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Het nieuwe normaal
Welke draconische vormen  
dat ‘geloof’ aan kan nemen, 
is nu goed te zien in de 
Verenigde Staten. Daar 
woedt het coronavirus 
nog in alle hevigheid, 
maar gaan winkels  
al wel open om de 
economie te redden 
(met waarschijnlijk 
nog veel méér  
besmettingen tot ge-
volg). Was het westerse 
systeem oorspronkelijk 
bedoeld om iedereen  
gelijke kansen te geven om 
met hard werken te bereiken  
wat hij wil, nu wordt feitelijk van de 
bevolking gevraagd zich op te offeren voor het systeem.

Het is kortom inderdaad de hoogste tijd om na te denken 
over ‘het nieuwe normaal’. Daarbij zou, méér dan nu  
gebeurt, fundamenteel moeten worden gedacht, in plaats 
van enkel over de praktische maatregelen. Ook ik weet niet 
wat het ‘nieuwe normaal’ zou moeten zijn, maar het lijkt me 
duidelijk dat het welzijn van mens en dier daarin centraal 
zou moeten staan (in het besef dat economische groei  
alléén daar niet in kan voorzien). 

En daarmee zijn we weer terug bij het gras en de bomen op 
daken. Ik heb mijn dochter met groen stoepkrijt, en later een 
editie van Roofs, laten zien dat het wel degelijk kan, groen 
op het dak. Ze vond het eindresultaat op de stoep mooi en 
was er blij mee. We hebben het met geen woord gehad over 
verdienmodellen en terugverdientijd. Soms is het kinderlijke 
perspectief heel verfrissend. 

Edwin Fagel

In de periode dat de kinderopvangcentra gesloten waren, 
heb ik veel met mijn dochter van 3,5 met stoepkrijt getekend. 
Op een gegeven moment tekende mijn dochter een huis 
met, opvallend genoeg, een plat dak. “Dat is mooi,” zei ik,  
met mijn hoofd nog bij het werk. “Dan kan er gras op en  
bomen enzo.” “Nee,” zei ze, op een toon waarop duidelijk 
werd dat ze vond dat ik iets heel geks zei. “Dat kan toch niet!” 
Ze wees om zich heen: “Op de daken heb je toch geen  
gras en bomen?” 

Deze anekdote vertelde ik aan iemand uit de sector voor 
multifunctionele daken en zij reageerde meteen met  
de opmerking dat er eigenlijk een cursus of lesprogramma 
voor de jongste generatie opgezet zou moeten worden.  
De toepassing van groen op het dak zou de standaard  
moeten zijn. Het ‘nieuwe normaal’, om zo te zeggen.  
Maar die benaming heeft in deze dagen een heel andere 
lading gekregen. Het staat nu synoniem aan hoe de  
maatschappij eruitziet als de pandemie voorbij is.

Nu de ‘lockdown’-maatregelen mondjesmaat weer  
worden versoepeld, zal ook langzaamaan steeds meer  
duidelijk worden wat het ‘nieuwe normaal’ wordt.  
Een ‘anderhalve meter-maatschappij’ in de meest zuivere 
vorm heeft nogal wat dramatische gevolgen, maar een  
(te snelle) terugkeer naar de maatschappij van vóór de  
‘intelligente lockdown’ is waarschijnlijk nog veel dramatischer. 

Gelukkig kan de bouw, met behulp van het protocol  
‘Samen veilig doorwerken’ en door het naar voren halen  
van veel projecten, vooralsnog redelijk doorwerken.  
Daardoor ontstaat het idee dat er misschien op korte  
termijn wat ongemakken zullen zijn, maar dat we op  
langere termijn waarschijnlijk wel weer zullen functioneren 
zoals we gewend waren. 

Bij sommigen dringt zodoende misschien nog niet helemaal 
door dat (linksom of rechtsom) het nieuwe normaal  
fundamenteel anders zal zijn dan het ‘oude’ normaal.  
Of dat in ieder geval zou moeten zijn. Eén van de zaken  
die opviel, is dat het kennelijk wel degelijk mogelijk is om 
drastische maatregelen te nemen. Andere drastische 
maatregelen, zoals die nodig zijn om de gevolgen van de 
klimaatverandering te minimaliseren, gaan een stuk trager. 
Dat is ook logisch: op een acuut gevaar reageer je met  
veel meer urgentie. 

Het lastige is dat de benodigde maatregelen op gespannen  
voet staan met de uitgangspunten volgens welke we de 
samenleving sinds pakweg de Industriële Revolutie hebben 
ingericht. Zoals we gewend zijn dat we elkaar tot minder 
dan anderhalve meter naderen, zo zijn we ook gewend dat 
economische groei bewerkstelligd moet worden.  

JACK PLAATST VANAF NU 
SKYLUX DAKRAMEN

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

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

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

Uniek: 
Muggenhor 

aan de 
buitenkant

adv roofs NL Dakraam 2020.indd   1 20/01/2020   09:35
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Is het mogelijk om uitdagende architectuur te mengen met natuur en kunst? 

Ja, Rotterdam bewijst het. Het depot van Museum Boijmans van Beuningen 

valt op door de ronde vorm, spiegelende gevels en een multifunctioneel  

daklandschap met 75 berken. Het project bulkt van de technische innovaties, 

waaronder een irrigatiesysteem dat op afstand leesbaar is. 

Melting pot  
van creativiteit

ESTHETIEK
Het gecultiveerde bosdak is een onderdeel van een ver-
groeningsplan van het museumterrein. De toegepaste boom  
is de Betula pubescens, een zachte berk die ongeveer  
10 meter hoog wordt en goed bestand is tegen weersom-
standig heden op hoogte. De meerstammige bomen zijn 
tussen de tien en vijftien jaar oud en zijn de afgelopen jaren 
door de boomkwekerij voorbereid op de nieuwe locatie  
op hoogte. Tussen de bomen bevinden zich vlakken  
met 9000 siergrassen, waaronder bijvoorbeeld de sesleria 
(blauwgras). De ruimtes tussen de bomen en de grassen zijn 
beloopbare in-het-werk-gestorte betonvloeren van 12 cm dik. 
Op deze hoogte komen ook betonnen kunstwerken. 

DUURZAAMHEID
Berken zijn zogeheten pioniersplanten, die zich op kale  
grond als één van de eerste uitzaaien en het terrein 
 be groeien. Dit betekent dat ze bestand zijn tegen moeilijke  
groei omstandigheden, en daarmee geschikt voor de 
 toepassing op het dak van het depot. Het wordt niet voor 
niets een ‘taaie rakker’ genoemd. 

De nazorg van het groen ligt voor de komende drie jaar bij 
de dakhovenier. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een  
gespecialiseerd beregeningssysteem met sensoren,  
die zowel vocht als  temperatuur meten. De bomen zijn 
verdeeld over vier zogeheten kraanvakken. Ieder vak heeft 
eigen vochtsensoren en waterleidingen, waardoor precies 

JHet Dak van het  aar 2020

Tekst: Martijn van den Bouwhuijsen
Foto’s: Van der Tol, Carlisle Construction Materials bv

Het depot heeft een uitdijende vorm. De diameter 
onderaan is 40 meter en bovenaan 60 meter.  
Geen wonder dat de eyecatcher de bijnaam  
‘De Pot’ kreeg. De gevel met spiegelend glas bena-
drukt de alzijdigheid. Elke hoek toont een andere 
blik op het museumpark en de omringende stad. 

De nieuwe opslagplaats voor museumstukken telt 
zes verdiepingen en heeft een vloeroppervlakte 
van 15.000 m². In het gebouw bevindt zich een 
groot atrium vanaf begane grondniveau,  
vanwaar de publieke route omhoog loopt via  
zigzaggende trappen langs de opslagruimtes  
naar het multifunctionele dak met kruisvormig 
paviljoen. Bezoekers kunnen ook met een lift naar 
boven. Vanaf het bosdak, dat van een glazen 
windscherm is voorzien, kunnen ze uitkijken over 
de Maasstad. Het kruisvormige dakpaviljoen wordt 
voorzien van spiegelende aluminium beplating  
en transparante puien. 

Het bosdak is gemaakt door Van der Tol Hoveniers 
uit Amsterdam, in samenwerking met Mastum 
 Daksystemen uit De Meern. Binnen het concept 
 Leven op Daken geven de samenwerkende partijen 
een verzekerde garantie af van 10 jaar.

water gegeven kan worden naar behoefte. Ook wordt door het 
systeem automatisch melding gemaakt van een mogelijke storing, 
zodat daar direct op gereageerd kan worden. 

Bij een temperatuur onder de vier graden worden de irrigatie-
kanalen automatisch leeggeblazen om vorstschade uit te sluiten. 
Het sensorsysteem meet continu vochtgehalte en temperatuur 
en is op afstand leesbaar. Bij eventuele calamiteiten kan er snel 
gehandeld worden. Zo wordt voorkomen dat er bomen afsterven 
en vervangen moeten worden, wat straks moeilijk uitvoerbaar en 
kostbaar is. Mede door toepassing van het sensorsysteem kon er 
een groeigarantie van 10 jaar worden afgegeven op de berken. 

TECHNIEK
De 75 bomen zijn een aantal jaren geleden al persoonlijk 
uitgekozen door de landschapsarchitect MTD. De boomkwekerij 
bereidde ze vervolgens voor op de verhuizing: de wortels werden 
jaarlijks rondgestoken om een sterke kluit te krijgen van 130 cm 
doorsnede en 60 cm hoogte. Bij het rondsteken gebruikte de 
boomkwekerij een zogeheten boomverplantmachine.  
Voor de verhuizing richting Rotterdam zijn de wortelkluiten omhuld  
met juten doeken en een draadkluit. Per dag gingen er 25 bomen 
op transport, liggend op trailers. De 6 meter hoge berken lagen 
dakpansgewijs op elkaar. Bijzonder vervoer was zo niet nodig.  
De bomen zijn bovenop zware bouwstaalmatten gezet en daar-
aan verankerd met spanbanden. Dit voorkomt dat ze omwaaien. 
Boompalen kun je bijvoorbeeld niet gebruiken op een dak.

In verband met de complexiteit en het risico van de totale 
dakconstructie is in overleg met de aannemer, architect en 
opdrachtgever tot een dakopbouw gekomen die is afgestemd 
op de inrichting van het dak. De opbouw van de dakbedekkings-
constructie komt voort uit de eerste gesprekken die door  
Leven Op Daken met de architect MVRDV in 2015 hebben 
gevoerd. Vanaf de beginfase heeft de MVRDV gekozen voor de 
RESITRIX® EPDM dakbedekking als wortelwerende dakbaan.  
In een latere fase is de isolatieopbouw gewijzigd en is gekozen 
voor het ISOMIX® Plus systeem van Van Wylick, een waterafstotende 
en drukvaste onderlaag voor intensieve gebruiksdaken. 

De opbouw van de dakbedekkingsconstructie is een bewuste 
keuze, waarbij de elementen vaker in deze combinatie worden  
ingezet bij dit soort opbouwen met intensieve begroeiingen. 
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• OPDRACHTGEVER:  GEMEENTE ROTTERDAM,  
MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN,  
STICHTING DE VERRE BERGEN

• ARCHITECT: MVRDV, ROTTERDAM
• LANDSCHAPSARCHITECT: MTD ARCHITECTEN, DEN BOSCH
• HOOFDAANNEMER:  BAM BOUW EN TECHNIEK, BUNNIK
• DAKDEKKER: MASTUM DAKSYSTEMEN, AMSTERDAM
• DAKHOVENIER: VAN DER TOL, DE MEERN
• DAKBEDEKKING:  CARLISLE CONSTRUCTION MATERIALS BV, KAMPEN
• BOMEN: BOOMKWEKERIJ EBBEN, CUIJK
• BEWATERING: MASTOP TOTAALTECHNIEK, BOSKOOP
• BETONPOMP: BAKO BETON SERVICE, NOORD-SCHARWOUDE
• MORTEL BETONVLOER: VAN WYLICK MORTELS, HEESWIJK DINTHER

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Vanaf de betonlaag is eerst een bitumineuze dampremmer 
aangebracht, daarop is een bedding van 10 mm Isomix-
mortel gespoten, hierin zijn trapsgewijs EPS200 blokken  
(vanaf 170 mm) aangebracht om zo een afschot te creëren 
naar de hemelwaterafvoeren. Het geheel is vervolgens  
afgewerkt met 40 mm Isomix-mortel en op afschot glad-
gestreken. Ook tussen deze blokken is mortel aangebracht 
om het geheel voldoende drukvast en windvast te krijgen.  
Hierop is een SBS onderlaag 370P14 aangebracht en daarop 
de definitieve waterafdichting met de RESITRIX® SKW Full Bond, 
een volledig wortelwerende EPDM dakbaan met een hoog-
polymeer SBS cachering aan de onderzijde. 

Hier bovenop is de daktuin opgebouwd met een Zinco 
beschermmat en drainageplaat voor een goede water-
huishouding. Daarna is er 700 kuub substraat aangebracht, 
600 kuub glasschuim en 95 kuub beton. Dit alles op een 
hoogte van 35 meter. 
Tussen de siergrassen en de bomen bevinden zich terras-
stroken van in situ beton, direct bovenop de wortelwerende 
en waterkerende lagen. In totaal gaat het om 800 m² beton, 
onder afschot en gebezemd afgewerkt. Een vlakgevlinderde 
vloer zou te glad worden om te belopen. Bij het storten van 
de betonspecie waren er strenge eisen aan de waterdicht-
heid van de bekisting. De natte betonspecie mocht immers 
niet in de hemelwaterafvoeren terecht komen.  
De totale belasting op de constructieve dakvloer bedraagt 
ruim 1400kg/m² ter plaatse van de plantvakken met bomen 
en 650 kg/m² bij de betonverharding.

VEILIGHEID
Met een grote kraan zijn de meeste bouwmaterialen,  
de bomen en ander groen veilig op het dak gehesen.  
Het substraat ging in big bags van 1,5 kuub omhoog en het 
glasschuim in big bags van 3,0 kuub. Daarvoor was gekozen 
vanwege het verschil in soortelijk gewicht van 1500 kg per m³ 
en 150 kg per m³. Het beton voor de terrasvloer is met een 
enorme betonpomp, de grootste van Nederland, vanaf het 
maaiveld omhoog gepompt. 

SAMENWERKING
Bij dit complexe project heeft Van der Tol ook gebruik  
gemaakt van veel onderaannemers en leveranciers,  
zoals irrigatiespecialist Mastop. Het innovatieve en complexe  
karakter van het werk vergde een haarfijne afstemming  
bij de engineering en uitvoering, mede doordat de  
uit voeringsperiode erg krap was. Maar tot nu toe is deze 
welhaast militaire missie geslaagd te noemen. 
Het hoogste bouwkundige punt is vorig jaar bereikt en  
telt 39,5 meter. In de eerste vier maanden van dit jaar  
vond de montage van de spiegels aan de gevel plaats, 
evenals de planting van de bomen, de inrichting van de 
entree, de atriumvitrines en het restaurant.  
De oplevering van het depot was medio mei 2020.  
Daarna gaat de verhuizing van de 151.000 kunstwerken  
van start. De opening staat gepland voor de tweede helft 
van 2021. Het bosdak met zijn uitzicht over de stad is straks 
openbaar toegankelijk. Maar voorlopig zullen we dus nog 
even moeten wachten voordat het te bewonderen is. ■

Wilt u meer weten: www.resitrix.nl

Unieke EPDM dakbanen
voor iedere toepassing op het platte dak

Depot Boymans Van Beuningen - © MVRDV

Suitsupply headquarters - © BIG-Bjarke Ingels Group

Stadskantoor Hengelo - © EGM Architecten

JHet Dak van het  aar 2020



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

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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De coronacrisis raakt de Nederlandse economie. Met behulp van het  

protocol “Veilig samen doorwerken” van de overheid en de bouw- en  

technieksector wordt geprobeerd bouwprojecten in tijden van corona  

zo veel mogelijk veilig doorgang te laten vinden. Toch brengt corona  

de nodige uitdagingen met zich mee, ook voor de dakenbranche.  

In dit artikel bespreken wij situaties die tot problemen kunnen leiden  

en proberen wij handvatten te geven hoe daarmee om te gaan.

Praktische, juridische tips  
voor opdrachtnemers  
in tijden van corona

DE DAKENBRANCHE EN DE CORONACRISIS

opdrachtgever. Indien u recht hebt op termijnverlenging, 
bent u namelijk niet schadeplichtig door overschrijding  
van de oplevertermijn. De wet kent met artikel 6:75 BW  
(over overmacht), artikel 6:248 BW (over de redelijkheid en 
billijkheid) en artikel 6:258 BW (over onvoorziene omstandig-
heden) juridische ingangen waarop een beroep kan worden 
gedaan voor termijnverlenging, maar check vooral ook wat 
het contract regelt over termijnverlenging!  
Bij een vertraging, veroorzaakt door buiten uw macht gelegen 
omstandigheden (zoals importbeperkingen rond bouw-
materialen of ziekte van werknemers), dient u – volgens de 
meeste wettelijke en contractuele regels – aan de volgende 
voorwaarden te voldoen: 
•  De overschrijding van de oplevertermijn wordt veroorzaakt 

door de coronacrisis;
•  De opdrachtnemer waarschuwt de opdrachtgever zo 

vroeg mogelijk voor eventuele vertraging in de bouw  
c.q. de oplevertermijn;

•  Vertragingen worden zo veel mogelijk voorkomen,  
bijvoorbeeld door aan de opdrachtgever voor te stellen 
met alternatieve – gelijkwaardige - materialen te werken; 

•  De opdrachtnemer brengt gedetailleerd in kaart door 
welke specifieke omstandigheden de vertraging ontstaat, 
en waarom dat niet met voorzorgsmaatregelen was  
te voorkomen.

Het is dus afhankelijk van de specifieke omstandigheden van 
het geval of u een recht heeft op termijnverlenging. 

DE OPDRACHTGEVER WENST HET BOUWPROJECT  
(TIJDELIJK) STIL TE LEGGEN OF TE BEËINDIGEN
Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom een  
opdrachtgever een bouwproject (tijdelijk) stil legt of  
in een uiterst geval beëindigd in tijden van corona.  
Wat kunt u als opdrachtnemer doen wanneer een bouw-
project stilvalt of (in een uiterst geval) wordt beëindigd  
door de opdrachtgever?

Opdrachtgever acht het niet veilig
Wanneer het doorwerken onverantwoord is, moet een  
project kunnen worden stilgelegd; veiligheid staat voorop. 
Hiervoor is in de wet of de toepasselijke voorwaarden altijd 
wel een rechtvaardiging te vinden, zoals overmacht of de 
werking van de redelijkheid en billijkheid. Is het echt onveilig 
om door te werken, dan is een redelijke uitkomst dat beide 
partijen de eigen vertragingsschade dragen.

