  
Het dak is niet waar het gebouw stopt,  
het is niet alleen maar de bovenkant!  
Het dak biedt ongelooflijk mooie mogelijk
heden. Die zouden we allemaal moeten 
benutten. Daar gaat het ook om bij het 
Nationaal Daken Plan.”

PETRA VAN DEN BERG  
IN ACHT VRAGEN

BURGERLIJKE STAAT? GEHUWD.

KINDEREN? GEEN.

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT?  
TUINIEREN EN STIJLDANSEN,  
ZOALS ARGENTIJNSE TANGO EN SALSA.

FAVORIETE MUZIEK? LATIJNSAMERIKAANSE MUZIEK.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING? IK HOU HET MEEST VAN 
DE COMBINATIE VAN OUDE CULTUUR EN NATUUR, ZOALS IN 
MEXICO EN HET MIDDENOOSTEN. IK HEB ALTIJD VEEL GEREISD, 
HET LIEFST WILDE IK DE HELE WERELD ZIEN, MAAR DAT IS IN DEZE 
TIJD NATUURLIJK NIET MEER VERANTWOORD.

FAVORIETE STAD? IK VIND UTRECHT ERG MOOI, VANWEGE  
DE PRACHTIGE HISTORISCHE BINNENSTAD. MAAR EIGENLIJK 
HOU IK MEER VAN HET PLATTELAND DAN VAN DE STAD. 

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT? HET NIOOGEBOUW 
NATUURLIJK!

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP?  
OP HOE WE BIJ HET NIOO ONZE KENNIS UITDRAGEN NAAR 
ANDERE PARTIJEN IN DE MAATSCHAPPIJ.

Nolanda Klunder

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) in Wageningen 
is een van de partners van het Nationaal Daken Plan.  
Petra van den Berg is directeur bedrijfsvoering bij het NIOO: 
“Men moet ophouden het dak te zien als de bovenkant  
van een doos.”

UITBREIDING VAN DE NATUUR
Van den Berg vertelt: “Inmiddels ben ik een halve ecoloog, 
maar ik ben afgestudeerd en gepromoveerd in de biochemie. 
Een van de dingen die mij in dat vakgebied erg aanspraken, Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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BDA Dak- en Gevelopleidingen 
verzorgt online trainingen

DE DAKENBRANCHE EN HET CORONAVIRUS

Het nieuwe semester stond in de startblokken toen Nederland 
in een ‘intelligente lockdown’ ging. Bijeenkomsten werden 
verboden en men mocht elkaar niet meer dichter dan  
1,5 meter naderen. Directeur Paul Verkaik vertelt:  
“Klassikaal lesgeven wordt dan een moeilijk verhaal en het 
geven van praktijkcursussen en het afnemen van praktijk
examens is gewoonweg onmogelijk. We hebben vanaf dat 
moment hard gewerkt om onze cursussen aan te kunnen 
bieden via webinars. Op deze manier kan de theorie worden 
onderwezen en kunnen ook praktijksituaties worden  
besproken. Het praktijkgedeelte wordt verplaatst naar na  
de zomer, in de hoop dat tegen die tijd de maatregelen 
versoepeld zullen zijn.”

OPZET
Voor aanvang van de cursus ontvangt de cursist per post 
het BDADakboek Platte Daken waar tijdens de cursus mee 
wordt gewerkt. Dit boek mag men ook tijdens het examen 
gebruiken. Vervolgens worden op de cursusdagen zeven 
interactieve webinars georganiseerd, van ieder drie uur.  
De deelnemers ontvingen half april de eigen inloggegevens 
om de webinars te kunnen volgen. Voorafgaand aan iedere 
sessie ontvangt de deelnemer per mail een aantal verwer
kingsvragen, waarvan men de antwoorden enkele dagen  
later ontvangt. Tijdens de sessies en per mail kan men vragen 
stellen over zaken die nader toegelicht moeten worden. 
 