Dankzij het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ en eventueel 
aanvullend beleid van de opdrachtnemer zelf, is het in de 
meeste gevallen wel degelijk mogelijk op een veilige manier 
door te werken. Het is dan de vraag of stillegging van het 
project door de opdrachtgever, mede gezien uw redelijke 
belangen als opdrachtnemer, wel gerechtvaardigd is. Indien 
u aannemelijk kunt maken dat de veiligheid voldoende 
gewaarborgd is, kunt u zich mogelijk verzetten tegen de 
stillegging van een project en kan een opdrachtgever een 
project niet eenzijdig stilleggen of beëindigen. 

Echter, de opdrachtgever heeft op grond van de wet wel  
te allen tijde het recht de overeenkomst met een opdracht-
nemer (bijvoorbeeld een dakdekker) ‘op te zeggen’.  
Er hoeven geen redenen te worden genoemd voor de  
opzegging, maar de financiële afrekening is ‘opdrachtnemer-
vriendelijk’. De opdrachtgever is bij opzegging verplicht de 
aanneemsom te betalen, verminderd met de besparingen 
die voortvloeien uit de opzegging, vermeerderd met de kosten 
die samenhangen met de opzegging (zoals de kosten om 
materialen op te halen). Het is voor een opdrachtgever 
daarom niet aantrekkelijk de overeenkomst op te zeggen. 

Een gebrek aan financiële middelen 

• Meewerken aan heronderhandeling

Indien een bouwproject (tijdelijk) wordt stilgelegd door een 
opdrachtgever vanwege financiële motieven, is het aan  
te raden om in gesprek te gaan met uw opdrachtgever.  
De uitvoering van een contract wordt beheerst door de  
redelijkheid en billijkheid op grond waarvan partijen rekening 
dienen te houden met elkaars redelijke belangen. Dit kan ook 
leiden tot een heronderhandelingsplicht in geval van onvoor-
ziene omstandigheden, zoals corona. Mocht u in heronder-
handelingen met de opdrachtgever niet tot een redelijke 
oplossing komen, dan kan de opdrachtgever wijziging  
of ontbinding van het contract aan de rechter verzoeken.  

In een dergelijk geval valt niet uit  
te sluiten dat de rechter oordeelt 
dat u van de opdrachtgever 
niet mag verwachten dat de  
overeenkomst ongewijzigd in 
stand blijft, omdat de corona-
crisis mogelijk niet tot het  
‘normaal ondernemersrisico’  
van de opdrachtgever behoort.  
De rechter zal in zo’n geval overgaan tot 
de verzochte ontbinding of wijziging van het contract,  
en heeft daarin veel vrijheid. Oftewel, onvoldoende mee-
werken aan heronderhandelingen kan leiden tot algehele 
beëindiging van het contract.

• Eenzijdige stillegging of beëindiging door opdrachtgever

De opdrachtgever kan een beroep doen op overmacht of 
onvoorziene omstandigheden. Het is niet met zekerheid te 
zeggen of een opdrachtgever, die door de coronacrisis in 
zware financiële moeilijkheden verkeert en daardoor de over-
eenkomst niet langer (geheel) kan nakomen, een beroep 
kan doen op overmacht of onvoorziene omstandigheden. In 
een eerste rechterlijke uitspraak over de coronacrisis slaagde 
een beroep op onvoorziene omstandigheden bijvoorbeeld 
niet. Evenwel zal een beroep op overmacht of onvoorziene 
omstandigheden in deze rumoerige tijden zeer waarschijnlijk 
vaker slagen dan gebruikelijk. Wanneer de opdrachtgever 
zich beroept op overmacht, kijk dan ook wat uw contract 
regelt over overmacht. Indien een beroep van de opdracht-
gever op overmacht slaagt, kunt u geen schadevergoeding 
vorderen van de opdrachtgever. Wel kunt u ontbinding 
vorderen van de overeenkomst wanneer de opdrachtgever 
zich op overmacht beroept. 

Een nieuwe opdracht wordt niet in uitvoering gegeven
Vanwege de onzekerheid in de markt worden veel projecten 
on hold gezet. Dat kan niet zomaar altijd. Als er een rechts-
geldige overeenkomst is (bijvoorbeeld doordat handteke-
ningen zijn gezet of een akkoord via de mail is bereikt), 
bestaat er in principe een recht op nakoming.  
Het kan in zo’n geval verstandig zijn – als overleg niet helpt 
– een termijn te stellen waarbinnen u als opdrachtnemer 
alsnog in de gelegenheid wordt gesteld de werkzaamheden 
uit te voeren (en daarmee betaling te kunnen eisen). 

AFSLUITING
Het maken van een bouwproject is bij uitstek samenwerken. 
Deze bijzondere tijd vraagt nog meer van het samenwerken 
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Praat met uw  
opdrachtgever over de gevolgen van de coronacrisis voor 
het bouwproject, zoals de gevolgen van vertraagde leveringen 
of financiële moeilijkheden. Heropen indien noodzakelijk de 
(contact)onderhandelingen om nieuwe afspraken te maken, 
zodat u en uw opdrachtgever samen uit de crisistijd komen. 
Elkaar helpen leidt tot relaties voor het leven en zo valt er 
toch wat te winnen in deze crisis. ■

Stefan (J.H.S.) Kloots (advocaat Bouwrecht) en  
Noreen (N.F.W.) Sturris (juridisch medewerker Bouwrecht)  
Poelmann van den Broek advocaten

MATERIALEN ZIJN NIET LANGER LEVERBAAR/ 
PERSONEEL VALT UIT
Het is voorstelbaar dat bepaalde bouwmaterialen niet of niet 
tijdig leverbaar zijn. De lockdown in China heeft bijvoorbeeld 
veroorzaakt dat zonnepanelen niet altijd snel genoeg lever-
baar zijn. Ook kan personeel uitvallen door corona, al dan 
niet door voorzorgsmaatregelen. Hierdoor kunnen projecten 
vertraging oplopen, waardoor mogelijk de overeengekomen 
oplevertermijn niet langer gehaald wordt en een boete van-
wege te late oplevering verschuldigd kan zijn. Wat te doen?
Om schade zo veel mogelijk te voorkomen, moet u zo snel 
mogelijk een verzoek tot termijnverlenging doen bij uw  



Elke daksituatie is anders. 
Standaard veiligheidsproducten voldoen dan ook niet 

altijd. Wij hebben de kennis, kunde en ervaring in huis om 
voor elke daksituatie een passende oplossing te vinden.

De Specialist op het gebied van Dakveiligheid!

KS1 Kabelsysteem  
Een nieuw doorloopbaar kabelsysteem

Daksafe heeft , als één van Nederlands eerste producenten 
van valbeveiliging, een volledig doorloopbaar kabelsysteem 
in combinatie met nieuwe ankerpunten ontwikkeld. Het KS1 
kabelsysteem van Daksafe® biedt het allemaal: veiligheid, 

duurzaamheid, eenvoud en gebruikersgemak.

Tel:  0348 - 47 52 00info@daksafe.nl  www.daksafe.nl        

Ontdek alle voordelen op:

www.ks1kabelsysteem.nl

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

BIJ DAKNED BENUTTEN WE ALLE RUIMTES.

Voor het dakvlak bestaan steeds meer mogelij kheden in het kader van meervoudig ruimtegebruik. We denken 
allang niet meer alleen aan daken voor parkeren of een daktuin voor extra recreatieruimte. Het dak kan ook 
energie opwekken of regenwater bufferen en tegenwoordig sporten en spelen we zelfs ook op het dak. 
Wij  weten wat nodig is om deze mogelij kheden veilig toe te passen op jouw project. Dit willen we graag delen. 
We behoeden je voor de meest gemaakte fouten en adviseren je over de keuzes die je moet maken. Voor ieder 
project hebben wij  de oplossing. Benieuwd wat we voor elkaar kunnen betekenen? We horen graag van je.  

EEN DAK IS 
TEGENWOORDIG 
MEER DAN ALLEEN 
EEN DAK.

“Denken en doen 

onder één dak”

Westknollendam 120-AA  |  1525 PT Westknollendam  |  Postbus 214, 1520 AE Wormerveer  |  (075) 621 20 11  |  info@boko.nl  |  www.boko.nl

“Denken en doen 

onder één dak”

Westknollendam 120-AA  |  1525 PT Westknollendam  |  Postbus 214, 1520 AE Wormerveer  |  (075) 621 20 11  |  info@boko.nl  |  www.boko.nl
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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.

“ Alleen ga je sneller,  
maar samen  
kom je verder”

AAN TAFEL MET… ANDRÉ VAN DEN ENGEL

HAND IN HAND: BRANCHEWERK EN HELPDESK
Werken bij VEBIDAK was, zoals hij hoopte, erg gevarieerd.  
“Elke dag is anders. Ik ga naar vergaderingen van norm-
commissies en overleggen over certificatie. Maar ook houd  
ik mij bezig met arbeidsomstandigheden en milieu.  
Ik ontmoet daarbij ook mensen die werkzaam zijn in andere 
branches. Dat is voor mij inspirerend en het is waardevol voor 
VEBIDAK. Elk jaar doceer ik onder meer een daktechnische 
module voor de OKD of een onderdeel van een opleiding  
en voor opdrachtgevers van dakbedekkingsbedrijven.  
En niet te vergeten het werk van elke dag: de helpdesk voor 
lid-bedrijven en opdrachtgevers. Met name een oplossing 
vinden voor (dreigende) geschillen is leuk om te doen.  
Het levert bovendien vaak tevreden reacties op.  
Door de jaren heen bouw je ervaring op. Wat ik van de  
één leer, gebruik ik in mijn advies aan de ander.” 

Hij vergelijkt zijn werk met dat van een huisarts.  
“Huisartsen weten van veel net genoeg om patiënten  
verder te helpen. Als het specialistisch wordt, verwijst een 
huisarts de patiënt door. Zo ga ik naar een specialist uit  
mijn netwerk en adviseer vervolgens een praktisch  
toepasbare oplossing.”
In deze tijd komen er veel vragen over de coronacrisis  
bij VEBIDAK. “De leden hebben daarbij behoefte aan  
ondersteuning en advies. Vaak over praktische zaken:  
hoe werk je nu veilig? Hoe gaat het vervoer naar het  
project? Maar ook: hoe communiceer je met je opdracht-
gevers over onzekerheden in planning, opleverdata en 
leveringen van materialen?” 

WET KWALITEITSBORGING
Een ander actueel thema is de Wet Kwaliteitsborging,  
die in 2021 in werking zal treden. De Wkb zorgt voor een 
verschuiving van de toetsing vooraf via een bouw vergunning 
naar toetsing tijdens het bouwproces.  Bij oplevering van  
een bouwwerk moet een kwaliteitsborger een verklaring 
afgeven dat het bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit.  
Van den Engel: “Er is nog veel onduidelijk. De wet zou op  
1 januari 2021 in werking treden, maar dat is veranderd.  
Wanneer de nieuwe wet ingaat, staat nu nog niet vast.  
Er zijn nu proefprojecten gaande. Daaruit gaan we veel 
leren. In elk geval is duidelijk dat bouwbedrijven, en dus 
ook dakbedekkingsbedrijven, onder de nieuwe wet een 
verdergaande aansprakelijkheid hebben. Het is daarom nog 
belangrijker dan voorheen om afspraken (en de afwijkingen 
daarop) schriftelijk vast te leggen. Met alleen garantie op  
het werk ben je er niet. Leg bijvoorbeeld al in de offerte vast 
welk onderhoud – zoals inspecties en reiniging – noodzakelijk 
is tijdens de verwachte levensduur van de dakbedekking. 
Daken worden voor steeds meer doeleinden gebruikt,  
denk aan dakterrassen, begroeide daken, zonnepanelen  
en opstelplaatsen voor installaties. Geef als dakbedekkings-
bedrijf in de offerte al aan voor welke doeleinden het dak 
wel of niet geschikt is. Een zachte isolatie maakt het dak 
ongeschikt voor de aanleg van een dakterras of de opstelling  
van zonnepanelen. Een dak met lage bouwkundige 
 opstanden is ongeschikt voor de aanleg van een daktuin. 
Dat was natuurlijk al belangrijk om te communiceren,  
maar vanwege de verdergaande aansprakelijkheid is  
schriftelijke vastlegging extra verstandig geworden.  
In het voortraject zien dakbedekkingsbedrijven soms al  
onvolkomenheden, zoals daken met lage dakranden,  
lage opstanden, elektrische leidingen over betonnen vloeren 
en ruwe ondergronden. Maar ook bij aanvang van het werk 
zijn er soms onaangename verrassingen, zoals vertraagde 
bouwkundige werkzaamheden. Als dakbedekkingsbedrijf 
weet je dat de kwaliteit van het dak daaronder gaat lijden, 
maar de bouw moet door vanwege de planning.  
Bespreek dan niet alleen wat je ziet, maar zorg er ook voor 
dat je onvolkomenheden op schrift vastlegt. Beschrijf daarbij 
ook de gevolgen voor de levensduurverwachting.”

MOOIE BRANCHE
Van den Engel vindt dat de dakenbranche trots mag zijn. 
“Het is een mooie branche. Bijzonder is bijvoorbeeld dat 
deze relatief kleine bouwbranche een eigen cao heeft.  
Dat heeft als voordeel dat de branche zelf afspraken kan 
maken over de eigen branche-specifieke onderwerpen.  
We hebben eigen opleidingen en een eigen arbocatalogus.  
Ook los daarvan vind ik het een fijne branche om in te 
werken. De lijnen zijn kort, je kent vaak de mens achter de 
functionaris. Er is saamhorigheid. Nu ook bij de coronacrisis: 
de werkgevers willen hun bedrijf zo ongestoord mogelijk 
laten doordraaien, waarbij de werknemers vaak flexibel  
meewerken. Juist dán komt het aan op loyaliteit.  
De mensen in de branche worden vaak gedreven door 
hun vak, dat merk je. Het is ze niet om het even of ze een 
café uitbaten of een dakbedekkingsbedrijf hebben, nee, ze 

hebben echt iets met daken. Dakenmensen zijn praktisch 
gerichte mensen. Niet te lang discussiëren, maar aanpakken 
en het probleem oplossen. Dat spreekt me aan. Maar wél op 
basis van argumenten, niet teveel onderbuik. Motivatie vanuit 
een vak: je ziet het bij veel 
MKB-branches, zoals bijvoor-
beeld hoveniers, schilders en 
installatiebedrijven. Ons vak is 
anders maar er zijn ook veel 
overeenkomsten met deze 
bedrijven. We leren van de 
andere branches, en zij van 
ons. Dat vind ik zo mooi aan 
mijn vak. Bedrijven houden 
hun kennis niet voor zichzelf.  
Met onze kennis en  ervaring 
helpen wij elkaar.”

ANDRÉ VAN DEN ENGEL  
IN ACHT VRAGEN

BURGERLIJKE STAAT? AFGELOPEN MAART WAREN WE  
25 JAAR GETROUWD. WE KONDEN DAT DUS NIET VIEREN  
MET EEN ETENTJE. DAT DOEN WE VOLGEND JAAR,  
ALS WE 26 JAAR GETROUWD ZIJN.

KINDEREN? EEN ZOON (21) EN EEN DOCHTER (18).

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT? IK ONDERHOUD EEN WAAR-
DEVOLLE VRIENDENKRING VAN MENSEN DIE IK NOG KEN VAN 
DE MIDDELBARE SCHOOL, DE HTS EN MIJN MILITAIRE DIENST-
TIJD. VERDER BEN IK LID VAN EEN BADMINTONVERENIGING.

FAVORIETE MUZIEK? ZEER UITEENLOPEND. MIJN FAVORIETE 
MUZIEK IS VOORAL GELINKT AAN SPECIALE HERINNERINGEN  
EN BEPAALDE MOMENTEN EN FASES IN MIJN LEVEN.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING? KAMPEREN IN FRANKRIJK.

FAVORIETE STAD? UTRECHT. DAAR HEB IK VEEL MOOIE  
HERINNERINGEN. IK WOON ER NIET VER VANDAAN,  
IN BENSCHOP, WAAR IK OOK BEN OPGEGROEID.

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT? IK HOU VAN  
HISTORISCHE ÉN MODERNE GEBOUWEN WAARBIJ DRAAG-
CONSTRUCTIES ZICHTBAAR ZIJN. DENK AAN OVERSPANNINGS-
CONSTRUCTIES EN OVERKRAGENDE CONSTRUCTIES,  
WAARBIJ DRUK- EN TREKKRACHTEN ‘ZICHTBAAR’ ZIJN.

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP? IK BEN 
TROTS OP MIJN BIJDRAGE AAN DE COLLECTIEVE BELANGEN 
VAN DAKBEDEKKINGSBEDRIJVEN. “ALLEEN GA JE SNELLER, 
MAAR SAMEN KOM JE VERDER”. ALS JE DE DINGEN SAMEN 
GOED REGELT, KOM JE OP TERMIJN VERDER.

Nolanda Klunder

André van den Engel is adjunct-directeur en hoofd 
 Technische Zaken bij branchevereniging VEBIDAK.  
Hij is al bijna dertig jaar verbonden aan VEBIDAK.  
Daarvoor deed hij de HTS Bouwkunde en werkte hij  
als tekenaar-constructeur bij een adviesbureau.  
“Als tekenaar-constructeur berekende en tekende ik  
beton-, hout- en staalconstructies van gebouwen.  
Het nadeel van dat werk was dat ik altijd achter mijn  
bureau zat. Ik wilde een meer afwisselende baan  
waarbij ik meer naar buiten kon. Toen kwam ik een  
vacature voor bouwtechnisch adviseur bij VEBIDAK tegen.  
In die functie ben ik gestart op 1 februari 1991.”

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl



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

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

nauwe banden met Paus en Klaas én onze overtuiging dat het 

samen ondernemen tot een wederkerig succes leidt, maken  

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

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

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

trouwens, maar ook met gedegen opleidingen en een 

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

Verkoop

Verhuur

Lease

Onderhoud

Opleidingen

MET ALL -UP GAAT 
HET DAK ERAF . . .

...EN ER WEER OP NATUURLIJK!

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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• 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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In Bakoe, Azerbeidzjan staat  

het Heydar Eliyec Center,  

een cultureel centrum dat wel 

heel bijzonder is vormgegeven.  

Met name het dak is opvallend.

Heydar Aliyev Center:  
een bijzonder cultuurcentrum  
in Azerbeidzjan

INTERNATIONALE DAKEN

Architectenbureau Zaha Hadid Architects werd aangesteld als 
ontwerparchitect van het Heydar Aliyev Centrum, nadat ze in 
2007 de ontwerpwedstrijd wonnen. Het centrum, ontworpen om  
het belangrijkste gebouw te worden voor alle vooraanstaande  
culturele programma’s van het land, herbergt meerdere 
conferentiezalen, verschillende concertzalen, een bibliotheek 
en een museum. De totaal bebouwde oppervlakte bedraagt 
maar liefst 90.071 m² – zo’n veertien voetbalvelden.

EEN VLOEIEND ONTWERP
Het ontwerp heeft continue, vloeiende lijnen als basis voor 
het hele gebouw. Of het nu om de bovenkant, de zijkant  
of de binnenkant van deze superstructuur gaat, alles staat  
in verbinding en lijkt als het ware in elkaar over te lopen.  
Zo lopen de trappen en zitplaatsen in het auditorium over in  
de wanden en het plafond. En zo loopt het omliggende plein  
over in de buitenwanden en het dak. Deze doorlopende lijnen 
staan symbool voor de toegankelijkheid van het gebouw. 
Onder is boven en er is geen onderscheid meer tussen 
stedelijk landschap en het gebouw. Buiten is binnen en alles 
is even toegankelijk. Het vloeiende ontwerp is niet helemaal 
onbekend in Bakoe, al staat het wel in sterk contrast met de 
omliggende, minder gestroomlijnde bouwwerken.  
Het ontwerp is een ode aan de historische islamitische 
architectuur. Maar die ode is wel in een erg modern en door 
Architectenbureau Zaha Hadid genaaid jasje gestoken. 

EEN BIJZONDER SKELET EN EEN INGEWIKKELDE HUID
Eén van de meest belangrijke en ook meteen één  
van de meest uitdagende elementen van het project  
was de architectonische ontwikkeling van het karkas en  

huid van het gebouw. De continue en homogene uitstraling 
van het gebouw vereiste ingewikkelde constructielogica en 
technische systemen die moesten worden samengebracht 
en geïntegreerd in de omhulling van het gebouw.  
Geavanceerde technologische oplossingen zorgden voor  
de juiste communicatie tussen de talrijke projectdeelnemers. 
En dat zorgde er uiteindelijk voor dat alle puzzelstukjes  
perfect in elkaar pasten.

Het Heydar Aliyev Center bestaat voornamelijk uit 2 samen-
werkende systemen: een betonnen constructie, gecombi-
neerd met een zogeheten space frame systeem.  
Tuncel Engineering zorgde er in samenwerking met AKT II 
voor dat grootschalige kolomvrije ruimtes gerealiseerd konden 
worden, waardoor de bezoeker de vloeibaarheid van het 
interieur optimaal kan ervaren. Het feit dat het gebouw zich 
in een aardbeving-zone bevindt, heeft hier voor een extra 
uitdaging gezorgd. Deze uitdaging werd opgelost met 
behulp van een 150 meter brede   reeks van spanten over het 
gebouw. Vanwege de vloeiende vorm had elke spant een 
cirkelvormige geometrie en was deze individueel gevormd. 
Sommige overspannen tot 45 m over het grootste deel van de 
structuur, terwijl kortere balken in het museumgebied dichter 
bij elkaar lagen en tot 25 m overspannen. De spanten werden 
bevestigd met vaste en glijdende steunen om de spanningen 
die veroorzaakt worden door eventuele aardbevingen of 
thermische schommelingen op te kunnen vangen. 

Het gebruik van de betonnen structuur van de 8 verdiepingen  
tellende bibliotheek was uiteindelijk erg belangrijk voor de 
stabiliteit van de structuur. Hierdoor konden de lange spanten 
de secundaire spanten dragen en kon zowel het gebruik van 
kolommen vermeden als de benodigde draagkracht voor 
de dakpanelen behaald worden. De uiteindelijke productie 
en aanleg van het space frame systeem werd gedaan  
met behulp van het KK Kogelknoopsysteem van MERO.  
Op dat frame werd de isolatie aangelegd en een waterdicht 
membraan, waarop de uiteindelijke dekkende panelen  
werden geplaatst door Arabian Profile.

Die buitenste ‘huidlaag’ van het gebouw bestaat uit zo’n 
13.000 unieke GRP panelen (Glass Fibre Reinforced Plastic) én  
3.150 unieke GRC panelen (Glass Fibre Reinforced Concrete).  
Op het hoogtepunt van de productie fabriceerde  
Arabian Profile tot 70 unieke panelen per dag, waarbij in ieder 
paneel minimaal een enkele, vaak ook dubbele en soms zelfs 
drievoudige buigingen in het ontwerp zat. Omdat de panelen 
uiteindelijk door een andere partij werd geplaatst en het  
onmogelijk is om op goed geluk het juiste, unieke paneel op 
de juiste plek in de puzzel te plaatsen, moest er op een ge-
avanceerde manier gecommuniceerd worden. Om niks aan 
het toeval over te laten, werd ieder paneel daarom voorzien 
van een identificatiemicrochip die alle informatie met betrek-
king tot dat paneel en haar plaats in het project bevatte. 

WAAR ROOK IS, IS VUUR
Het gebouw werd in 2012 opgeleverd, waarna er in datzelfde 
jaar nog een brand ontstond. Het vuur kon gelukkig redelijk  
snel worden gedoofd. De brand bleek het gevolg van 

nalatigheid bij het gebruik van lasapparatuur in het dak; 
drie Turkse contractanten werden vervolgens aangeklaagd 
op grond van het Azerbeidzjaanse strafrecht. Wat eerst als 
‘slechts wat waterschade’ werd ingeschat, bleek uiteindelijk 
‘ernstige materiële schade met gevolgen op grote schaal’.  
Er waren zestien maanden reparatie voor nodig om het  
gebouw in de nieuwe staat te herstellen. Op 5 november 2013 
werd het gebouw daarom nogmaals formeel geopend.

Het gebouw werd in 2013 genomineerd voor prijzen op 
zowel het World Architecture Festival als het tweejaarlijkse 
Inside Festival, waar het niet won. In 2014 won het centrum 
de Design of the Year Award 2014 van het Design Museum. 
Daarmee werd Zaha Hadid de eerste vrouw die de topprijs 
won in deze competitie. Dat kosten noch moeite bespaard 
bleven, is terug te zien in de kosten van het gebouw en de 
sluimerende geruchten over het schenden van mensen-
rechten tijdens de bouw van deze superstructuur.  
De kosten bedroegen uiteindelijk meer dan €230 miljoen 
en het feit dat mensenrechten werden geschonden is nooit 
bewezen. Maar waar rook is, is vuur, zou je kunnen zeggen. ■

• PROJECT  HEYDAR ALIYEV CENTER
• ARCHITECT  ZAHA HADID ARCHITECTS
• HOOFDAANNEMER  DIA HOLDING
• OPDRACHTGEVER  DE REPUBLIEK AZERBEIDZJAN
• BEBOUWD GEBIED  90.071 M²
• GEBOUWOPPERVLAK  57.500 M2

• BUDGET  €230 MILJOEN 
• DAKBEDEKKING  GRP- EN GRC-PANELEN
• OPLEVERING  MEI 2012 (EN VERVOLGENS NOVEMBER 2013)

Joep Klerx

Het Heydar Aliyev Center Is vernoemd naar de persoon  
die Azerbeidzjan tweemaal in haar geschiedenis leidde.  
De eerste keer van 1982 tot 1987, toen het land nog onder 
de Sovjet-Unie viel. De tweede keer van 1993 tot 2003,  
toen het land reeds onafhankelijk was. In 2003 overleed 
Heydar Aliyev en dit gebouw is vooral een ode aan zijn 
tweede periode van leiderschap. Het ontwerp zet zich met 
de moderne, vloeiende lijnen af tegen de erfenis van het 
normatieve Sovjet-modernisme dat Bakoe rijk is.  
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Lachen als het regent

Natuurlijk kan de regen ons flink dwars zitten. Werk dat niet  
wil vlotten en afspraken die met twee vingers in de neus  
gehaald zouden zijn als het droog was gebleven. Ook die dag  
in de zomer, dat de voorspellingen zeer goed waren en op 
de Buienradar niets te zien was. Toen ’s middags de hemel 
zich voor een kwartier opende en de sloop van het tussen-
stuk nog maar net was begonnen. Er leek uiteindelijk meer 
hemelwater binnen te liggen dan in heel Den Haag kon  
zijn gevallen. Ook om die bui hebben we later nog wel  
eens gelachen.   

Maar door die Hollandse regen hebben wij ons zo heerlijk 
kunnen ontwikkelen. Niet alleen zijn wij in staat om  
prachtige daken te maken met tuinen, wateropslag,  
of gewoon alleen maar waterdicht, omdat er binnen voor 
een vermogen aan opslaggoederen moet kunnen staan.  
Ook onze technieken om het regenwater te kunnen bufferen, 
controleren en schoonmaken voor hergebruik hebben over 
de hele wereld indruk gemaakt. Wij hebben regen nodig  
om ons metier te kunnen ontwikkelen en uitvoeren,  
terwijl dat hemelwater er tevens voor zorgt dat ons zo  
geliefde Hollandse landschap intact blijft.    

Dus, dakdekkers van Nederland: lach als het regent.  
Want als het regent en je lacht niet, dan regent het toch ook.

‘Het gaat regenen’. Een opmerking die in de dakenwereld 
per saldo een negatieve klank heeft. Dakdekkers en regen 
gaan continu de strijd met elkaar aan. Als het niet regent,  
is een dak een ding zonder waarde. Het dak hoeft dan  
alleen maar wind en zon buitenshuis te houden.  
Een simpel dak van stro en klei of houten planken volstaat 
dan al. “Theo, dat zet geen zoden aan de dijk,” hoor ik  
Palmyra, uitgever van dit blad, nu al zeggen. Nee. Gek genoeg 
hebben wij dus regen nodig om onze zooi te slijten. 

Natuurlijk zijn onze vrienden op het dak meestal niet blij  
als het regent. Effe een uurtje eerder stoppen is wel eens  
een keer leuk, maar een halve dag in de keet of auto  
zitten wachten tot het droog is, gaat heel snel vervelen.  
Of erger nog: die buitjes van een half uur als je lekker bezig 
bent. Alles inpakken, daarna droog maken, klaar leggen  
voor herstart en dan die volgende bui zien aankomen.  
O, wat is dat frustrerend voor de mannen op het dak.  
De hele dag bezig, amper wat productie uit je handen  
krijgen en die eikelbijters op kantoor maar niet willen  
begrijpen dat jij hard aan het werk bent geweest.  

Terwijl de Corona diepe sporen in onze maatschappij 
achterlaat, is een ander deel van de natuur ons zeer goed 
gezind. Weken achter elkaar amper regen. Niet te warm,  
niet te koud en verder zo’n rustige atmosfeer dat de wind 
voor onze dakdekkers alleen maar verkwikkend werkt.  
Wie werkt, merkt dat het werk sneller uit de handen stroomt 
dan ooit te voren in deze maanden van stress en onzeker-
heid. Mens en ondernemer hadden door die grote C  
economisch en sociaal de wind fors tegen, maar regenen 
deed het niet. 

Als dan de natuur laat zien dat regen nog bestaat,  
zijn we de eersten die klagen, want regen tussen 6.00 en 
16.00 uur op elke willekeurige maandag tot vrijdag is een 
onwelkome verrassing. Al schreeuwt de natuur om water  
en zuchten de boeren onder de droogte: die 10 uurtjes  
overdag moet het droog zijn van dakdekkend Nederland.  
Nee, wij zijn geen egoïsten.  In die tijd moeten wij het  
verdienen en als het regent kunnen de trekkers ook niet  
door het land, dus daar is niks mis mee.    

THEO TALKS

In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad  

zijn mening over de dakenbranche  

en aanverwante onderwerpen.

CURSUSKALENDER 
JUNI - SEPTEMBER 2020

DE LOCATIE VAN BDA OPLEIDINGEN IS CORONA-PROOF INGERICHT 
(MAXIMAAL 18 DEELNEMERS)

www.bdaopleidingen.eu

BDA Dak- en Gevelopleidingen

Avelingen West 33

4200 AV Gorinchem

Postbus 818

E. info@bdaopleidingen.nl

T. 085 48 71 910

F. 0183 630 630

Voor meer informatie over genoemde cursussen kunt u contact opnemen met Paul Verkaik van BDA Dak- en 

Gevelopleidingen, telefoon 085 - 48 71 910, of een kijkje nemen op onze website www.bdaopleidingen.eu.

Juni

08.06 Ontwerp Zonnestroomsystemen 3 dagen

18.06 PV-installaties aansluiten op de meterkast 1 dag

23.06 Contractmanagement 2.0 (o.a. bouwteam/ RGS e.d.) 1 dag

24.06 Bouwkundige montage zonne-energiesystemen 2 dagen 

Juli - Augustus

01.07 Installeren van zonnestroomsystemen 2 dagen

08.07 PV-installaties aansluiten op de meterkast 1 dag

09.07 Installeren van zonnestroomsystemen 2 dagen

28.08 PV-installaties aansluiten op de meterkast 1 dag

September

02.09 Cursus Duurzame daken 1 dag

03.09 Onderhoud en beheer van pannendaken 1 dag

07.09  Ontwerp Zonnestroomsystemen 3 dagen

08.09 Veilig werken op hoogte/ pbm-gebruik 1 dag

09.09 Dakcursus Platte Daken 7 dagen

10.09 Installeren van zonnestroomsystemen 2 dagen

15.09  Contractmanagement 2.0 (o.a. bouwteam/ RGS e.d.) 1 dag

17.09 Bouwkundig monteren van zonnestroomsystemen 2 dagen

22.09 Onderhoudsinspecteur Platte daken 4 dagen

25.09 Inspecteren en testen van PV-systemen 2 dagen

!



Alternatieven voor  
plat dak met bitumen

advertorial

Platte daken worden doorgaans bedekt met bitumen. Bitumen is nog steeds  

de meest gekozen dakbedekking. Dit komt vooral door de gunstige eigenschap-

pen van bitumen. Bitumen is waterdicht, heeft een zeer lange levensduur  

van 25 tot 30 jaar en in aanschaf is deze dakbedekking relatief goedkoop.  

Maar er komen steeds meer alternatieven beschikbaar voor bitumen.

BITUMEN VARIANTEN
Bitumen mag dan al decennia lang de meest gekozen 
 dakbedekking zijn, De klassieke bitumen dakbedekking  
had nog wel wat problemen. Het was een stug materiaal,  
dat niet goed bestand was tegen temperatuurwisselingen. 
Wisselingen van temperatuur doen de dakconstructie krim-
pen en uitzetten. Omdat de klassieke bitumen dakbedekking 
stug was, ontstonden er al snel scheuren. Daarom is er een 
hoop geïnnoveerd met bitumen. Zo bestaat er nu APP-bitumen 
en SBS-bitumen. APP staat voor Atactisch PolyPropyleen. 
Hierin is een soort van kunststof opgenomen dat het bitumen 
soepel houdt bij temperatuurwisselingen en dat zeer goed 
bestand is tegen UV-straling.  
SBS staat voor Styreen Butadieen Styreen. Hierin is een  
rubberachtig materiaal opgenomen, wat de dakbedekking 
veerkrachtig maakt. Nadeel van SBS-bitumen is dat de dak-
bedekking poreus en korrelig kan worden door UV-straling. 
Het is aan te bevelen om over de dakbedekking een laag 
grind of tegels te leggen.

PVC DAKBEDEKKING
Een goed alternatief voor bitumen is PVC dakbedekking.  
Dit is dakbedekking die geheel uit Poly Vinyl Chloride bestaat,  
een kunststof die zorgt voor een soepele vorm van dak-
bedekking. PVC dakbedekking is tevens zeer licht in gewicht 
en zal de dakconstructie daarom niet belasten. Door de flexi-
biliteit van PVC, zal de dakbedekking met de temperatuurwis-
selingen mee kunnen uitzetten of krimpen en dit voorkomt 
scheuren. Net zoals bitumen heeft PVC dakbedekking een 
levensduur van 25 tot 30 jaar. Het materiaal is bestand tegen 
wortelvorming, zodat ook begroeiing niet van invloed is op 
de kwaliteit van de dakbedekking.  
Zonnepanelen kopen voor een plat dak met PVC dakbedek-
king is mogelijk, maar er wordt wel aangeraden om voor een 
dikkere laag te gaan dan normaal. Normaal is een laag van 
1,2 millimeter voldoende, met het plaatsen van zonnepane-
len wordt een minimale dikte van 1,5 millimeter aangeraden. 

EPDM DAKBEDEKKING
In toenemende mate is EPDM een populaire dakbedekking 
aan het worden. EPDM wordt ook wel eens dakrubber  
genoemd. Het materiaal bestaat geheel uit waterdicht 
rubber met vele gunstige eigenschappen. Zo blijft EPDM 
 elastisch, ook als het blootstaat aan de brandende zon en 
vrieskou. Hierdoor is de kans op scheuren nihil en het dak 
blijft beloopbaar. Scheuren komen bij EPDM vrijwel niet voor, 
dus het materiaal is nagenoeg onderhoudsvrij. Een groot 
voordeel is de levensduur die tot wel 50 jaar kan bedragen. 
Daarnaast kan EPDM gelegd worden over oude dakbedek-
kingssoorten. Dit scheelt een hoop werk bij het leggen.  
Ook bij EPDM kan met zonnepanelen gecombineerd 
worden. Normaliter wordt er een dikte van 1,14 millimeter 
gebruikt, maar het is verstandig om bij plaatsing van zonne-
panelen op EPDM te kiezen voor een dikte van 1,52 millimeter.

Aabo Unifol POCB SK is een ongekend sterke en veelzijdige éénlaags 
toepasbare superieure dakbedekking die door zijn unieke compound de 
beste eigenschappen van zowel kunststof, EPDM als bitumen dakbedekking 
verenigd in de ultieme zelfklevende dakbaan. 

Aabo Unifol POCB SK kent een unieke samenstelling waarin elementen 
uit de meest moderne dakbanen en traditionele bitumen samenkomen: 
de weerbarstigheid en stevigheid van bitumen, de flexibiliteit en 
verwerkingssnelheid van kunststof en de levensduur van combiproducten 
gemaakt van EPDM én bitumen.  De rol is leverbaar met een afwerking van
TNT vlies of een prachtige zwarte fijngranulaat afwerking.

Aabo Unifol POCB SK is niet alleen over de gehele onderzijde zelfklevend, ook de 
overlappen zijn voorzien van een aparte zelfklevende strook. Daardoor kan een 
dak in zijn geheel zonder brander of föhnlasautomaat gerealiseerd worden! De 
900 Newton sterkte dakbaan is vanwege zijn vormbaarheid tevens zeer geschikt 
om te verwerken in dakranden en voor het inwerken van details. Door de geringe 
dikte van 3.5mm en de toepassing als éénlaags systeem zorgt de dakbaan 
bovendien voor een geringe gewichtsbelasting. Al deze eigenschappen maken 
van Aabo Unifol POCB SK met recht de ultieme zelfklevende dakbaan!

Aabo Unifol POCB SK
De snelste én sterkste SK dakbaan.

Ook verkrijgbaar als 1400 Newton sterke 
variant voor mechanische bevestiging!

De ultieme 
zelfklevende dakbaan.