Na de zeven webinars organiseert men een trainingsdag 
bij BDA In Gorinchem. Tijdens deze dag worden de uit
voeringsrichtlijnen en praktijkdemonstraties in de verwerking  
van bitumen en kunststof dakbedekkingsmaterialen georga 
niseerd en wordt vooruit gekeken naar het afsluitende examen.  
Afhankelijk van de ontwikkelingen rond het virus zal deze 
dag op 4 september georganiseerd worden.
 
Het afsluitende examen wordt op donderdag 24 september 
georganiseerd, waarop de deelnemers maximaal worden 
voorbereid. 

 
De thema’s van de zeven interactieve webinars zijn:

•  Opbouw en typen dakconstructies –  
Soorten, eigenschappen en toepassingsmogelijkheden 
bitumen dakbanen;

•  Dakbelastingen: onderconstructie  hemelwater en  
windbelasting;

•  Bouwfysica: Warmtetransport en isolatiematerialen;
•  Bouwfysica: Vochttransport en dampremmende lagen;
•  Kunststof dakbedekkingen: soorten, eigenschappen en 

toepassingsmogelijkheden kunststof dakbedekkingen;
•  Onderhoudsmethodieken bestaande daken   

Arboregelgeving  veilig werken op daken;
•  Verduurzaming daken (groene daken – gebruiksdaken – 

zonneenergie op daken).
 
De webinars worden opgenomen, dus als men door 
 omstandigheden een sessie niet live heeft kunnen volgen 
kan men deze later terugkijken.

EERSTE REACTIES POSITIEF
Paul Verkaik vertelt dat de maatregelen rond het coronavirus 
grote impact hebben op de organisatie. De activiteiten van 
het opleidingsinstituut kwamen van de één op de andere 
dag vrijwel tot stilstand en de hele manier van werken moest 

worden omgegooid. Er is door alle betrokkenen hard gewerkt 
aan een nieuw lesplan en een nieuwe wijze van lesgeven. 

Oorspronkelijk hadden 20 deelnemers zich voor de cursus
reeks hadden ingeschreven. Na de gedwongen aanpassin
gen heeft een drietal deelnemende bedrijven om uiteen
lopende redenen af moeten haken. Daar staat tegenover 
dat drie nieuwe partijen zich hebben aangemeld. “Uiteinde lijk  
betreft het ook een investering in de toekomst,” aldus Verkaik.  
“Het is goed dat we gedwongen worden de digitale mogelijk
heden optimaal te benutten. De ervaringen die we in deze 
periode opdoen, kunnen we ook gebruiken als de corona
crisis achter de rug is.” De eerste reacties op de nieuwe  
opzet zijn positief en dat is een opsteker. Het belang van  
onderwijs in de verschillende aspecten van het dak is en 
blijft niet te overschatten. ■

Opleidingsinstituut BDA Dak en Gevelopleidingen heeft een  

cursusaanbod dat is gestoeld op een mix van theorie en praktijk.  

Door de coronacrisis is het voorlopig niet mogelijk om praktijk

cursussen te geven. Hoe gaat men hiermee om?

Het cursusmateriaal voor thuis ligt gereed voor verzending.

“ DE ERVARINGEN DIE WE  

IN DEZE PERIODE OPDOEN,  

KUNNEN WE OOK GEBRUIKEN  

ALS DE CORONA CRISIS  

ACHTER DE RUG IS”



3. STROOM KOPEN VAN ANDERMANS ZONNEPANELEN
Het is ook mogelijk om zonneenergie van andere consumenten 
of bedrijven te kopen. Dat kan bijvoorbeeld bij een energieleve
rancier voor stroomlevering uit duurzame Nederlandse bronnen,  
zoals zonneparken en windmolenparken. Voorbeelden van energie  
leveranciers die dit doen zijn Vandebron, Eneco met ZonneHub, 
Powerpeers en ENGIE met Opgewekt voor Elkaar. Daarnaast kan 
men dus ook stroom afnemen van particulieren met zonnepane
len. De eigenaren van deze zonnepanelen krijgen hiervoor een 
vergoeding en/of korting op de leveringskosten van het energie
bedrijf. Een voorwaarde is dat de eigenaar van de zonnepanelen 
en de afnemer wel klant zijn bij hetzelfde energiebedrijf.