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



Special 
multifunctionele  

daken
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Op het bedrijfsverzamelgebouw De Kroon, in het centrum van Rotterdam, 

wordt momenteel gewerkt aan Dakdorpen. Dit is een onderzoeks- en  

pilotproject in één, met als doel het wonen op daken (in compacte en  

duurzame woningen zoals tiny houses) op grotere schaal mogelijk te  

maken en tegelijkertijd deze daken te vergroenen. Roofs sprak met  

twee van de initiatiefnemers, Laurens van der Wal en Renée Rooijmans  

en nam (via beeldbellen) een kijkje.

Wat komt er kijken bij 
het wonen op daken?

SPECIAL MULTIFUNCTIONELE DAKEN

Laurens van der Wal heeft een master opleiding duurzame 
stedenbouw aan AMS Instituut afgerond en daarnaast  
is hij ontwerper bij en eigenaar van Walden Studio.  
In 2016 ontwikkelde hij (samen met architect Wessel de Jong) 
het idee naar aanleiding van het ontwerp en de realisatie 
van de woning van Marjolein Jonker, een tiny house-pionier 
(‘Marjolein in het klein’), die momenteel in Alkmaar in een 
tiny house woont. Het idee ontstond om dit concept te ver-
plaatsen naar het dak. In samenwerking met de gemeente 
Rotterdam werd het plan opgevat om op bedrijfsverzamel-
gebouw De Kroon in Rotterdam een ‘dakdorp’ in te richten, 
alwaar de meest uiteenlopende aspecten van een derge-
lijke woonsituatie in kaart zouden kunnen worden gebracht. 
Feitelijk fungeert Dakdorpen als een pilot, met als doel  
op korte termijn op grotere schaal wonen op daken mogelijk 
te maken. 

EEN DORP OP EEN DAK
In 2018 zocht het festival Rotterdamse Dakendagen een  
beheerder voor de opstelling op het dak van de Hofbogen. 
Dit was voor Renée Rooijmans het startpunt van een verblijf 
van een jaar in een omgebouwde bouwkeet op deze  
locatie. Zij is stadsantropoloog bij STIPO en ze begon tijdens 
haar verblijf eveneens in kaart te brengen wat er zoal bij het 
wonen op daken komt kijken. In de tweede helft van 2018 
hield zij tijdens haar verblijf voor Roofs een dagboek bij.  
Ze sloot zich aan bij het team van Dakdorpen, dat inmiddels 
bestaat uit vijf personen en door tal van samenwerkings-
verbanden diverse projecten heeft lopen. 

Over de relevantie van het project hoeft niet lang te worden 
gediscussieerd. Van der Wal en Rooijmans geven aan dat er 
alle reden is om hiermee bezig te zijn. “We hebben te maken 
met een woningtekort en bovendien spelen er in stedelijke 
gebieden allerlei (milieu- en leefbaarheids)problemen.  
Het merendeel van de wereldbevolking woont in steden  
en in deze steden is het met het leefmilieu niet al te best 
gesteld. Door het weinige groen en de grote hoeveelheid 
verhard oppervlak ontstaan vele milieuproblemen.  
Voorbeelden zijn overstromende riolen bij regenval,  
opwarming van de stad en een onder druk staande  
ecologie. Dit alles gaat gepaard met luchtvervuiling en  
een gebrek aan plekken waar je buiten in de natuur  
kan zijn. Hoe kunnen we deze problemen aanpakken en 
tegelijk van de stad een nog veel leukere plek maken? “ 

Van der Wal: “Wereldwijd wordt gezocht naar oplossingen 
voor deze problematiek. In het buitenland wordt her en der 
geëxperimenteerd met de toepassing van tiny houses op  
daken, maar bij mijn weten nog niet op deze schaal en in 
combinatie met vergroening. En er zijn bij diverse overheids-
instanties en onderzoeksbureaus al wel nuttige data beschik-
baar, maar veelal niet volledig of onvoldoende toegepast  
op het wonen op daken. Wij willen de verschillende onder-
werpen in hun samenhang in kaart brengen en monitoren.” 

Dakdorpen wordt gefinancierd vanuit verschillende subsidies, 
met name door de gemeente Rotterdam, vanuit het initiatief 

Citylab010. “De gemeente Rotterdam is zeer gedreven in  
het stimuleren van het dakgebruik op allerlei manieren en  
is ook actief betrokken bij dit project,” vertelt Rooijmans.
“Alle teamleden van Dakdorpen hebben daarnaast nog  
een baan en vanuit onze andere projecten kunnen we vaak 
nuttige verbindingen leggen.”

CONSTRUCTIE
Op het dak van De Kroon staan nu enkel de frames van  
2 tiny houses. Het streven is om eind dit jaar vaart te maken 
met de bouw, zodat medio 2021 een aantal tiny houses 
zullen zijn gerealiseerd, waarmee praktijkervaring zal kunnen 
worden opgedaan. Op dit moment is men vooral bezig de 
randvoorwaarden en voor- en nadelen van het wonen op 
daken in kaart te brengen. Zo kan ook in kaart gebracht wor-
den welke kosten en baten gemoeid zijn met de toepassing 
van tiny houses op het dak.

Rooijmans: “Voor je op een dak iets kunt doen, moet je eerst 
goed kennismaken met het gebouw eronder. De constructie 
moet de opbouw wel aankunnen en dat brengt ons naar de 
belangrijke vraag: welk dakgebruik vergt welke draagkracht? 
Dit is namelijk niet alleen van belang voor de tiny houses, 
maar ook voor de begroeiing: kunnen er bijvoorbeeld bomen 
op het dak worden geplaatst, hoeveel substraat kan de 

Impressie van een dakdorp van dichtbij.

Milieuproblemen in de stad.

Vogelvluchtimpressie van een mogelijk Dakdorp op De Kroon.
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constructie dragen, etc. Je moet het dak dus slim inrichten: 
bomen en grotere planten kunnen bijvoorbeeld het beste  
op de draagbalken van de constructie worden geplaatst en 
de woningen hebben een ondersteunend frame nodig.”

Maar ook de toegankelijkheid is een belangrijk aspect.  
De Kroon heeft gelukkig een goede en veilige dakopgang 
(die in een opbouw op het dak is gesitueerd), maar dat is 
zelden het geval op een dak. Ook is het van belang om in 
kaart te hebben welke voorzieningen men nodig heeft.  
Het is de bedoeling de kleine woningen zo volledig mogelijk  
in te richten. In de tiny houses is dan ook, hoe klein de 
woningen ook zijn, voorzien in eigen sanitair. In deze situatie 
is het goed te doen om de water- en rioleringsleidingen van 
het bestaande gebouw door te trekken, maar dat zal wellicht 
niet overal het geval zijn: wat zijn de minimale voorzieningen 
waaraan moet worden voldaan?”

OMGEVING
Als er op de daken gewoond gaat worden, zal er ook meer 
groen op de daken worden aangebracht en dat betekent 
direct een stimulans voor de biodiversiteit in de stad.  
“Maar dat moet wel aansluiten op de omgeving,” vertelt  
Van der Wal. “Welke vogels nestelen al in de buurt en wat 
voor insecten vind je in deze omgeving zoal? Wat voor leef-
omgeving vinden ze prettig? Dat zijn we op dit moment in 
samenwerking met Bureau Stadsnatuur aan het inventari-
seren. Als je geen verbinding met de omgeving maakt,  
zullen deze zich ook niet naar het dak verplaatsen.  
Je moet als het ware een ‘brug’ van het maaiveld naar  
het dak creëren. Hoe doe je dat in de gegeven situatie?  
Welk substraat is het beste om toe te passen, welke begroeiing 
heb je nodig? Dat soort vragen.”

Tenslotte zoekt het team uit hoe het vergunningentraject het 
beste ingericht kan worden. “Je hebt bij het toevoegen van 
wonen bij bestaande bouw met allerlei aspecten te maken, 
zoals welstand, geluid, rioolrechten, etc. We proberen in  
samenwerking met de gemeente Rotterdam en diverse 
juristen uit te zoeken wat er allemaal mee samenhangt om 
te komen tot een soort checklist,” aldus Rooijmans.

“We zijn een klein team en we hebben wel allemaal onze 
expertise, maar ook samen hebben we niet overal verstand 
van,” vervolgt ze. “We verzamelen dit soort kennis dan ook 
veelal door samenwerkingsverbanden aan te gaan:  
met o.a. de Rotterdamse Dakendagen, Bureau Stadsnatuur,  
Energielab 010 en NAi 010 uitgevers. Maar ook in de prak-
tische uitvoering van de Dakdorpen is een goede samen-
werking met bijvoorbeeld constructeurs, leveranciers en 
verwerkers van essentieel belang. In verband met de corona-
crisis wordt dat onderdeel wel belemmerd: het leggen van 
verbanden tussen partijen gaat minder gemakkelijk als je 
elkaar niet zomaar kan tegenkomen. Gelukkig is de samen-
werking tussen de Rotterdamse partijen heel goed en lopen 
de verschillende projecten nu. Wel zijn we van plan om, 
zodra dat weer kan, meer mensen op het dak uit te nodigen, 
bijvoorbeeld door kleine kennis- en ervaringsevenementen  
te organiseren.”

Zoals gezegd bevindt de bouw van de tiny houses op het 
dak van De Kroon zich op dit moment nog in de startfase, 
maar daar zal snel verandering in komen. Als alles volgens 
plan verloopt zullen de tiny houses tegen het einde van  

dit jaar worden gerealiseerd, zodat medio 2021 het echte 
monitoren kan beginnen. Zodra er aanleiding toe is,  
zal Roofs hier nader over berichten. Tot die tijd is de voortgang 
ook te volgen via de website en het Instagram-account  
van Dakdorpen. ■

HET TEAM VAN DAKDORPEN BESTAAT UIT 
• LAURENS VAN DER WAL
• SEBASTIAAN VAN KINTS
• RENÉE ROOIJMANS
• LAURENCE OSTYN

• STAGIAIRES: SEEGER VAN KINTS EN ILSE BOUWMAN

Ilse van het Dakdorpenteam  

onderzoekt welke vogelsoorten  

er in de omgeving leven.

Dakdorpen in een maquette,  

op kleine schaal en op  

stedelijke schaal.

Renée geeft een tour tijdens Motel Mozaique 2019 op het Hofbogen 

dak met de schaftwagen op de achtergrond. Foto: Linde Klomp.

De Kroon met vormen op het dak tijdens de Dakendagen 2019.



Museum Boijmans van Beuningen Rotterdam
Voor een depot met duizenden kunstschatten neem je geen risico’s.
Daarom is gekozen voor een daktuinopbouw met beschermende  
drainagelagen en voor het dakbos met 75 meerstammige berken  
een speciaal samengesteld bomensubstraat. Alles van ZinCo.

Systemen die de multifunctionele  
inrichting van daken en dekken  
mogelijk maken.

ZinCo Benelux b.v.   •   Postbus 9092   •   1006 AB Amsterdam   •   Tel. 020 667 48 52   •   daktuin@zinco.nl   •   www.zinco.nl Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl

DUURZAAM 
ISOLEREN MET PIR
Beweeg mee met de toekomst

Unilin gelooft in Slim isoleren. Daarom kiezen we 

voor PIR, het meest effi ciënte isolatiemateriaal, 

als slimme bouwvisie. Maar we bieden ook 

slimme producten, die meer kunnen dan alleen 

isoleren. We ontwikkelden producten op maat 

voor geluidsisolatie, voor een effi ciëntere 

renovatie, voor speciale toepassingen, zoals 

de zolder, voor een akoestische isolatie en 

zoveel meer.  Bovendien is PIR herbruikbaar 

als isolatieproduct, mits het uiteraard op een 

duurzame wijze verwerkt is. Denk hierbij aan 

losliggende ballast op plak dak, mechanische 

bevestigingen etc. 

Kortom, PIR zorgt voor de juiste isolatie voor 
zowel in de zomer als winter en in de toekomst.

�  Hoge isolatiewaarde
�  Slank isoleren
�  Hoge drukvastheid
�  Licht van gewicht
�  Duurzaam
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ERIK EN DE ANDEREN

De toepassing van bomen heeft 

nogal wat aandachtspunten.  

In vogelvlucht biedt erik Steegman 

in dit artikel een overzicht van de 

‘do’s and don’ts’.

Bomen over  
bomen op het dak

bouw alvast in zijn geheel geplaatst. Alweer 25 jaar later 
werden deze bomen in houten schijven uit de serre gereden. 
De palmbomen waren te groot geworden.

Jaren later kwamen ook bomen op het dak van het  
ministerie van Justitie en Binnenlandse Zaken, tijdens de 
bouw nog JUBI-toren genoemd. Deze staan hoog boven  
Den Haag fier te pronken op de 10de etage, met wel een  
wat ander gerafeld blad dan in een beschutte natuur op 
maaiveld door dezelfde natuur is gepland. Door weer en 

wind is de bladstructuur van de boom aangepast, vanwege 
de extremere hoogte waarop de bomen geplaatst zijn,  
overigens in detail tegen het afwaaien vastgezet met de 
nodige tuigdraden. 

DE JUISTE BOOM OP DE JUISTE PLEK
In Planten voor alle Daken van Annemieke Langendoen 
staan onder een rijke hoeveelheid hoofdstukken alle bomen 
genoemd als mogelijk gebruik voor het gebruik op daken.  
Er zijn zelfs kwekers die deze bomen specifiek prefab kweken 
voor gebruik op een gebruiksdak. Wortels worden niet de 
diepte in gekweekt, maar veel meer de breedte in gestuwd 
op het voorkweekadres, een aparte techniek. Overigens is 
ook weer niet iedere boom geschikt te maken voor een  
dakfunctie. Ook de windgevoeligheid is bepalend of een 
boom blijft leven op een dak. Bij Boijmans van Beuningen 
hebben wij lang met de ontwerpers gesproken om wellicht 
aan de buitenzijde andere bomen toe te passen dan in het 
binnengebied, toen was er nog sprake van ruim 200 bomen! 
De juiste boom op de juiste plek is zeker op het dak een  
vereiste. Opvallend genoeg, zo schrijft Langendoen,  

wordt door architecten en bouwkundigen de benodigde 
groeiruimte vaak flink onderschat. Dit ook zo bij de enthou-
siaste ontwerper bij Boijmans van Beuningen, die de bomen 
eerst in ranke vazen hadden geschetst. De stelregel is dat 
minimaal dezelfde vierkante meters van 25 kubieke meter 
bomengrond per boom op het maaiveld wordt gehanteerd, 
terwijl de boom nog meer ruimte zelf in kan gaan nemen. 
Waarom zou dat op een dak dan veel minder kunnen zijn? 
Langendoen vervolgt in haar boek met: “Het substraat wat 
op een dak toegepast zal worden is een groeimedium,  
geen wondermiddel. Slechts 1 kubieke meter doorwortelbare 
ruimte is echt niet voldoende. Niet alleen voor voldoende 
verankering, maar ook om voedsel, vocht en zuurstof op te 
nemen.” Het zijn uiteindelijk 75 stuks, driestammige berken 
geworden in Rotterdam.

PLANNING, CONSTRUCTIE, WATERDICHTHEID
Wat te doen met de planning van bomen op daken?  
Moet dit meegenomen worden in de bouwaanvraag of 
wordt er alleen melding gemaakt bij de gemeente middels 
de nodige constructieberekeningen? Op project Hofbogen,  
de aankomende Highline van New York, maar dan in 
 Rotterdam, is indertijd naar horen zeggen een plan voor 
hoge bomen van tafel geveegd door de gemeente,  
omdat de zichtlijnen van dit stadsgedeelte dramatisch  
zouden gaan veranderen bij gebruik van hoge en forse  
bomen. Het resultaat: nu nog kleine fruitbomen die hier op 
het dak van het voormalige spoortraject zijn geplaatst.  
Maar kleine bomen worden vanzelf groter en zodoende  
omzeil je op een natuurlijke weg de grillen en grollen van een 
toenmalige afdeling Welstand van de gemeente Rotterdam.

Constructief moet er zeker aan een bomendak gerekend 
worden. Daken met bomen, in bakken van voldoende afme-
ting, of volledig op het dak voorzien van minimaal 650-750 mm  
substraat, wat kan doorlopen tot wel 1200 mm dikte,  
geven gewichtstoenames van belastingen op het dak die 
kunnen oplopen van 1000-1100 kilo naar 1500 kilo en wel 
2000 kilo per vierkante meter in droge of uiteindelijk natte 
toestand van de substraten. 

Bomen over bomen op daken is uiteraard veel meer dan 
alleen het uitzoeken van de boom en het stormvast plaatsen 
hiervan. Ook het waterdichte gedeelte is een zorg apart  
voor een team dat hier integraal de zaken regisseert.  
Hovenier en dakdekker, samenwerkend aan een zorgeloos 
dak. En bij ieder bomendak zal zeker de vraag gesteld 
 worden: welke dakbedekkingsconstructie zal de levensduur  
van een bomendak kunnen evenaren? ■
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Erik Steegman, NDA

Met de komst van het nieuwe,  
markante depot van Boijmans  
van Beuningen in Rotterdam  
(zie elders in dit nummer) wordt  
de vurige wens van de nog altijd  
internationaal furore makende architect 
Winy Maas, met zijn medewerkers van MVRDV architects uit 
Rotterdam, ingewilligd: ook in Nederland komen tot in de 
hemel groeiende ‘bomen op het dak.’ Het is zeker niet het 
eerste bomendak, er zijn er veel ontworpen en ook gereali-
seerd, en er zullen er ook veel blijven komen. Wel telkens op  
maat geadviseerd, met ieder project weer vanuit een bij-
zondere invulling. En telkens ook de vraagstelling vanuit de 
dakenbranche: “Hoe gaat het met de waterdichting onder 
een bomendak?” Bomen vangen veel wind, zowel letterlijk 
als figuurlijk. De geschiedenis leert dat er vaker over bomen 
op het dak is gesproken, overigens niet altijd even positief.

KLEINE BOMEN WORDEN GROOT
Op het dak van de parkeergarage bij het hoofdkantoor 
van ING in Amsterdam is vele jaren geleden als eerste een 
daktuin uitgevoerd met een toenmalige inrichting van nog 
kleine bomen. Vele jaren later werd dit thema weer actueel, 
toen aan het dakbedekkingssysteem renovatiewerkzaamhe-
den moesten plaatsvinden en de bomen inmiddels enorm 
waren uitgedijd! Ik sprak de toenmalige facilitair manager 
van ING, die de renovatie moest starten, waarbij hij aangaf 
dat men indertijd een bewuste keuze had gemaakt voor  
de natuur op het dak, maar bij het ontwerp geen budget 
had meegenomen voor een latere renovatie.  

De realiteit dat bomen groeien en daardoor extreem  
kostenbepalend kunnen gaan zijn tijdens een renovatie  
van een relatief simpele dakbedekking, was bij het ontwerp 
niet meegenomen. Als men dit in de ontwerpfase had  
geweten, was wellicht deze keuze voor echte bomen  
niet gemaakt! 

Wij, als groene-daken-vertegenwoordigers en enthousiaste-
lingen voor meervoudig ruimtegebruik op daken, geven vaak  
aan dat de keuze voor een levensduurverwachting van een 
dakbedekkingssysteem afhankelijk zal moeten zijn van de 
levensduurverwachting van een daktuin. Bomen kunnen 
honderden jaren oud worden: welke dakbedekking is daar 
dan tegen bestand?

Jaren later werd ik geconfronteerd met de nieuwbouw van 
het toenmalige ministerie van VROM in Den Haag, weliswaar 
nu overdekt, werd door Hoogstad van Tilburg architecten in 
de enorme serres, die ook opengeschoven konden worden, 
op de animatie van de vloer van de garage drie mooie 
palmbomen ingetekend en als kleine bomen tijdens de 
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Multifunctionele daken 

Voor duurzame leefruimte

Met verschillende ontwerpopties kunnen 
daklandschappen worden gecreëerd, die als 
groene oases belangrijke functies in de 
stedelijke omgeving vervullen.

Optigrün systeem Verblijfsdak: ideale 
omstandig heden voor bomen, heesters, 
gazon en speelplaatsen en terrassen op 
het dak.
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De transitie van de Green Deal Groene Daken naar het Nationale Daken Plan 

begint vorm te krijgen. Er is een nieuw bestuur gevormd, de doelen zijn  

gesteld en er ligt een Plan van Aanpak 2020-2024. Roofs ging in gesprek met 

bestuurslid Jip Louwe Kooijmans.

Nieuw bestuur  
Nationale Daken Plan  
treedt aan

SPECIAL MULTIFUNCTIONELE DAKEN

functies, waarbij de sedumdaken (ondanks de beperkte 
waarde voor biodiversiteit) ook worden meegerekend.  
Dit vanwege de wijze waarop we de monitoring willen  
inrichten: een onderscheid tussen multifunctionele daken  
en sedumdaken zou het nodeloos ingewikkeld maken  
om bij te houden wat er zoal wordt gerealiseerd.”

VIER SPEERPUNTEN
Het bestuur van het NDP zal bestaan uit vijf personen,  
die ieder een bloedgroep binnen het platform vertegen-
woordigen: opdrachtgevers, aannemers, leveranciers,  
overheden en onderzoekers. De activiteiten van de komende 
vier jaar zullen volgens vier speerpunten worden ingericht:

• Verbreding mindset;
• Verankering in beleid;
• Stimulerende business cases;
• Bekwame vakmensen.

De verbreding van de mindset houdt in dat zal worden inge-
zet op het beter bekend maken van de maatschappelijke 
winst die met multifunctionele daken te realiseren is.  
Daarbij richt men zich met name op partijen die in de positie 
zijn om multifunctionele daken aan te leggen, dan wel te 
stimuleren. De verbreding zit hem er dan in dat deze partijen, 
wanneer ze de dakomgeving willen inrichten, bredere oplos-
singen meenemen in hun besluiten, in plaats van een  
eenzijdige focus op zonne-energie, klimaatadaptatie of  
natuur. Louwe Kooijmans: “Om dit te bewerkstelligen,  
moet kennis over multifunctionele daken worden ontsloten.  

Met name is het van belang om te zorgen voor eenduidige 
cijfers over de maatschappelijke waarde van multifunctio-
nele daken.”

Veel overheden zijn al actief met het onderwerp aan de  
slag, denk aan de diverse steden, waarvan Rotterdam en 
Amsterdam momenteel het verst zijn gevorderd, maar ook is  
het onderwerp actief opgepakt door ministeries, provincies  
en waterschappen. Het doel is om meer aandacht te  
genereren voor belemmerende wetgeving en de noodzaak 
van stimuleringsmaatregelen te onderstrepen. Als de multi-
functionele daken steviger worden verankerd in het beleid, 
is het ook van belang dat er slimme business cases worden 
ontwikkeld en dat de daken op een vakkundige manier 
worden uitgevoerd.

“Dit laatste speerpunt ontwikkelen we in samenwerking  
met kennisinstellingen (onderwijs en onderzoek),”  
vertelt Louwe Kooijmans. “Uiteindelijk moet het onderwerp 
multifunctionele daken beter en meer in de onderwijscur-
ricula terugkomen en zodoende zou een betere aansluiting 
op de arbeidsmarkt moeten worden bewerkstelligd.  
De uitdaging is om verbinding te zoeken tussen diverse 
opleidingen, omdat de multifunctionaliteit vele verschillende 
domeinen betreft die bij elkaar komen (gezondheid,  
openbare ruimte, natuur en biodiversiteit, klimaat, sociale 
domein, bouw, energie).”

MONITORING
Hoe wordt bijgehouden of het NDP op koers zit om de  
doelstellingen te halen? Louwe Kooijmans: “Dat wordt nu  
bekeken. Er is namelijk zeer beperkt zicht op wat de  
autonome ontwikkeling zou zijn zonder het NDP.  
De jaarlijkse monitor van de totale toename van het multi-
functionele dakareaal, in combinatie met de monitoring van 
de effecten per speerpunt, versterkt het leereffect in wat wel 
en wat niet werkt. Het is de bedoeling om halverwege 2020 
per speerpunt de relevante nulmetingen te identificeren  
en ze vervolgens zo spoedig mogelijk uit te voeren.  
Daarna willen we medio 2022 opnieuw monitoren,  
om op basis hiervan eind 2022 het Plan van Aanpak te  
kunnen bijstellen voor de resterende periode.”

Medio 2024 zal een nieuw Plan van Aanpak worden opge-
steld, dat zal worden uitgevoerd door een nieuw bestuur. 
Tussentijds zullen, zodra dat weer kan, diverse bijeenkomsten 
worden georganiseerd. “Het persoonlijk contact is belangrijk 
om informatie uit te wisselen en elkaar te enthousiasmeren. 
In het verleden is dat ook wel gebleken en we willen nu 
graag stappen zetten. Iedereen is enthousiast en dat gevoel 
willen we vasthouden.”

Roofs zal u vanzelfsprekend op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen. ■

Sinds 2016 is binnen de Green Deal Groene Daken (GDGD) 
een samenwerkingsverband opgezet tussen marktpartijen, 
overheden en kennisinstituten, met als doel het draagvlak  
en de toepassing van multifunctionele daken te vergroten. 
Dit vanuit het besef dat een intensiever gebruik van de 
daken in met name stedelijke gebieden absolute noodzaak 
is, met name vanwege de klimaatverandering, de verande-
rende energievraag, de biodiversiteit en de leefbaarheid  
van de steden. De GDGD hield vorig jaar (na een keer te  
zijn verlengd) op, maar onder de partners bestond breed  
de wens de samenwerking voort te zetten. Daarop is vorig 
jaar besloten het platform Nationaal Daken Plan (NDP)  
op te zetten. Het nieuwe bestuur staat klaar om aan te  
treden en er werd een Plan van Aanpak opgesteld.  
Concreet streeft men de komende vier jaar naar:

•  Een toename van 5% multifunctionele inrichting  
van bestaande daken; 

•  Bij 25% van de nieuwbouwprojecten met platte daken, 
is begin 2024 één of meerdere daken c.q. dekken  
multifunctioneel ingericht.

“De GDGD had een pionierende rol,” aldus Louwe Kooijmans. 
“Het samenwerkingsverband heeft in de werkzame periode 
veel nuttig werk verricht. Het Nationaal Daken Plan zal  
hier een voortzetting van zijn en is dus veel ambitieuzer.  
Wij willen dat de toepassing van multifunctionele daken  
binnen niet al te lange tijd de standaard zal zijn.  
Onder ‘multifunctioneel’ wordt hier verstaan:  
een combinatie van minimaal twee maatschappelijke  

“ HET SAMENWERKINGSVERBAND  

TUSSEN MARKTPARTIJEN,  

OVERHEDEN EN KENNISINSTITUTEN 

HEEFT IN DE WERKZAME PERIODE 

VEEL NUTTIG WERK VERRICHT”

NIEUW BESTUUR NDP
HET NIEUWE BESTUUR VAN HET NATIONALE DAKEN PLAN BESTAAT UIT:
• JIP LOUWE KOOIJMANS
• DINAND EKKEL
• FRISO KLAPWIJK
• HENK VLIJM
• LAURA VAN HEESWIJK
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Tijdens de bijeenkomst van MVO Netwerk Beton ‘Het dak op!’,  

op 21 augustus vorig jaar in CIRCL Amsterdam, werd gesteld dat  

de toepassing van multifunctionele daken geregeld zou moeten  

worden in het Bouwbesluit (zie Roofs september 2019).  

Het overleg tussen de dakenbranche en de overheid wordt door  

de coronacrisis vertraagd. In dit artikel wordt in gesprek met  

Jaap Dooper van Zoontjens op een rijtje gezet in welke zin het  

Bouwbesluit volgens hem zou moeten worden aangepast.

Een hogere laag  
van de begane grond

SPECIAL MULTIFUNCTIONELE DAKEN

vastgelegd in de regelgeving. Dooper: 
“Het Bouwbesluit gaat nog steeds uit 
van de primaire functie van het dak, 
namelijk als waterdichte laag.  
Het dak moet een bepaalde draag-
kracht hebben, een bepaalde isola-
tiewaarde en het moet waterdicht zijn. 
Maar juist nu er in de komende jaren 
een enorme nieuwbouwopgave moet 
worden gerealiseerd, mag wel wat 
meer ambitie worden getoond.”

“Het dak biedt een oplossing voor tal  
van maatschappelijke vraagstukken,’ 
aldus Dooper. “Je kunt duurzame  
energie opwekken op het dak.  
Het dak kan water bufferen,  
om piekbuien op te vangen die het 
rioleringssysteem in steden vaak niet 
kan verwerken. Met begroeiing kan het 
dak bovendien een rol spelen in de 
biodiversiteit en een schonere lucht in 
de stad. En in het kader van verstede-
lijking biedt het extra leefruimte.  
Allemaal prachtige oplossingen en 
het is ook belangrijk hier snel stappen in te maken. Als je op 
Google Earth kijkt, en ziet hoeveel vierkante meters dak nog 
ongebruikt is, dan schrik je. Decennialang was een dak niet 
meer dan een manier om het gebouw waterdicht te maken. 
We stonden er niet bij stil dat je er veel méér mee kan doen 
en daar werd ook op geconstrueerd. Als je een dak te licht 
construeert, zijn de  mogelijkheden ook beperkt tot alleen de 
primaire functie. Maar als nu direct bij de nieuwbouw reke-
ning wordt gehouden met het (eventueel) multifunctioneel 
dakgebruik, is de dakinrichting in een later stadium een veel 
minder kostbare aangelegenheid.”

WAARDETOEVOEGING
MVO Netwerk Beton pleit er vanzelfsprekend voor de daken 
standaard in beton uit te voeren, in plaats van bijvoorbeeld 
lichte staalplaten. Dan is het dakgebruik al direct eenvou-
diger te realiseren. Jaap Dooper pleit er aanvullend voor  
om, naast alle typen dakgebruik, ook het belang van toe-
gankelijkheid niet te onderschatten. Het dak moet door  
mensen zelf gebruikt kunnen worden. “Juist tijdens de  
coronacrisis is het gebrek aan ruimte heel duidelijk zichtbaar 
en zie je dat mensen plekken zoeken om hun activiteiten 
alsnog uit te kunnen voeren. En waar kan dit beter dan  
in de buitenlucht? Het dak wordt kortom versneld ontdekt  
als leefruimte.”

“Er is van alles mogelijk, maar als je er zelf niet op kunt,  
is het effect voor het welzijn van de mens beperkt.  
Als je alle daken vol legt met zonnepanelen, kun je er zelf 
niet meer op. Ik pleit er dan ook voor om alleen de hogere 
daken te voorzien van zonnepanelen. De lager gelegen 
dakvlakken kunnen dan ingericht als groene gebruiksdaken, 
eventueel met waterpartijen. Deze leefruimte creëert  

waardetoevoeging aan het dak. Denk bijvoorbeeld  
aan algemene daktuinen, waar de bewoners van een  
appartementencomplex of seniorenwoning gebruik  
van kunnen maken om elkaar te ontmoeten.  
Hoeveel prettiger maak je een dergelijk gebouw dan!”

MINIMALE EISEN
Welke eisen daar constructief aan zouden moeten  
worden verbonden, laat Dooper liever aan de experts over. 
“Het is niet aan mij om te zeggen wat dan de minimale eis in  
het Bouwbesluit zou moeten zijn. Als een dak zo’n 500 kg/m²  
aankan, kun je er al heel wat mooie dingen mee doen, 
je kunt er een terras op aanleggen, een niet al te zware 
daktuin, water bufferen… Bij dit artikel plaatsen we foto’s van 
enkele fraaie voorbeelden van dakgebruik, allemaal daken 
die oorspronkelijk ongebruikt waren. Zelf vind ik de realisatie 
van een compleet schoolplein in het centrum van Rotterdam 
een prachtig voorbeeld: het dak is volledig afgesloten van 
de omgeving, daarbinnen kunnen de kinderen vrij spelen. 
Je kunt het dak eenvoudigweg zien als een hogere laag van 
de begane grond. Zie dan eens hoeveel ruimte er in de stad 
bijkomt! Vanwege de coronacrisis is het geplande overleg 
met het ministerie van BZK voorlopig uitgesteld. Deze periode 
onderstreept wel de noodzaak van het dakgebruik en het 
zou mooi zijn als daar in het Bouwbesluit richting aan kan 
worden gegeven.”

Vanzelfsprekend houdt Roofs u op de hoogte  
van de verdere ontwikkelingen. ■

Foto's: Zoontjens

Jaap Dooper is business  
development manager bij  
Zoontjens en hij is één van  
degenen die pleit voor een  

aanpassing in het Bouwbesluit,  
waarmee multifunctioneel dakgebruik 

meer de standaard kan worden.  
“Er wordt steeds breder nagedacht over  

het dakgebruik, in samenhang met de verschillende maat-
schappelijke vraagstukken die ermee samenhangen.  
De klimaatverandering, wateroverlast, energiebesparing, 
luchtkwaliteit: allemaal zaken waar een goed doordacht 
gebruik van het dak een antwoord op kan betekenen.  
Maar we moeten ook nog het dak op kunnen. Op maaiveld-
niveau krijgen we steeds meer te maken met het gebrek aan 
ruimte: we bouwen de lucht in, maar voor al die mensen die 
in stedelijke gebieden wonen, moet er ook ruimte zijn om 
te sporten, te recreëren, etc. Het dak moet veel meer gezien 
worden als een voortzetting van het maaiveld: als leefruimte.”

Dooper signaleert dat het bewustzijn op dit gebied steeds 
groter wordt. Individuele opdrachtgevers en lokale overheden 
zijn al actief aan de slag gegaan met dit onderwerp.  
De provincie Zuid-Holland werkt bijvoorbeeld met een  
convenant Klimaatadaptief Bouwen. Vanuit de landelijke 
overheid (lees: het Bouwbesluit) is er echter (nog) niets  
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Een kijkje in de keuken  
van 12 onderzoeksdaken

SPECIAL MULTIFUNCTIONELE DAKEN

Groenblauwe daken bieden kansen voor stedelijk waterbeheer.  

Onderzoekers van twaalf groenblauwe meetdaken delen hun inzichten en 

ervaringen over onderzoek naar waterberging, waterafvoervertraging, verdam-

ping, waterzuivering, koeling en biodiversiteit. De kennis en  

ervaringen uit deze onderzoeken zijn gebundeld in de publicatie:  

Meten op hoogte, een overzicht van onderzoek op groenblauwe daken.

Groenblauwe daken houden met begroeiing regenwater vast 
en zorgen voor verdamping. Ze zijn dan ook waardevol voor 
waterhuishouding in de stedelijke omgeving. Afhankelijk van 
de hoeveelheid waterberging op het dak en regeling van 
de dakafvoer komt er minder water minder snel in het riool. 
Bij een gemengd rioolstelsel gaat er dan minder afvalwater 
naar de zuivering (rwzi). Het betekent ook minder water  
op straat bij stortbuien en minder riooloverstortingen,  
waardoor het oppervlaktewater schoner blijft. De blauwe 
bufferwerking van een dak kan prima dienen als een ver-
traagde (geleidelijke) aanvoer naar een infiltratievoorziening. 
Meer water verdampen via het groene substraat op het dak 
betekent echter ook minder infiltratie in de ondergrond.

Ook kunnen groenblauwe daken met begroeiing  
bijdragen aan meer biodiversiteit, minder snelle opwarming 
van gebouwen en hun omgeving bij hitte, het invangen  
van fijnstof en een aantrekkelijker omgevingsbeeld.  
Daarmee dragen groenblauwe daken bij aan verschillende 
duurzame ontwikkelingsdoelen.

COMMUNITY OF PRACTICE (COP)
Maar hoe en hoeveel dragen groenblauwe daken bij  
aan de wateropgave? Hoe gedragen ze zich bij piekbuien 
of juist onder extreem droge omstandigheden? En hoe kunt 
u als stedelijk waterbeheerder groenblauwe daken optimaal 
inzetten in een veranderend klimaat? Om deze vragen te 
beantwoorden, zijn STOWA en Stichting RIONED in 2015  
een Community of Practice (CoP) gestart voor onderzoekers 
van groenblauwe daken. Voor de onderlinge kruisbestuiving 
met vragen en oplossingen uit de markt werkte deze  
community in een aantal bijeenkomsten samen met de  
partners van het Nationaal Daken Plan (NDP, voorheen 
Green Deal Groene Daken).

In de afgelopen jaren hebben onderzoekers in de CoP kennis, 
inzichten en uitkomsten gedeeld rond onderzoek aan en  
op groene en groenblauwe meetdaken.  
Met de publicatie Meten op hoogte, een overzicht van  
onderzoek op groenblauwe daken presenteren STOWA,  
Stichting RIONED en de CoP-kennispartners inhoudelijke  
lessen uit onderzoeken op twaalf meetdaken.  
Deze praktijkonderzoeken hebben de afgelopen jaren  
bijgedragen aan een beter inzicht in de werking en effecten 
van groenblauwe daken. Het doel is om deze daken een  
effectiever onderdeel te laten zijn van klimaatadaptieve maat- 
regelen in de stad. Samen met het Nationaal Daken Plan 
brengen zij deze resultaten graag verder via de samenwerking 
aan opschaling van groenblauwe daken. ■

METEN OP HOOGTE
DEZE DAKEN WORDEN IN DE PUBLICATIE BESCHREVEN:

• NIOO-KNAW DAKLABORATORIUM (WAGENINGEN)
• BAKPROEVEN (SINGAPORE)
• MEETDAKEN (ANTWERPEN
• POLDERDAK1.0 (AMSTERDAM)
• SMARTROOF 2.0 (AMSTERDAM
• SLIMDAK010 (ROTTERDAM)
• MOERASFILTRATIEDAK (LEEUWARDEN)
• ECOPANNEN (ENSCHEDE)
• ALEXANDRIUM (ROTTERDAM)
• HERDERSCHÊESCHOOL (UTRECHT)
• DALTONSCHOOL (LEIDSCHENDAM-VOORBURG)
• FIELDLAB POLDERDAK (DELFT)

... met de zonnestroomsystemen 
     van AaboGreenTech!