4. ZONNEPANELEN OP DAK ELEKTRISCHE AUTO
Tot slot wordt er ook steeds meer geëxperimenteerd met  
zonnepanelen op het dak van de elektrische auto.  
Een elektrische auto is alleen duurzaam als deze rijdt op  
energie die op een duurzame manier is opgewekt. Daarom zijn 
Kia en Hyundai op dit moment aan het experimenteren met  
zonnepanelen op het dak van de elektrische auto. Als dit 
uit eindelijk een succes blijkt te zijn, dan is de auto zijn eigen 
 energieleverancier. Het ontwikkelen van de zonneauto is een  
dure aangelegenheid. Mensen zullen dus diep in de buidel  
moeten tasten om deze auto te kunnen betalen.  
Daarnaast zal het ook lastig worden om een goedkope auto
verzekering te vinden voor zo’n sterk staaltje technologie.  
Toch kunnen automobilisten op deze manier in de toekomst  
een hoop geld besparen.

1. POSTCODEROOSREGELING
De Postcoderoosregeling is een financieringsmogelijkheid 
om gezamenlijk zonneenergie op te wekken. Het is de  
bedoeling dat men samen met bewoners uit een gebied 
van aan elkaar grenzende postcodegebieden investeert in 
een installatie waarin duurzame energie wordt opgewekt.  
De zonnepanelen liggen meestal op een groot dak,  
bijvoorbeeld op een schoolgebouw of groot agrarisch bedrijf. 
De opgewekte energie wordt geleverd aan een energie
bedrijf naar keuze. In ruil daarvoor krijgen de investeerders  
15 jaar korting op de energiebelasting, tot maximaal het 
eigen verbruik en maximaal 10.000 kWh per jaar.

2. CROWDFUNDING
Steeds vaker wordt er gebruikgemaakt van crowdfunding  
op de zonneenergiemarkt. Crowdfunding houdt in dat  
er gezamenlijk wordt geïnvesteerd in een project of idee.  
Dit project hoeft niet in het postcodegebied van de inves
teerder te liggen. Een voorbeeld van een succesvol project  
is De Euroborg, het voetbalstadion van FC Groningen.  
Hier hebben 400 deelnemers geïnvesteerd in bijna  
1100 zonnepanelen. Daarnaast investeren veel mensen  
via ZonnepanelenDelen in ZonneDelen van verschillende 
zonneenergieprojecten. Mensen die via crowdfunding  
zonnestroom afnemen krijgen elk jaar een bedrag uitge
keerd. Hoeveel dat is, is afhankelijk van de productie van  
het zonneenergieproject. Meestal schommelt het tussen  
de 3 en 6% per jaar.

advertorial

Geen plek voor zonnepanelen  
op het dak: vier alternatieven

Steeds meer Nederlanders kiezen voor zonnepanelen. Dat is logisch,  

want de zonnepanelen worden steeds goedkoper waardoor de  

gemiddelde terugverdientijd tegenwoordig 7 jaar is. Helaas zijn zonne

panelen niet voor iedereen weggelegd. Als mensen in een huurhuis  

wonen of een dak hebben met een ongunstige ligging, dan wordt  

het lastig. Gelukkig zijn er een aantal betaalbare alternatieven.

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.

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

 Gemakkelijk en snel te verwerken
 Beloopbaarheidsklasse C
 Euro-brandklasse B-s2 d0 (end use)
  Lage LCA waarde
 Geschikt voor BREEAM
 Dubokeur gecertificeerd
  Toe te passen bij diverse 

dakbedekkingssystemen
 Renovaties en nieuwbouw

Kijk voor meer informatie op  
www.unidekplatdak.nl

 Platinum Kameleon
Universeel toepasbare dakisolatie
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Tiny houses worden steeds populairder. In Quito, de hoofdstad  

van Ecuador, werd een miniwoning bovenop een bestaand gebouw  

gerealiseerd. Wonen en werken op 12 vierkante meter onder een  

stalen dak. De bedenkers anticiperen hiermee op de vraag naar  

betaalbare, milieuvriendelijke woningen in de stad. 