Duurzaam 
opgewekte 
energie...

Met een zonnestroomsysteem voorziet u uw woning of gebouw 
van duurzame, zelf opgewekte energie. Deze energie kunt u direct 
gebruiken, of opslaan voor later gebruik. Een zonnestroomsysteem is 
daarmee niet alleen milieuvriendelijk, maar zorgt ook voor een forse 
besparing op uw energiekosten.

Een optimaal zonnestroomsysteem is afgesteld op zowel de omgeving 
als de ondergrond. Steeds vaker speelt ook het uiterlijk een rol. Geen 
dak is hetzelfde en de keuze voor het juiste systeem is voor een groot 
deel afhankelijk van de eigenschappen van de dakconstructie en de 
dakbedekking. Om die reden voeren wij voor elke gangbare dakconstructie 
een passend systeem. Onze systemen worden gecalculeerd om het 
maximale bereik te behalen, ongeacht schaduwvorming of obstakels. 
Onze zonnepanelen kunnen voorzien worden van schaduwmanagement 
en micro-omvormers voor een optimale opbrengst.  Om aan de uiterlijke 
wensen te voldoen leveren wij panelen in verschillende kleuren en kunnen 
de panelen zichtbaar of praktisch onzichtbaar op of soms zelfs in het dak 
worden gemonteerd. 

Of het nu gaat om een woonhuis of industriële toepassing en wat de 
wensen en eisen ook zijn: voor elke situatie hebben wij een passend 
zonnestroomsysteem waarmee u duurzaam uw eigen energie kunt 
opwekken!

Lange Linden 32
5433 NC Katwijk

T  088-9965680 
F  024-6782495

info@aabogreentech.nl
www.aabogreentech.nl

• Onderdeel van Aabo Trading: de grootste 
dakgroothandel van Nederland

• Advisering en ondersteuning van het 
gehele proces van calculatie tot activatie

• Duurzaam opgewekte energie
• Voor vrijwel elk dak een passend systeem
• Voor zowel platte als hellende daken
• Schaduwmanagement en 

micromanagement mogelijk
• Creëer samen met onze 

infraroodverwarming en warmtepompen 
en compleet duurzaam systeem 
 



Roofs     4544     Roofs

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Kindcentrum Zanddonk huisvest twee basisscholen, een gymzaal, peuteropvang  

en buitenschoolse opvang. Het gebouw is modern, duurzaam en ingericht 

met het belang van de kinderen in het achterhoofd. Het gebouw is ontworpen  

als ‘galerijschool’, waardoor de ruimte optimaal wordt benut. Daarnaast is het 

speelplein voorzien van speciale speel-groenzones en ligt er 1.100 m² aan 

sedummatten op het groendak.

Duurzaamheid centraal bij  
realisatie Kindcentrum Zanddonk

SPECIAL MULTIFUNCTIONELE DAKEN

Foto’s: Airpro, Waalwijk. 

Het nieuwe ‘kindcentrum’ kan worden beschouwd als een groene  
blikvanger van Waalwijk. Het pand is begin dit jaar opgeleverd 
en vanaf heden kunnen de kinderen terecht in het nieuwe  
gebouw. De duurzame uitstraling van het nieuwbouwpand komt 
mede door de toepassing van groene daken.  
Naar ontwerp van DMV architecten zijn drie dakdelen door BTL 
Realisatie voorzien van 1.100 m² Sempergreen Sedummixmatten.  
Eén van de groene daken is daarnaast ook voorzien van zonne-
panelen. De toepassing van sedum tussen de trappen geeft de 
school bovendien een uitnodigende entree. 

De Sedummixmat wordt beplant met acht tot twaalf verschillende 
soorten Sedum. De plantjes groeien op een biologisch afbreek-
bare kokosvezelmat en een speciaal ontwikkeld substraat.  
De vegetatiematten worden geproduceerd conform FLL richtlijnen.  
De drainagelaag (type 2D) is vervaardigd met noppen van HDpE,  
met aan de bovenzijde een polipropyleen filtervlies (110 gr/m2) 
met een overlap van 10 cm aan één zijde.

DE MEERWAARDE VAN GROENE DAKEN
Het pand straalt aan alle kanten duurzaamheid uit. De toepassing  
van houten gevelbekleding en groene daken is hierin een bewuste 
keuze geweest. Op de verschillende dakvlakken zijn, afhankelijk 
van de gewenste beloopbaarheid, verschillende typen isolatie 
toegepast, waarmee steeds minimaal een Rc-waarde van 6,0 
gehaald moest worden. De voornaamste redenen om de daken 
te voorzien van sedum waren het bufferen van regenwater,  
het reguleren van de temperatuur in het gebouw en het verlengen 
van de levensduur van de onderliggende dakbedekking. 
Daarnaast heeft een groendak ook een esthetische meerwaarde 
en draagt het bij aan biodiversiteit.  

Voor kinderen is een gezonde, groene buitenruimte goed.  
Groen heeft een rustgevend effect en zorgt voor betere con-
centratie. Daarbij is het bewezen dat een natuurlijke omgeving 
kan bijdragen aan een optimale ontwikkeling van kinderen.  
De leerlingen hebben bij het betreden van de school een 
 prachtig uitzicht op het hellende groendak.  

Het nieuwbouwpand staat op de plek waar eind 2018 een oud 
schoolgebouw tegen de vlakte ging. Het ontwerp van de zoge-
heten ‘galerijschool’ is iets dat DMV architecten vaker toepast.  
Op deze manier gaat er geen ruimte verloren.

KINDCENTRUM ZANDDONK, WAALWIJK
• ARCHITECT: DMV ARCHITECTEN, KERKRADE
• HOOFDAANNEMER: MOESKOPS’ BOUWBEDRIJF, BERGEIJK
• AANNEMER: ORANJEDAK ZUID, BEST
• LEVERANCIER GROENDAK: SEMPERGREEN, ODIJK 
•  LEVERANCIER DAKBEDEKKING:  

WÉDÉFLEX DUURZAME DAKSYSTEMEN, ‘S-HERTOGENBOSCH
• HOVENIER: T&G GROEP, SCHIJNDEL
• INSTALLATEUR: BTL REALISATIE, HAAREN
• LUCHTBEHANDELINGSSYSTEMEN: AIRPRO, WAALWIJK
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Het bomendak van het Inspyrium van Boomkwekerij Ebben in Cuijk 

wordt momenteel volledig vernieuwd. Het betreft een uitbreiding  

van de evenementenlocatie op de boomkwekerij, waar al ruim 10 jaar  

de positieve effecten van bomen onder de aandacht worden gebracht.  

De uitbreiding van het Inspyrium biedt de mogelijkheid om diverse  

innovaties onder te brengen. Een gesprek met Tom Evers van de 

 boomkwekerij en ‘transitie professional’ Stef Janssen.

Tussen hemel en aarde
SPECIAL MULTIFUNCTIONELE DAKEN

Het vorige bomendak was nog maar 10 jaar oud:  
hoe duurzaam is deze vernieuwing? “Alle bomen worden  
na de herinrichting opnieuw geplaatst,” aldus Evers.  
“Het zijn zogeheten ‘plug and play’-systemen. Nu was het 
vanwege verschillende omstandigheden een betere optie 
om het dak geheel te vernieuwen, maar het is de bedoeling 
dat het nieuwe bomendak (met een oppervlakte van ruim 
1400 m²) decennialang blijft liggen.” Het dak wordt aange-
legd volgens de zogeheten ‘double skin’-technologie, die 
voorziet in een betonnen ondergrond en een stalen opbouw, 
met daar tussenin een spouw. “Zo wordt voorkomen dat de 
waterdichte laag wordt aangetast door de wortels van de 
traditionele boomsystemen. Door toepassing van beloopbare 
(isolatie)materialen worden diverse modules gecreëerd,  

die een gevarieerde inrichting mogelijk maken, met o.a.  
berijdbare gedeelten en een compleet ‘oerwouddak’.  
We willen op dit dak een soort ‘totaalvoetbal’ spelen,  
waarbij functies worden gemengd. In totaal kan het dak  
zo’n 400 man herbergen. In de loop der jaren is het dak door 

de meest uiteenlopende doelgroepen bezocht en daarmee 
speelt het een belangrijke rol in het onder de aandacht 
brengen van het multifunctioneel dakgebruik.”

Janssen voegt toe: “Het dak zal bovendien fungeren als 
proefdak, waarbij verschillende onderzoeksinstellingen 
(waaronder TU Delft) de diverse aspecten van het dak in 
kaart zullen brengen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de 
effecten van het dak op de omgevingstemperatuur, de 
biodiversiteit en de leefbaarheid. Bomen hebben overigens 
ook een verkoelende werking op de onderliggende ruimte: 
daarom passen ziekenhuizen in toenemende mate bomen 
toe op hun daken. Mensen in ziekenhuizen kunnen letterlijk 
sterven aan oververhitting, waar dat gezien hun lichamelijke 
conditie helemaal niet had gehoeven. Dit probleem wordt 
door ziekenhuizen steeds meer onderkend.”

WHAT IS NEXT?
“Nu de aandacht voor het dak als gebruiksruimte groeit, 
mag het ambitieniveau wel wat worden opgeschroefd,” zegt  
Stef Janssen. “De oprichting van het Nationale Daken Plan 
(NDP) is een heel positieve ontwikkeling, maar persoonlijk 
zou ik liever zien dat er wat steviger op innovatie wordt 
ingezet. Het effect van sedumdaken op de omgeving is zeer 
beperkt, het is dus eigenlijk zonde om het dakoppervlak 
daarvoor te gebruiken. De toepassing van bomen op daken 
is minder ingewikkeld dan je zou denken, zeker als je gebruik 
maakt van de Boomveer. Wij zetten in op de zogeheten 
‘Boomkroonontwikkeling’. Met name bij de dakranden zijn 
bomen goed toe te passen, zodat je een soort ‘kroon’ op je 
dak creëert. Een dergelijke ‘kroon’ nuanceert daarbinnen  
het microklimaat op het dak.”

Evers: “Bomen op daken bieden mogelijkheden die momen-
teel nog maar mondjesmaat worden gebruikt. De esthetische 
voordelen liggen denk ik voor de hand, het dak wordt er een 
veel mooiere en prettigere ruimte van. Maar er is letterlijk 
meer tussen hemel en aarde: bomen zorgen voor schaduw 

en windluwte op het dak. Dit levert (in combi-
natie met grassen e.d.) voordelen op voor 
zowel de leefbaarheid als de biodiversiteit op 
het dak. Met behulp van bomen ontwikkel 
je een pleisterplaats voor o.a. bijen, vlinders 
en libellen. Daarnaast creëer je, als je een 
goede verbinding weet te leggen met de 
omgeving, een nieuw element in de sociale 
ruimte. Bomen zijn slim: ze weten zich aan  
hun omgeving aan te passen en zo zijn  
ze in staat een verbinding te leggen met  
hun omgeving.”

“Als je het dan hebt over ‘what is next?’, ligt dus een belang-
rijk deel van het antwoord in de verdere ontwikkeling van  
de toepassing van bomen op daken,” aldus Janssen.  
“Innoveren doe je nooit alleen. Wij zijn dan ook voortdurend 
op zoek naar creatieve coalities, partijen en laboratoria 
die ons kunnen helpen met de verdere ontwikkeling van 
de boomsystemen. We zoeken bovendien proeftuinen voor 
boom-innovatie en een vooruitstrevende samenwerking bij 
boomveer-experimenten. We zouden belanghebbenden 
graag willen oproepen om zich te melden voor het samen 
ontwikkelen van boomveer-proeftuinen.” 

Naar verwachting zal het nieuwe bomendak van het  
Inspyrium van Boomkwekerij Ebben dit najaar worden opge-
leverd en begin 2021 in gebruik worden genomen. “Met dit 
nieuwe, multifunctionele dak wordt het podium voor bomen 
op daken letterlijk uitgebreid,” besluit Evers. “De boom zal in 
de komende periode een emancipatieslag maken en steeds 
vaker op daken worden toegepast, omdat het een enorme 
positieve factor is voor de leefbaarheid van de steden.” ■

‘Innovatie’ is voor beide geïnterview-
den een kernwoord. In Roofs mei 2020 
zette Stef Janssen al de ontwikkeling 
van de Boomveer uiteen: een in-
novatieve methode, die het mogelijk 
maakt bomen te plaatsen zonder  
dat ze met hun wortels in de bodem  
groeien. Dit maakt ze bij uitstek 
geschikt voor toepassing op daken. 
Maar de mogelijkheden van bomen 
op daken zijn nog veel uitgebreider 
en het nieuwe bomendak zal hier 
een zo compleet mogelijk overzicht 
van bieden.

NIEUW BOMENDAK
Boomkwekerij Ebben, een familie-
bedrijf dat sinds 1862 bestaat,  
is al jarenlang vooruitstrevend op  
het gebied van boomtoepassingen.  
Het Inspyrium fungeert feitelijk als 
een showroom voor deze  ontwikkelingen. De evenementen-
locatie biedt ruimte voor kleine beurzen, symposia, borrels, 
lunches, teambuildings sessies, etc. “Als je dit soort activiteiten 
op het dak uitvoert, zijn ze al direct bijzonderder dan als je  
in een zaaltje gaat zitten,” aldus Evers.  
“Ons bomendak biedt een veelvoud aan manieren om  
de gunstige effecten van bomen te laten ervaren,  
met beschutte plekken en nisjes. Op het nieuwe bomendak 
zal een prominente rol zijn weggelegd voor de Boomveer:  
we werken nu aan een methode om de beweging die  
de boom in het ophangsysteem maakt te gebruiken voor 
het opwekken van energie.  
Met wat geluk kan een deel van het nieuwe bomendak 
worden ingericht als ‘Boomveercentrale’.
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De Rotterdamse Dakendagen zijn vanwege de coronacrisis uitgesteld  

naar volgend jaar. Dat betekent niet dat de organisatie er dit jaar van  

afziet om het dakgebruik te promoten. Integendeel: de coronacrisis  

onderstreept die noodzaak juist. Organisator Léon van Geest ziet de  

huidige periode als een extra motivatie om opnieuw na te denken over  

de inrichting van het stedelijk gebied.

Elke dag is  
een dakendag

SPECIAL MULTIFUNCTIONELE DAKEN

In de zes jaar dat het festival inmiddels bestaat,  
zijn de Rotterdamse Dakendagen uitgegroeid tot een begrip. 
In de dakenbranche, die elk jaar wordt bediend met een 
Kennismiddag, waar experts hun visie geven op de laatste 
ontwikkelingen, maar ook (en vooral) onder het publiek.  
En niet alleen in Rotterdam, maar ook landelijk en zelfs inter-
nationaal speelt het festival een belangrijke rol in het aanja-
gen van ontwikkelingen en het onder de aandacht brengen 
van het dakgebruik. Vrijwel alle Nederlandse steden zijn 
inmiddels op de één of andere manier met het onderwerp 
bezig. “Dat maakt ons wat minder uniek,” aldus Van Geest. 
“Maar dat is precies de bedoeling. Ik heb eerder gezegd dat 
wij hopen dat we op een gegeven moment overbodig zijn. 
Zo ver is het nog lang niet, maar er zit beweging in.”

HET DAK ALS GEBRUIKSRUIMTE
“Deze dramatische periode zullen we moeten gebruiken 
om na te denken over hoe de stad ingericht zou moeten 
worden. Dat moeten we niet aan beleidsmakers en project-
ontwikkelaars overlaten. Het is belangrijk dat er draagkracht 
is om vorm te geven aan de noodzakelijke ontwikkelingen: 
het publiek moet het willen, dus die proberen we mee te 
nemen. Behalve dat de coronacrisis verschrikkelijk is, mensen 
overlijden en bedrijven gaan failliet, kun je daarnaast deze 
periode ook zien als een pauze, een moment van reflectie. 
De relatie is niet één op één, maar het is niet overdreven te 
stellen dat deze crisis ook te maken heeft met onze manier 
van leven. Globalisering, verstedelijking en allerlei duurzaam-
heidskwesties zijn al langer onderwerp van zorg, maar de  
urgentie om hier op de juiste manier mee om te gaan is door  
het virus enkel groter geworden. Doordat we gedwongen 
worden een fysieke afstand tot elkaar te bewaren, ervaren we 
het ruimtegebrek in de stad nu aan den lijve.”

“De ‘anderhalvemeter-samenleving’ is nu voornamelijk een 
begrip in de persoonlijke ruimte. Ook op een groter, steden-
bouwkundig niveau zal hier duurzaam invulling aan moeten 
worden gegeven. Duidelijk is in ieder geval dat er meer 
ruimte nodig is. Die ruimte is o.a. op het dak te vinden.  
Neem Rotterdam: degenen met een tuin of een dakterras 
hebben een veel prettigere lockdown dan degenen die dat 
niet hebben. Op social media zie je allerlei filmpjes van men-
sen die zoeken naar ander ruimtegebruik. Of het nu mensen 
zijn die in Italië op hun balkon muziek maken, of mensen die 
in New York op ongebruikte en niet ingerichte daken gaan 
sporten, de behoefte aan ruimte is duidelijk. Wij willen, met 
name via onze online kanalen, mede richting geven aan het 
denken over een nieuwe inrichting van stedelijke gebieden.”

DE VOLGENDE EDITIE 
De editie van de Rotterdamse Dakendagen die dit jaar zou  
worden georganiseerd, wordt in principe volgend jaar gehou-
den. “Maar volgend jaar ziet de wereld er anders uit dan nu,” 
aldus Van Geest. “Het programma zal dus waarschijnlijk aan 
de nieuwe omstandigheden worden aangepast. Het is nog 
te vroeg om hier inhoudelijk op in te gaan, ook al omdat nog  
niet duidelijk is hoe de situatie rond het coronavirus zich zal  
ontwikkelen. In welke vorm kan het festival volgend jaar  
doorgang vinden?  

Wij zijn een ideële stichting, zonder winstoogmerk, met als 
doel om dakgebruik te stimuleren. Dat dat via een festival 
moet is helemaal niet gezegd, er heel veel andere manieren 
om invulling te geven aan onze missie.”

Op de eigen website en via social media zal de Stichting 
Rotterdamse Dakendagen actief zijn in het tonen van inspire-
rende en wellicht minder voor de hand liggende voorbeelden  
van dakgebruik. Ook zal men interviews plaatsen met o.a.  
architecten, filosofen en beleidsmakers over de nieuwe ruimte  
die daken bieden. Van Geest: “Er is een spanningsveld tussen  
het creëren van exclusieve verblijfsruimtes, die daken nu 
vaak worden en een vrij toegankelijke, inclusieve ruimte die 
het idealiter als onderdeel van de stad kan zijn. Wij zien het 
als onze taak om de mogelijkheden van dakgebruik te laten 
zien. Daarbij willen we begrippen als de gelaagde stad,  
de duurzame en inclusieve stad onderzoeken.”
 