Parasite house:  
wonen op een dak  
aan de evenaar

TINY HOUSES

Tekst: Martijn van den Bouwhuijsen
Foto’s: Andrés Villota, El Sindicato Arquitectura, Paolo Caicedo

“Arm is niet degene die weinig bezit, maar die veel nodig 
heeft.” Met deze uitspraak van voormalig president Jose Mujica 
in het achterhoofd, werd Parasite House ontworpen.  
El Sindicato Arquitectura was verantwoordelijk voor zowel  
de vormgeving als de bouw. Het huisje biedt de basis  
woonvoorzieningen voor één persoon of een jong stel.  
De woning heeft een badkamer, keuken, slaapkamer en 
woon/werkkamer. 

De woning bestaat in doorsnede uit een Aframe. Er is hiervoor 
gekozen vanwege de goede constructieve eigenschappen. 
Een transparante gevel met deur aan de noordzijde zorgt 
ervoor dat er veel daglicht kan binnenkomen en biedt uit
zicht op de hoofdstad Quito en de vulkanen in de omgeving. 
De façade aan de zuidzijde van de woning is voorzien van 

gezandstraald glas (frosted glass), dat de privacy borgt  
en toch licht inlaat. De oost en west kant van het gebouw 
zijn volledig gesloten, om oververhitting te voorkomen.  
Ecuador ligt vlakbij de evenaar. 

De draagconstructie is van hout. De buitenmuren en daken 
zijn bekleed met 12 cm isolatie van kokosnoten en geribde 
staalplaten van 0,4 mm dik van Rooftec. Het architecten
bureau koos voor deze dakbedekking onder meer vanwege 
de snelheid van bouwen. 

Het huis staat op een stalen fundering die op het dak van 
het bestaande gebouw is verankerd. De miniwoning is  
aangesloten op de nutsvoorzieningen van dat gebouw  
(water, riolering en elektra) en bedoeld voor een gebruik  
van minstens 10 jaar. ■
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Op 6 februari werd het ADRA Share & Caregebouw in Huis ter Heide  

officieel geopend. Het activiteitencentrum is met behulp van sponsoring,  

o.a. uit de dakenbranche, gerealiseerd. 

Activiteitencentrum  
ADRA Share & Care geopend

PAND GEREALISEERD MET BEHULP VAN SPONSORING

ADRA is een internationale ontwikkelingsorganisatie  
met een christelijke grondslag. De (zelfstandige) organisatie 
zet zich wereldwijd in voor sociale en economische  
gelijkheid. Door samen te werken met vrijwilligers, partner
organisaties, lokale vestigingen en lokale gemeenschappen 
draagt men structureel bij aan de zelfredzaamheid van 
mensen en gemeenschappen in rampgebieden en  
ontwikkelingslanden.

SOCIALE EN ECONOMISCHE RECHTVAARDIGHEID
Middels het project ADRA Share & Care wil men een bijdrage 
leveren aan sociale en economische rechtvaardigheid in  
de omgeving. Dit betekent dat men mensen, ongeacht  
hun achtergrond, sociaal wil activeren en laten participeren 
en dat men verbindingen wil creëren tussen mensen en  
culturen en duurzaamheid nastreven. Dit is de achtergrond 
voor de realisatie van het gebouw. De organisatie is  
gevestigd in het voormalig scoutinggebouw van de  
Hiram Edson Groep, maar het pand is in de afgelopen jaren 
ingrijpend gerenoveerd. In 2017 was al het (asbesthoudende)  
dak vervangen (zie Roofs september 2017).

Bij de projecten in ontwikkelingslanden worden steeds in  
samenwerking met het bedrijfsleven mooie resultaten 
 geboekt. Om het nieuwe activiteitencentrum in Huis ter Heide 
te realiseren, is dezelfde werkwijze gehanteerd. De stichting 
heeft een ANBIcertificering, wat inhoudt dat sponsoringen  
in natura en dienstverleningen aftrekbaar worden gemaakt 
via de boekhouding van het sponsorende bedrijf.

OPENING
Directeur Geert Hendriks vertelde tijdens de opening over  
het werk van ADRA Nederland en haar maatschappelijke 
doel (zowel internationaal als lokaal). Internationaal is  
het vooral gericht op de zelfredzaamheid van kansarme 

bevolkingsgroepen. Het lokale project ADRA Share & Care  
is gericht op verbinding, participatie en integratie en  
sociale en economische ondersteuning van zwakkeren in 
onze maatschappij. 

Lydia van Rhenen, coördinator ADRA Share & Care,  
vertelde vervolgens over de activiteiten die het team vanaf 
2017 heeft gedaan bij o.a. het AZC in Zeist en Leersum en 
Kwintes in Amersfoort. Ze vertelde ook over de activiteiten  
die voor de komende tijd staan gepland: gezondheids
activiteiten, laagdrempelige verkoop van kinderkleding en 
speelgoed, samen koken en eten en Nederlandse taallessen. 

Nadat alle aanwezige sponsoren in het zonnetje werden 
gezet door Christa Breure, fondsenwerver ADRA Nederland, 
vertelde zij verder over de tot stand gekomen sponsoringen 
van materialen en dienstverlening, op vakbeurzen en door 
telefonisch contact. Tenslotte werd een plaquette onthuld 
door Wim Rietveld, technisch begeleider en Christa Breure. 
Met deze openingshandeling is het Activiteitencentrum 
 officieel in gebruik genomen. ■

SANERING EN NIEUW DAK ADRA SHARE & CARE TE HUIS TER HEIDE
• OPDRACHTGEVER: ADRA TE HUIS TER HEIDE
• ASBESTSANEERDER: SLOOPALLES.NL TE LUNTEREN
• DAKDEKKER: FRANK DAK EN WAND TE WATERINGEN
• LEVERANCIER ISOLATIEPLATEN: FALK BOUWSYSTEMEN TE EDE
• ZETWERK: METAALZETTERIJ MIDDEN NEDERLAND TE EDE
• BEVESTIGINGSMIDDELEN: FASTENER POINT TE EDE
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Dit project, bestaande uit 18 Havenlofts die allemaal zijn 
verkocht, is de eerste kleinschalige drijvende woonwijk  
van Rotterdam. De woningen liggen afgemeerd aan  
twee meerpalen en bewegen mee met eb en vloed.  
De woningen bundelen duurzaamheid en woonkwaliteit.  
Elke Havenloft is gebouwd met milieu en mensvriendelijke 
materialen, heeft een eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie, 
wekt warmte op via een biomassawarmteinstallatie en is 
voorzien van PVpanelen.

Het project is genomineerd voor de titel Dak van het Jaar 2020 
(zie Roofs februari 2020). ■

De Nassauhaven is met de plaatsing van de Havenlofts 
 veranderd in een wijk met waterwoningen en een natuur
vriendelijke oever. Het door Team Havenloft ontwikkelde 
bouwplan is hiermee werkelijkheid geworden.  
De woningen zijn op de werfkade prefab gerealiseerd,  
waarmee de overlast voor de omwonenden in de  
Nassauhaven tot een minimum is beperkt.

De dag van de verscheping is een bijzondere mijlpaal voor 
het project. Al vroeg in de ochtend werden de eerste  
twee woningen op het transport/kraanschip de Missing Link  
gehesen om vervolgens over de Nieuwe Maas af te varen 
naar de Nassauhaven. Voor de Nassaubrug zijn de wonin
gen, voor de allereerste keer, te water gelaten en met sleep
boten naar hun uiteindelijke waterkavel gebracht. 

In de komende weken worden de zes woningen in de  
Nassauhaven verder afgebouwd om daarna te worden 
opgeleverd en overgedragen aan de kopers. In de tussen
tijd wordt er op de productielocatie alweer gewerkt aan de 
volgende zes Havenlofts, die naar verwachting in de zomer 
hun weg naar de Nassauhaven zullen vinden.