“De aantrekkingskracht van ons festival is gestoeld op  
twee pijlers. Het is enerzijds een inhoudelijk sterk onderwerp, 
dat te maken heeft met duurzaamheid en leefbaarheid van 
de stad. Anderzijds is het dak ‘sexy’. Iedereen die op een 
dak staat, ervaart de kwaliteit van die ruimte. Die combinatie 
biedt kansen, en zeker in deze tijd is zowel de kwalitatieve 
ruimte als de ‘lucht’ die het dak biedt, extra belangrijk.”

“Door de omstandigheden zijn we minder gebonden aan 
het weekend,” vervolgt Van Geest. “Er gaan heel veel evene-
menten niet door en we zijn nu bezig de samenwerking met 
deze diverse organisaties aan te gaan. Zoals bijvoorbeeld de 
Operadagen Rotterdam. Je kunt natuurlijk in de schouwburg 
een uitvoering zonder publiek filmen en dat streamen.  
Maar als je hetzelfde optreden op een dak filmt, voeg je in 
veel gevallen echt iets extra’s toe, de uitvoering komt dan 
veel meer tot leven, je geeft het een context. Op deze manier 
willen wij de kwaliteiten van daken verder onder de aan-
dacht brengen. Zo organiseren we zelf online ‘evenementen’ 
op het dak, met muziek, dans, poëzie, maar ook inhoudelijke 
gesprekken. En zodra we weer bijeenkomsten van 10 personen 
mogen hebben, zullen we weer rondleidingen over de daken 
organiseren. Elke dag wordt bij ons een dakendag.”

Roofs zal u van de ontwikkelingen op de hoogte houden. 
Ook zal zo veel mogelijk tussentijds verslag worden gedaan 
van de diverse activiteiten. ■

Léon van Geest. Foto:  Marieke Odekerken.
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Praktische maatregelen  
voor natuurinclusief bouwen

SPECIAL MULTIFUNCTIONELE DAKEN

De website is bestemd voor gemeenten, projectontwikkelaars, 
architectenbureaus en woningcorporaties. Al deze partijen 
zijn namelijk van cruciale betekenis om van natuurinclusief 
bouwen en ontwerpen het ‘nieuwe normaal’ te maken. 

Door in en aan gebouwen en hun omgeving eenvoudig 
toepasbare en relatief goedkope voorzieningen te treffen, 
vergroent de leefomgeving van mensen en krijgen vogels  
en vleermuizen daarin nieuwe plekken om te nestelen,  

zich te voeden en te schuilen bij onraad. Ook de menselijke 
bewoners ondervinden de nodige positieve effecten van een 
natuurinclusieve woning en woonomgeving, bijvoorbeeld op  
het gebied van gezondheid en comfort.

IEDEREEN HEEFT EEN ROL
In het natuurinclusief maken van de gebouwde omgeving  
hebben alle partijen hun eigen rol te vervullen:
•  Gemeenten kunnen stimuleren en faciliteren, zelf actie onder-

nemen, maar ook in hun ruimtelijke procedures maatregelen 
treffen om andere partijen tot actie aan te zetten.

•  Door meer groen in hun projecten te brengen, kunnen project-
ontwikkelaars de toekomstige bewoners van hun projecten  
van een beter woon- en leefklimaat voorzien.

•  Architecten op hun beurt zijn in staat om natuurinclusieve 
maatregelen naadloos in hun projecten te voegen en deze  
niet alleen te vergroenen maar ook te verfraaien. 

•  Woningcorporaties kunnen met de inzet van goedkope en  
eenvoudig toepasbare natuurinclusieve maatregelen de leef-
baarheid in hun wijken en buurten een krachtige impuls geven.

CONCRETE MAATREGELEN
De website www.bouwnatuurinclusief.nl biedt professionals naast 
praktische informatie en ‘tips & tricks’ ook advies over een groot 
aantal concrete voorzieningen waarmee gebouwen en hun om-
geving natuurinclusief kunnen worden gemaakt. De mogelijke 
maatregelen zijn in dat kader onderverdeeld naar doelgroep en 
naar gebouw en gebouwdeel en de omgeving van het gebouw.
Daarnaast komen ervaringsdeskundigen aan het woord.  
Zij geven onder andere aan dat, door projecten al vanaf de 
voorbereidingsfase natuurinclusief te benaderen de gebouw-
kwaliteit fors verbetert, terwijl de kosten zowel bij nieuwbouw als 
bij renovatie beperkt blijven. 

Daken kunnen een belangrijke rol spelen in het natuurinclusief 
bouwen. De website is een doorontwikkeling van de Checklist 
Groen Bouwen, waarover bericht werd in Roofs mei 2019. ■

Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging hebben  

onlangs de Toolbox Natuurinclusief Bouwen gelanceerd. Op de website  

www.bouwnatuurinclusief.nl kunnen bouwprofessionals praktische informatie 

vergaren over maatregelen waarmee zij hun projecten natuurinclusief maken.

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

Aabo Trading Drachten B.V.
T:088-9965505, drac@aabo.nl
Aabo Trading Eindhoven B.V.
T:088-9965530, eind@aabo.nl
Aabo Trading Haarlem B.V.
T:088-9965610, haar@aabo.nl
Aabo Trading Maastricht B.V.
T:088-9965585, maas@aabo.nl

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

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

Ga voor groen.

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

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

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

Granuflex® kunstgrastegels
Duurzaam, dempend en decoratief!
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MULTIFUNCTIONELE DAKEN:
EEN MUST VOOR MENS 
EN MILIEU
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Je kan het dak op! Niet eerder was dat zo positief als nu. In een tijd waar  

klimaatverandering aan de orde van de dag is, vormt het efficiënt benutten van  

daken een hot item in onze branche. Naast hun primaire functie om onderdak te 

bieden, hebben daken ook verschillende secundaire functies zoals het opwekken  

van energie, watermanagement, natuuruitbreiding en recreatie. Door deze functies  

te combineren, ontstaat een optimaal milieueffect. Multifunctionele daken  

dragen simpelweg bij aan een betere leefomgeving. Een must dus!

DUURZAAM BOUWEN
Het klimaat verandert. Dit heeft grote gevolgen  
voor natuur, mens en milieu. De temperatuur stijgt en   
schade door wateroverlast is een groeiende kostenpost. 
 Duurzaam bouwen is dan ook van groot belang.  
In ons dichtbevolkte land bevindt zich relatief veel  
bebouwd gebied en dus volop dak. Door deze extra  
ruimte milieubewust te gebruiken, vergroot je de  
biodiversiteit en leefbaarheid in steden en draag je  
bij aan de vermindering van geluidsoverlast en CO².  
Voordelen waar dak- en gevelspecialist Zinkunie  
zich met passie voor inzet.

KLEURRIJK EN KLIMAATVRIENDELIJK
Zinkunie levert allerlei hoogwaardige producten voor 
multifunctionele daken. Van bitumen in APP en SBS  
tot PVC, POCB en drie soorten EPDM. Elk soort  
dakbedekking en -systeem kent zijn eigen unieke  
kwaliteiten. Voor elk dak wat wils dus. Er zijn vier typen 
functionele daken: rood, geel, groen en blauw.

Rode daken bieden ruimte voor recreatie. Denk aan  
een terras, zwembad of sportveld. De ideale manier om  
extra vierkante meters te creëren in een drukke stad.

Gele daken zijn daken waarop duurzame energie wordt 
opgewekt door bijvoorbeeld kleine windmolens of 
zonnepanelen. Dat resulteert niet alleen in een lagere 
energierekening, maar ook in een schonere lucht door 
vermindering van de CO²-uitstoot. In Nederland moet  
dit jaar 14 procent van de opgewekte energie uit  
duurzame bronnen komen. Zon-op-dak-projecten zijn 
relatief snel te realiseren waardoor ze kunnen bijdragen 
aan het behalen van de actuele klimaatdoelen.

Ook groene daken verbeteren de luchtkwaliteit  
aanzienlijk. Planten filteren fijnstof uit de lucht.  

De vegetatie varieert van lage beplanting als mos,  
sedum en gras tot hoge beplanting als struiken en 
bomen. Door begroeiing daalt de temperatuur op een 
ecologisch groen dak enorm. Soms wel met 50 graden. 
Naast verkoeling hebben groendaken een positief effect 
op de gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat het zicht op 
een groen dak de arbeidsproductiviteit verhoogt en 
herstel na ziekte bevordert.

Daarnaast heb je nog het blauwe dak. Net als een groen 
dak heeft ook een blauw dak een verkoelend effect op de 
omgeving. Zowel op als onder het dak is de temperatuur 
stukken lager dan bij een traditioneel dak. Het zorgt dus 
voor extra comfort op warme dagen en een besparing  
op het energieverbruik door airconditioning. Het voor-
naamste doel van een blauw dak is echter een vloeiende 
waterhuishouding. Ons land is onlosmakelijk verbonden 
met water. Door de opwarming van de aarde verdampt 
er steeds meer water en neemt de hoeveelheid neerslag 
toe. Iets waar onze riolering niet op gemaakt is. Om te 
voorkomen dat het rioleringsnetwerk overbelast raakt 
en het vuile water via de toiletten omhoog komt, zijn 
blauwe daken de ideale oplossing. Ze zorgen voor  
waterberging en -buffering. Bij waterberging wordt  
hemelwater opgevangen en tijdelijk opgeslagen op  
het dak. De zogeheten retentiedaken voeren het water  
geleidelijk en gecontroleerd af, waardoor er geen  
piekafvoer ontstaat en het risico op overstromingen 
afneemt. Bij waterbuffering komt het hemelwater in 
principe helemaal niet tot afvoer. Het verdampt of wordt 
bij een blauwgroen dak opgenomen door de planten.

MULTIFUNCTIONEEL: DE OPTIMALE MIX
Door de verschillende functies te combineren, haal je 
het meeste rendement uit je dak. Een multifunctioneel 
dak heeft dus altijd meer dan één kleurlabel en dient 
meerdere doelen. Zo slaat een blauwgroen dak  

ZINK045 Redactioneel stuk V2.indd   2 07-05-20   16:22



GRATIS 
CURSUS 
GROENDAK 
BEWERKER

Wat komt er allemaal aan bod:
• Regenwater management, hoeveel water moet ik 

opvangen/bufferen of transporteren?
• Groene visie op het dak, wat is Extensieve vegetatie,

wat is Substraat en waar moet ik op letten?
• Welke materialen en welke consequenties bepalen de keuze?
• Constructie leer, de basis voor ieder dak.
• Soorten daken.
• Voorbeelden vanuit de praktij k, hoe het wel en 

hoe het niet moet.

Een blauw/groen dak verdient een goede 
voorbereiding. Er zitten namelij k veel 
haken en ogen aan het maken van een 
desbetreffend dak, maar met de juiste 
aanpak is het zeker te realiseren.
Je hebt alleen de juiste vakkennis nodig. 
Heb je die niet in huis? Geen probleem!

Zinkunie biedt i.s.m. Joosten Academy 
een gratis cursus aan!
Bij  afname van een groen, blauw of 
groen/blauw daksysteem bij  Zinkunie, 
krij g je een gratis cursus groendak 
 bewerker niveau 1 aangeboden. 
Specialisten binnen de Joosten Academy 
vertellen je tij dens deze cursus van de 
hoed en de rand over wat wel en niet te 
doen. Naderhand ontvang je ook nog 
eens een certifi caat “groendak bewerker 
niveau 1”. Binnen een dagdeel kun je al 
met een gerust hart beginnen aan de 
opbouw van deze groendaken. 
Wil je je nog verder specialiseren dan 
gaat Joosten Ecodak (tegen vergoeding) 
tot niveau 4.

NEEM VOOR MEER INFORMATIE 
CONTACT OP MET JOUW 
VERTROUWDE ZINKUNIE FILIAAL.

Deze praktische cursus is voor iedereen 
geschikt. Hij  is pittig en er zit een aardig 
tempo in, maar alles wordt goed 
behandeld en de stof is achteraf na 
te lezen. Kortom een must voor iedereen 
die iets meer met zij n dak wil doen.

BESTEL NU
EEN BLAUW/GROEN 

DAKSYSTEEM 
BIJ ZINKUNIE

en ontvang een gratis 
groendak bewerker 

cursus

ZINKUNIE B.V. • VAN SALMSTRAAT 46 • 5281 RS BOXTEL • WWW.ZINKUNIE.NL
VOOR EEN VESTIGING IN DE BUURT, KIJ K OP: WWW.ZINKUNIE.NL/CONTACT
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hemelwater op in speciale ruimtes onder de begroeiing. 
In periodes van droogte profiteren de planten van de 
watervoorraad. Het samenvoegen van de retentie-  
en vegetatiefunctie staat daarmee model voor een  
milieuvriendelijke en toekomstbestendige aanpak.  
Een optimale mix van goede doelen dus.

DUURZAAM DAKLANDSCHAP
Zinkunie is voorstander van een evenwichtig dakland-
schap en is graag partner in verantwoord ondernemen. 
Dagelijks staan experts paraat om dakdekkers te onder-
steunen met deugdelijk materiaal, uitgebreide vakkennis 
en persoonlijke advies. Waar bitumen al jaren een hard-
loper is onder de dakbedekking ziet Chris Theunissen, 
productmanager platte daken bij Zinkunie, de vraag naar 
EPDM enorm groeien. Het synthetische rubber is wel wat 
duurder dan bitumen, maar de belegging zeker waard. 
EPDM gaat namelijk veel langer mee dan bitumen,  
wat een behoorlijke levensduurverlenging van je dak 
oplevert.

DE ONEINDIGE VOORDELEN VAN EPDM
Door de specifieke samenstelling is EPDM erg elastisch. 
Zowel in de brandende zon als in de vrieskou blijft het 
materiaal deze flexibele eigenschap behouden,  
waardoor het niet gaat scheuren en beloopbaar blijft. 
Door het waterdichte en wortelbestendige karakter  
is EPDM tevens erg geschikt als ondergrond bij blauwe 
en groene daken. Ook voor gele daken is EPDM een 
waardevolle optie. Om optimaal licht te vangen, worden 
zonnepanelen onder een lichte hoek op het dak gelegd. 
Door de warmteontwikkeling achter de panelen kan de 
dakbedekking versterkt verouderen. EPDM kan beter 
tegen deze warmte dan het bitumen wat week wordt.  
Een ander voordeel van EPDM ten opzichte van bitumen  

is de zuiverheid. Bitumen, in de volksmond teer,  
scheidt olie af. Warmte, vocht en uv-straling veroorzaken 
ontbinding van het bitumineuze materiaal waardoor er 
stoffen uittreden. Sla je hemelwater op je dak op, dan 
komen deze stoffen daarin terecht. EPDM is daarom 
een schonere oplossing wanneer je hemelwater voor 
huishoudelijke doeleinden in het grijs water circuit wilt 
gebruiken.

“Gebruik voor een duurzaam dak ook een duurzaam 
product,” is het motto van Theunissen. Multifunctionele 
daken op zich zorgen al voor een langere levensduur 
van je dak. Dit komt doordat er minder verwering van de 
toplaag optreedt door weersinvloeden en ultraviolette 
straling. EPDM doet daar door zijn levensduur en kwaliteit 
nog een schepje bovenop. Een investering die zich op 
de lange termijn uitbetaalt. “Met een driemaal zo hoge 
levensverwachting reduceert EPDM de milieubelasting 
aanzienlijk en draagt het bij aan de verduurzaming van je 
huis of bedrijfspand,” licht Theunissen toe.

DE ZONZIJDE VAN ZINKUNIE
Zinkunie is één van de weinige leveranciers waarbij je 
drie verschillende soorten EPDM kunt krijgen: Europese 
EPDM onder de naam ZINCOVER®, Amerikaanse EPDM 
onder de naam COVERGARD® en lasbare RESITRIX® 
EPDM. Met zeventien filialen door heel Nederland is  
Zinkunie altijd dichtbij. Nagenoeg alle producten  
zijn op voorraad en direct leverbaar. Zowel de  
kunststof dakbedekkingen EPDM, POCB en PVC als het  
vertrouwde bitumen. Met het one-stop-shop principe 
streeft Zinkunie naar een snelle totaallevering van alle 
benodigdheden voor de aanleg van een duurzaam dak. 
Maatwerk of standaard assortiment? Vandaag besteld,  
is morgen in huis. Of beter gezegd: óp huis.
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Nederlandse daken 
groener en functioneler

SPECIAL MULTIFUNCTIONELE DAKEN

De afgelopen jaren is het steeds drukker geworden op de Nederlandse daken. 

Het grauwgrijze beeld is tegenwoordig vervangen door een fris ogend  

maaiveld. Maar niet alleen het aanzien, ook de functie van de daken is enorm  

veranderd. Van waterberging tot tuinieren, om allerlei redenen worden daken 

meer en meer functioneel ingezet.

GROENDAKEN
Heel simpel gezegd zijn groendaken daken met 
begroeiing. Er zijn twee soorten te onderscheiden: 
extensief en intensief. Extensieve groendaken zijn 
vooral begroeid met mossen, vetplanten, sedum, 
grassen en kruiden. Heel eenvoudig in onderhoud, 
maar niet beloopbaar of geschikt als gebruiksdak.  
Intensieve groendaken bestaan net als een  
gewone tuin uit o.a. grassen, bodembedekkers, 
groenten, hoge vaste planten en soms zelfs bomen. 
Door de ruime keuze aan beplanting valt een  
esthetisch zeer aantrekkelijk geheel te creëren.  
Het dak is begaanbaar en kan ook gebruikt worden 
voor recreatieve doeleinden. 

RETENTIEDAKEN
Naast de ‘simpele’ groendaken is er nog een type dak 
dat we steeds meer tegenkomen, namelijk retentie-
daken (ofwel groenblauwe daken). Dit type dak 
absorbeert enorm veel water en vervoert het volgens 
gestructureerd en vertraagd af naar het rioleringsstel-
sel. Het voordeel van een waterberging en -buffering 
op het dak is dat het riool hierdoor wordt ontlast. 
Overlopende riolen en ondergelopen straten worden 
hierdoor bij zware regenval zoveel mogelijk tegen-
gegaan. De berging van het water vindt bij retentie-
daken vaak plaats onder het sedum. Hierdoor is de 
waterberging niet zichtbaar en kijkt men uit op een 
mooi groendak. ■

Op zowel ecologisch, economisch en maatschappelijk 
gebied bieden groendaken vele voordelen. Zo maakt 
een groendak onderdeel uit van klimaatbestendig 
bouwen en verlaagt het de omgevingstemperatuur. Ook 
dempen de daken het omgevingsgeluid, verlengt het de 
levensduur, absorbeert het regenwater en creëert het een 
brandwerende laag. Al met al een verantwoorde keuze 
om voor een groendak te kiezen. Om hier optimaal van te 
profiteren, heeft Triflex afdichtingen voor groendaken. 