ALGEMEEN NIEUWS

Eerste Havenlofts  
geplaatst in Nassauhaven
Op 15 april zijn de eerste drijvende woningen van Havenloft in  

de Rotterdamse Nassauhaven te water gelaten. De woningen  

van Public Domain Architecten en Team Havenloft zijn vrijwel  

volledig gebouwd op de voormalige scheepswerf van Verolme  

in IJsselmonde door aannemer BIK bouw. Per kraanschip zijn  

ze overgebracht naar het havenbekken. 

WIJ BIEDEN DAKDEKKERS VOLLEDIGE ONDERSTEUNING VAN CONCEPT TOT VOLTOOIING,  

OF U NU NET START MET EPDM OF REEDS MEERDERE JAREN ERVARING HEEFT.

MAAK DE OVERSTAP NAAR EPDM

GA NAAR FIRESTONEBPE.COM/DAKDEKKERS EN WEES KLAAR VOOR HET DAK VAN MORGEN

VERDEELD DOOR: WWW.MAWIPEX.NL

FIRESTONE 
RUBBERGARD 
EPDM

RG_ADV_230_300_03_2020_NL_02351_KEV.indd   1 26/03/20   17:34
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De taken van de  
preventiemedewerker

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

De preventiemedewerker is een door een werkgever 
 aan gestelde werknemer die de werkgever in een bedrijf 
bijstaat op het gebied van preventie en bescherming op 
het gebied van arbeidsomstandigheden. Preventie is hierbij 
voorkomen dat er problemen ontstaan door van tevoren  
in te grijpen. Bij ‘bescherming’ duidt men maatregelen aan, 
die een te beschermen object of persoon voor de gevolgen 
van een gevaar behoeden. Volgens artikel 13 van de  
Arbowet moet elk bedrijf tenminste één preventiemede
werker in dienst hebben. De wet geeft ook voorschriften  
over de taken, de deskundigheid en de onafhankelijkheid 
van de preventiemedewerker. 

De preventiemedewerker heeft vier wettelijk verplichte taken: 
•  Het meewerken aan of het opstellen van een RI&E  

(incl. het plan van aanpak);
•  Het adviseren aan en samenwerken met directie,  

ondernemingsraad of  personeelsvertegenwoordiging  
voor goede arbeidsomstandigheden;

•  Het meewerken aan het uitvoeren van de maatregelen  
uit o.a. het Plan van Aanpak;

•  Het samenwerken met en het adviseren aan de  
bedrijfsarts of de arbodienst.

Daarnaast kan de preventiemedewerker ook andere taken 
op zich nemen die met arbeidsomstandigheden te  
maken hebben, zoals het geven van voorlichting aan  
medewerkers over gezond werken of het onderhouden  
van contact met de arbodienst of bedrijfsarts.  
Bij veel bedrijven is deze persoon tevens de KAMcoördinator  
(KAM staat voor Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu). 

Ook bij Gebr. Janssen is de preventiemedewerker ingevuld. 
De taken van de preventiemedewerker zijn niet iets wat 

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’.

iemand er ‘even’ bij doet. De taken zijn derhalve breed en 
veelomvattend dat het belangrijk is dat de persoon die  
preventiemedewerker is, hier de juiste middelen in tijd en 
geld krijgt om hier invulling aan te geven. Daarnaast moet 
deze persoon het vertrouwen van de directie krijgen en de 
directie gevraagd en ongevraagd kunnen adviseren.  
Hij moet niet ‘afgestraft’ worden, of integendeel aangemoe
digd worden om ‘een oogje dicht te knijpen’. Alleen dan kan 
en zal een bedrijf heel blij zijn met de preventiemedewerker. 
Veiligheid op een hoger level is het resultaat.

De preventiemedewerker is één van de vele stapjes.  
En bedenk: vele kleine stapjes zijn één grote stap op weg  
naar een mooie, duurzame en vitale toekomst. ■

Dakspecialisten op internet

www.euroaluminium.nl

www.vebidak.nl

www.eurofast.nl

www.flowlight.nl

www.firestonebpe.nl

Vakgroothandel in dakmaterialen

WWW.DAKNED.NL

part of

Experts in 
dak- en gevelgroen

www.btl.nl

www.zinkmeesters.nl

www.aabo.nl

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.

AABOZINK

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabo�x.nl

DakInspectie DakInspectie DakInspectie
AdviesBuro

AABOTOOLS
Gereedschap voor professionals.

www.aabotools.nl

«tools for 
professionals»

www.leister.nl We know how.

www.provatherm.nl

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

www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

Kwaliteit in platte en hellende daken

info@daktechniekholland.nl

www.daktechniekholland.nl Hardinxveld- Giessendam

0184 499 266

www.sealeco.nl

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

 www.eyecatchersafety.com

www.mawipex.nl

www.bitasco.nl

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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P E R S O N A L I A
Mawipex
Sinds 1 februari is Erwin van Dilst werkzaam bij Mawipex als accountmanager Daksystemen. 
Van Dilst is de contactpersoon voor o.a. voorschrijvende instanties en zal samen met  
de Firestone dealers en dakdekkersbedrijven het succes van Firestone EPDM en  
Firestone RESISTA pir isolatie verder uitbouwen in Nederland. Hij heeft reeds 20 jaar ervaring 
met de verkoop van Amerken in de bouw en dakensector.

Leadax
In deze vreemde, onzekere tijd kiest Leadax er bewust voor om op koers te blijven in de ontwikkeling van de circulaire economie  
en een extra impuls aan de werkgelegenheid te geven. Daarom heeft men in de afgelopen weken meerdere nieuwe collega’s 
aangetrokken: zowel in productie als in sales. De producent heeft er veel vertrouwen in dat als alle markten weer open gaan,  
de wereld versneld door zal gaan met circulair bouwen.

agenda
79 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

1 oktober 2020
DAKEN & ZAKEN 
Evenementenhal Gorinchem ‘Next Level’
Info: www.dakenenzaken.nl

68 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

2023 oktober 2020
glasstec 2020
Messe Düsseldorf (D)’
Info: www.glassteconline.com

2729 oktober 2020
Building Holland 2020
RAI, Amsterdam
Info: www.buildingholland.nl

35 november 2020
PROVADA
RAI, Amsterdam
Info: www.provada.nl

QUOTE VAN HET DAK
“‘ Van welke kant komt de wind vandaag?’ Terwijl hij dat zei, stak hij zijn hoofd uit het raam 

en keek in de richting van het huis van admiraal Boem. Dat huis was het opzichtigste 

van de hele straat, want het leek op een schip, met een enorme vlaggenmast in de tuin 

en op het dak een vergulde weerhaan in de vorm van een zeekijker.”

P.L Travers: ‘Mary Poppins’ (vertaling: Tiny Fisscher)

GEEN ROTTERDAMSE DAKENDAGEN IN 2020
De Rotterdamse Dakendagen gaan in 2020 niet door. Vanwege de corona

crisis is men genoodzaakt het programma een jaar uit te stellen. Dit jaar 
geen weekend met tienduizenden mensen op de vele open daken, inspire
rende daktours en evenementen op daken in het centrum van Rotterdam.

 
Dit betekent niet dat daken minder relevant zijn geworden voor de  

 toekomst van de stad. Daken en balkons zijn in deze tijden van  
quarantaine een welkome plek voor frisse lucht en contact met je  
omgeving. Daarnaast blijft Rotterdam, net als steden over de hele  

wereld, naar de toekomst kijken. En in die toekomst spelen daken een  
belangrijke rol. De organisatie blijft ervan overtuigd dat een gelaagde  
stad, waar daken volop gebruikt worden, bijdraagt aan een gezonde, 

levendige toekomst. Dit jaar gaan we niet met duizenden bezoekers  
de daken op om dit te vieren, maar moedigt de organisatie 

 iedereen aan dit voor zichzelf wel te doen.

PROTOCOL ‘VEILIG NAAR DE VAKBEURS’ IN DE MAAK
In samenwerking met branchevereniging CLC Vecta en vertegenwoordigers van alle subsectoren is de coalitie  
Veilig naar de Vakbeurs een protocol aan het opstellen. Hiermee kan de zakelijke evenementensector gehoor geven  
aan de oproep van de overheid om plannen aan te leveren voor de anderhalvemetereconomie.

Vakbeurzen hebben relatief weinig bezoekers in verhouding tot de beschikbare ruimte. Door te werken met tickets met een  
specifiek tijdstip kunnen wij bezoekers zo spreiden dat genoeg afstand altijd gegarandeerd is. Andere onderdelen van het  
voorgestelde protocol zijn het creëren van veilige routing naar en door locaties, ruime beschikbaarheid van hygiënemiddelen,  
en instructies aan exposanten om ook hun stands veilig in te richten.

Men hoopt dit protocol nog deze week aan te kunnen bieden aan de overheid. Zo kunnen vakbeurzen hopelijk zo snel mogelijk 
weer open, waardoor de sector kan dienen als een test case die ook de openstelling van publieksevenementen kan bespoedigen. 
Men zal het voorgestelde protocol zo snel mogelijk op onze site publiceren.
 
Als de sector straks op verantwoorde wijze weer open kan gaan, blijven banen 
behouden en kunnen vakbeurzen opnieuw dienen als het fundament onder  
veel sectoren. Wel zal een lager bezoekersaantal onvermijdelijk leiden tot lagere 
omzetten. Om een gezonde bedrijfsvoering mogelijk te maken, zal de overheid  
dan ook moeten nadenken over extra ondersteuning voor zo lang als dat nodig is.  
Ook hiervoor zet Veilig naar de Vakbeurs zich in.

V E R H U I Z I N G E N
Bistasco Dakmaterialen
Met ingang van 4 mei 2020 opent een nieuwe Bitasco Dakmaterialen 
vestiging in de stad Utrecht. Vanuit deze vestiging kan Bitasco haar klanten 
in de regio nog beter bedienen. Verkoper Ralf Stekelenburg gaat deze  
uitdaging samen met Martin Hoogendoorn aan. Ralf is al meer dan 20 jaar  
actief in de groothandelsbranche voor dakdekkers waarvan al acht jaar voor 
Bitasco Amsterdam en Martin brengt 18 jaar dakervaring met zich mee.  
Het adres is: Savannahweg 59A, 3542 AW Utrecht. 

Begroeningstechniek Joru Support bv 
Begroeningstechniek Joru Support is verhuisd. Het nieuwe adres is: Heierkerkweg 3A, 5928 RM Venlo.
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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
Multifunctionele daken

DAK VAN HET JAAR 2020
Depot Boijmans van Beuningen,  
Rotterdam

AAN TAFEL MET…
André van den Engel (VEBIDAK)

VERSLAG
Webinar Building Futureproof
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Klimaatprestaties

          nl.iko.com  -  www.iko-insulations.com

IKO PUSHING LIMITS
Onze doelstelling en missie is om energiezuinige en ecologisch verantwoorde 
producten- en  systemen te ontwikkelen. IKO werkt vanuit expertise in  
dakbedekking, vloeibare waterdichting en isolatie totaalconcepten en -systemen 
uit voor de bouw. Bij IKO is duurzaam ondernemen met respect voor mens en 
milieu een integraal beleid dat zich weerspiegelt in alle stadia van de  
life cycle van onze producten.

Met IKO kiest u voor duurzame oplossingen.

DAKBEDEKKING  I  VLOEIBARE WATERDICHTING  I  ISOLATIE

ENERGIE-EFFICIËNT

LUCHTZUIVEREND
HITTE REFLECTEREND

DUURZAAM

GROENE ENERGIE

RECYCLED

ENERGIE-BESPAREND

WATERBUFFERING

KOELEND



IDEAAL BIJ TOEPASSING VAN 
ZONNEPANELEN

GEPATENTEERD

www.isobouw.nl/PowerTop

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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