Opstanden, doorvoeren, veiligheidstankers lichtkoepels 
en rookgasafvoeren worden door de systemen van Triflex 
degelijk, duurzaam, wortelvast en waterdicht afgedicht. 
De dakdetails zijn cruciaal bij een dakvlak. De volledig 
naadloze en waterdichte producten van Triflex hechten 
perfect aan alle mogelijke oppervlakte- en dakdetails. 
Het beweegt flexibel met de ondergrond mee en heeft 
daardoor een scheuroverbruggende werking. Tevens 
worden de systemen zonder hittebron aangebracht, 
daarmee is het risico op brand in zijn geheel uitgesloten. 
Bovendien zijn de systemen bestand tegen chemicaliën, 
hydrolyse en wortelgroei op groendaken. 

CE-markering

In het kader van de CE-markering dient er volgens de NEN-EN 
13948 een test te worden gedaan. Ook de Triflex producten 
hebben deze test ondergaan. Agressief wortelende planten zijn 
in testcontainers geplaatst op een Triflex afdichting en gedurende 
twee jaar verzorgd. Na die periode zijn de proefstukken 
beoordeeld op de wortelaantasting. Hier is uitgekomen dat de 
afdichtingen in de hoogste klasse zijn goedgekeurd.

Technische ondersteuning

Triflex streeft altijd naar het beste resultaat. Om de systemen 
op de juiste wijze aan te laten brengen, brengen alleen 
erkende verwerkers de systemen aan. Daarnaast biedt Triflex 
technische ondersteuning, advies en (indien van toepassing) 
ondergrondinspectie. Het technische team staat altijd klaar om u 
te adviseren!

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

Wilt u meer informatie over groendaken of heeft u een 
andere vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 
+31 (0)38 460 2050 of mail naar info@triflex.nl.
Wij helpen u graag verder!

Groendaken: 
een verantwoorde keuze
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Recticel heeft het assortiment uitgebreid met de Deck-VQ®, een vacuümisolatie, 

die met name geschikt is voor toepassing op plaatsen waar ruimte beperkt is. 

Roofs interviewde commercial director Nederland Benedikt van Roosmalen.

Recticel Insulation 
breidt assortiment uit 
met vacuümisolatie

PRODUCTNIEUWS
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Het product is met name bedoeld om een optimaal resultaat 
te bereiken op locaties waar maar weinig ruimte is om te 
isoleren, i.v.m. de opstanden, aansluitingen, e.d.”

Van Roosmalen: “Deze opbouw zorgt ervoor dat het product 
enerzijds goed te vervoeren en te verwerken is, en anderzijds 
dat het ook na verwerking stevig en intensief beloopbaar is. 
Vanzelfsprekend wordt het product niet mechanisch beves-
tigd aangebracht, omdat het zoals gezegd niet doorboord 
mag worden. Het wordt dan ook verkleefd aangebracht  
met behulp van een PU-kleefschuim of voorzien van ballast. 
Op de Deck-VQ® panelen kunnen de meeste dakdichtingen  
(kunststof, rubber of bitumenbaan) worden toegepast. 
Door de ‘omlijsting’ is de kern van de vacuümisolatie goed 
beschermd en is schade tijdens de verwerking bij normale 
werkwijze uitgesloten.”

ERVARINGEN
Met name in België, maar inmiddels ook in Nederland,  
is er al veel ervaring met dit product opgedaan en de  
reacties zijn zeer positief. De producent begeleidt de klant 
met een gedetailleerd legplan en de verwerking wijst zich 
verder feitelijk vanzelf: de Deck-VQ® panelen zijn te verwerken 
zoals een standaard PIR-isolatiepaneel. 

Van Roosmalen: “Onze vacuümisolatie levert hoge prestaties, 
is zeer betrouwbaar en biedt een oplossing waar traditionele 
isolatieoplossingen tekortschieten. De zeer dunne panelen 
zijn een snelle en kostenefficiënte oplossing, omdat er geen 
constructieve aanpassingen nodig zijn bij de renovatie van 
terrassen en platte daken. Het resultaat is een isolatie die  
met name voordelen biedt bij de uitvoering van diverse dak-
details, zoals bij de toegangsdeur tot het terras.”

De harde persing PIR plaat is overigens ook los verkrijgbaar. 
Hij wordt onder de naam Topcover op de markt gezet en is 
verkrijgbaar in diverse maatvoeringen en standaard in de 
dikten 10 en 15mm. Dit maakt het geschikt voor meerdere 
toepassingen, waaronder ook bijvoorbeeld intensief beloop-
bare daken. Een fraaie uitbreiding van het PIR assortiment, 
wat geen enkele Europese producent produceert. ■

EIGENSCHAPPEN
THERMISCHE PRESTATIES VAN DE VIP-KERN: 0,006 W/MK
DRUKSTERKTE: ≥ 150 KPA
TREKSTERKTE: ≥ 80 KPA
BRANDGEDRAG: EUROCLASS E
CERTIFICATIES: ETA 18/0846
STANDAARDAFMETINGEN: 600 × 1200 MM, 300 × 1200 MM, 
600 × 600 MM, 300 × 600 MM

THERMISCHE PRESTATIES VAN DECK-VQ®: 
DIKTE  RD-WAARDE 
45 MM  5,00 M²K/W 
60 MM  7,50 M²K/W

Met de aangescherpte eisen voor isolatie wordt de toe-
passing van isolatiematerialen steeds kritischer. Welk isolatie-
materiaal is het meest geschikt voor welke toepassing?  
En hoe is de benodigde luchtdichtheid te bewerkstelligen? 
Met Deck-VQ® vacuümisolatie van Recticel Insulation wordt 
een warmtegeleidingscoëfficiënt (lambda) van 0,006 W/mK in  
de kern (VIP) behaald. Het product is standaard in drie diktes 
te verkrijgen: 40, 45 en 60 mm, waarmee respectievelijk een 
Rd-waarde van 4,5 en 7,5 m²K/W, 5,0 is te bereiken.  
De panelen zijn standaard leverbaar in vier formaten. 

“Dit zijn waardes die met geen enkel ander product in de 
markt zijn te vergelijken,” aldus Van Roosmalen. “Er kunnen wel 
hele dakvlakken met dit materiaal worden uitgevoerd,  
maar dat zal in de meeste situaties geen economische keuze 
zijn. Maar er zijn heel veel situaties te bedenken, waarin de 
vereiste isolatiewaarde niet te behalen valt zonder de dak-
hoogte aan te passen en dat kan nu eenmaal niet overal. 
Denk aan renovatiesituaties en balkongalerijen. Hier is deze 
vacuümisolatie technisch én economisch een goede keuze.”

EEN PAK KOFFIE
“Een vacuümisolatie bestaat uit materiaal van de silica familie,  
voor de vormvastheid, die vacuüm wordt gezogen en lucht-
dicht verpakt in een, laten we het simpel zeggen, geavan-
ceerde luchtdichte aluminium zak. Het effect is dat het een 
ongekend goede isolatiewaarde realiseert. Een dergelijke 
kern is echter gevoelig voor beschadigingen. Vergelijk het met 
een pak koffie: dat pak is met een speldenprik lek te krijgen. 
Daarom is dit product aan alle zijden voorzien van een harde 
persing (hoge densiteit) PIR-plaat van 10mm. Hiermee kan 
de dikte beperkt blijven en de isolatiewaarde hoog.  

PRODUCTNIEUWS

Ultradunne vacuümisolatie veilig beschermd door 
harde PIR-platen voor platte daken en terrassen

Met zijn extreem thermisch isolatievermogen van  
0,006 W/mK in de kern en dikte van amper 45 of 60 mm,  
is Deck-VQ® dé oplossing voor het isoleren van platte daken  
en terrassen waar de ruimte om te isoleren beperkt is.  
Hoogwaardig isoleren zonder moeite, het kan.

Voor meer informatie kunt u terecht op  
www.recticelinsulation.nl of volg #spacetoinsulate

Ad_Recticel_Deck-VQ_230x300_HR.indd   1 18/05/2020   11:35
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NIEUWSLIJN SPECIAL MULTIFUNCTIONELE DAKEN

ROTTERDAMSE DAKENDAGEN LANCEERT ROTTERDAMSE DAKENDINGEN
Stichting de Rotterdamse Dakendagen komt met een alternatief voor het reguliere festival. De organisatie heeft een nieuw  
programma ontwikkeld onder de noemer Rotterdamse Dakendingen. Samen met vertrouwde en nieuwe partners heeft  
de organisatie een gevarieerd programma samengesteld om het publiek via het dak toch met elkaar te verbinden in deze  
vreemde tijd. De Rotterdamse Dakendagen gaat langs bij mensen thuis, op hun dakterras, om mee te beleven hoe de daken  
een fijne plek zijn in tijden van quarantaine.
In het weekend van de oorspronkelijke Dakendagen zijn er livestreams van popconcerten op hoge daken. In de weken rond dit 
weekend worden online registraties gemaakt van artiesten met partners als Operadagen Rotterdam, Spraakuhloos, Letterrijk,  
de Stadsdichter en Conny Janssen Danst, die hun kunsten nu niet voor live publiek kwijt kunnen. De ambassadrice van Rotterdam, 
Marja van Katendrecht, speelt haar (grotendeels afgelaste) theatershow vanaf een dak voor balkons die daar op uit kijken.
Ter vervanging van de Kennisdag, het verdiepingsprogramma voor dakprofessionals, wordt onder meer een DakenTOP georgani-
seerd met architecten, zijn er interviews met dakexperts, wordt er een dakenessay uitgebracht en samen met het Dakdorpen collectief  
worden de mogelijkheden van wonen op daken onderzocht in Minecraft. Ook onderzoekt de organisatie of kleinschalige tours of  

bezoeken aan mooie en interessante Rotterdamse daken georganiseerd kunnen worden.
Om muzikanten, die in deze tijd niet kunnen optreden, te steunen en exposure te geven 
wordt samen met meer dan tien Rotterdamse muziekpodia de grote Uit-je-dak-muziekprijs 
georganiseerd. Muzikanten worden hierbij uitgedaagd om een concert van henzelf  
op te nemen op het dak. Ze kunnen hun tofste dakconcert-video insturen en  
de winnaar wacht een geldprijs van 1000 euro én mag optreden tijdens de  
Rotterdamse Dakendagen 2021. Maar wellicht het belangrijkste is dat de deelnemers 
zich zo op een originele wijze in de kijker kunnen spelen bij de programmeurs van die 
podia, die namelijk de jury vormen. Het volledige Rotterdamse Dakendingen programma 
staat op de website.

PAUL DE RUITER ONTWERPT ‘INTIEME’ EN DUURZAME CAMPUS TILBURG
Paul de Ruiter Architects heeft de nieuwe, duurzame en ‘intieme’ campus ontworpen van de  

Fontys Stappegoor onderwijsinstelling in Tilburg. Het twintig meter hoge gebouw, dat onlangs werd opgeleverd,  
biedt ruimte aan ruim 3500 studenten van Fontys Hogeschool ICT en de Academy for Creative Industries. De campus is een  

duurzaam ‘aardgasloos’ gebouw geworden met een oppervlakte van 9200 m² waar ontmoeting en samenwerking centraal staat. 

De verschillende onderwijsgebouwen op het Fontys terrein in Tilburg zijn door een groen park met elkaar verbonden.  
Dit zorgt voor een aantrekkelijke en levendige sfeer waar zowel de studenten als de docenten en medewerkers zich fijn voelen.  

In lijn met deze visie ontwikkelde Paul de Ruiter Architects een nieuw schoolgebouw waarin ze de natuur van buiten naar binnen 
heeft gebracht. De robuuste natuurlijke materialen van het gebouw gaan naadloos over in de nieuwe groene omgeving van de 

campus. De natuurlijke ventilatie en de geraffineerde indeling van het pand zorgen voor een aangenaam binnenklimaat.  
Men wekt de energie deels zelf op met zonnepanelen die op het dak zijn geplaatst.

NIEUWE KLIMAATSCENARIO’S IN 2023
Het KNMI werkt aan nieuwe klimaatsce-
nario’s die schetsen hoe het Nederlandse 
klimaat over 50 tot 100 jaar waarschijnlijk 
zal veranderen. De scenario’s vormen de 
basis voor onderzoek naar de effecten 
van klimaatverandering en adaptatie 
aan die verandering. In 2021 wordt het 
Klimaatsignaal’21 verwacht en in 2023 
volgen de KNMI’23-klimaatscenario’s.

DE SCHOLEKSTER GAAT HET DAK OP
Verrassend genoeg is de scholekster in de stad sinds een aantal jaren steeds vaker als broedvogel te bewonderen.  
Plekken om ongestoord te kunnen broeden zijn er ruim aanwezig. Groene daken bieden een mooie uitkomst, maar ook grijze 
grinddaken zijn in trek. Een klein kuiltje doet dienst als nest, waarin de eieren perfect gecamoufleerd zijn, alsof ze op een schelpen-
bankje langs de kust liggen. Het maakt de scholekster niet uit of onder het dak een gezin leeft of dat er in auto’s gehandeld wordt.  
Pas als de jongen zich uit het ei vrij pikken, moeten ze zich behoorlijk aanpassen.

Voor een scholekstergezin is opgroeien in de stad niet makkelijk. Na het uitkomen laten de kuikens de nestkom direct achter zich 
en wandelen de ouders achterna. Het dak is dan plotseling vol gevaren. Open afvoerpijpen zijn voor de jonge scholeksters een 
glijbaan met dodelijke afloop. Bij lange zonnige periodes ligt uitdroging op de loer en dan moeten ze nog heelhuids van het dak 
af zien te komen na een tijdje. Beneden wachten de net verkochte auto’s, of ligt de huiskat op de loer.

Gelukkig kunnen eigenaren van daken iets (laten) doen om de scholeksters te helpen. Door de situatie op het dak te verbeteren, 
hebben de jongen minder snel behoefte om de sprong naar beneden te wagen. Wat helpt, is de aanwezigheid van schaduw  
en water. Die zijn essentieel voor het opgroeien van de kuikens. Ook het plaatsen van zonnepanelen kan een uitkomst zijn,  
aangezien de jongen eronder kunnen schuilen. Zorg er wel voor dat er een plek met grind beschikbaar blijft voor het nest.  
Een oude braadpan met kiezels kan al voldoende zijn. 

Wie werkzaamheden op het dak uitvoert, ook ten behoeve van  
de scholekster, doet dat natuurlijk wel buiten het broedseizoen, 
zodat de broedende vogels zo min mogelijk worden gestoord.

BRON: Vogelbescherming Nederland.

GRACHTEN VAN SMARAGD WINT GELDPRIJS  
VOOR AANLEG GROENE DAKEN
Bewoners van stadsdeel Amsterdam Centrum mochten  
€ 200.000 verdelen over 53 ideeën uit de buurt ter bevorde-
ring van de leefbaarheid. Een kwart van verkozen plannen 
gaat over de aanleg van groendaken. Eén daarvan was  

het plan dat was ingediend door Grachten van Smaragd. 
Met de geldprijs gaan ze in het centrum van Amsterdam  

zorgen voor 1.000 m² groendak op woonboten.

AANLEG BLAUW-GROEN INNOVATIELAB-DAK VAN START
Boven op het dak van de Hogeschool van Amsterdam  
komt een slim blauw-groen dak, ofwel het Innovatielab.  
Dit dak is het eerste slimme blauw-groene RESILIO dak  

waar Rooftop Revolution aan meewerkt.  
Slimme meters reguleren het waterpeil en studenten  

krijgen inzicht in de data om meer te leren van het  
systeem. Begin april hesen de Dakdokters op  

veilige afstand de eerste materialen het dak op. 



Esthetisch. Functioneel. Duurzaam. 

De aluminium privacyschermen 

van Roval Aluminium zijn mooi 

om te zien. Ze voldoen prima aan 

de functionaliteit waarvoor ze 

gemaakt worden: het bieden van 

privacy op bijvoorbeeld balkons 

of galerijen. Daarnaast zorgt 

het duurzame aluminium dat 

ze jarenlang probleemloos mee 

gaan. Roval biedt volop keuze in 

vlakverdeling, soorten glasvulling 

en rechte of afgeschuinde hoek. 

De aluminium privacyschermen 

zijn in geanodiseerde of 

gemoffelde uitvoering in vrijwel 

alle Ral-kleuren leverbaar, inclusief 

bevestigingsmiddelen.

Kijk voor meer inspiratie-
projecten met aluminium
privacyschermen 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.

VARIATIE IN PRIVACYSCHERMEN#Staysafe.

Anderhalve 

meter is

beter!

Bestel gewoon vanaf 
de bouw!

ACTIONDAK

WWW.ACTIONDAK.NL

Actiondak, de online groothandel in:

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

- DAKRANDAFWERKING - VEILIGHEID - GEREEDSCHAP - KLEDING
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Welk type dakisolatie en welk dakbedekkingssysteem is het meest geschikt 

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

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

baar moeten zijn? In het eerste en tweede deel is ingegaan op de invloed  

van temperatuur, brand en drukbelasting (statisch) in combinatie met isolatie-

materiaal. In dit derde deel wordt ingegaan op kunststof dakbedekkings-

materialen die als eenlaagse waterdichte laag hun belangrijkste functie moet 

kunnen blijven vervullen, indien zich een specifieke situatie voordoet.

Drukbelasting van  
PVC en TPO kunststof  
dakbedekkingssystemen

PRODUCTNIEUWS

Erik de Waard, Technisch Development & Support Specialist 
van WECAL

Inmiddels wordt steeds duidelijker wat de consequenties zijn 
voor toepassing van bepaalde types isolatiematerialen in 
combinatie met dakbedekkingssystemen in gebruiksdaken, 
die conform de Vakrichtlijn 2018 dienen te worden uitge-
voerd. Dezelfde vraag laat zich stellen voor dakbedekkings-
materialen die als waterdichte laag ingezet worden in de 
dagelijkse praktijk.
Uitgaande van standaard situaties wordt in dit artikel aan-
dacht besteed aan PVC en TPO kunststof dakbanen,  
die van oudsher zijn uitgevoerd als eenlaagse waterdichting 
in daken, funderingen en civiele werken (tunnels, bassins).

BELASTING OP PVC EN TPO KUNSTSTOF DAKBANEN
De keuze van PVC en TPO dakbanen voor dit artikel laat zich 
makkelijk verklaren. Deze eenlaagse systemen zijn vanaf de 
jaren ‘80 (PVC) en jaren ‘90 (TPO) succesvol toegepast als 
eenlaagse waterdichting: niet alleen in daken, maar ook 
in civiele werken. De hetelucht lasmethodiek is daarbij ook 
dusdanig geëvolueerd, dat met recht gesproken kan worden 
van zekere naadverbindingen die bij juiste applicatie altijd 
sterker zijn dan de baan zelf. Verder kan dit type dak banen 
worden toegespitst op de dakopbouw waarin ze vaak 
 worden toegepast:
•  ingekleurd voor esthetische aspecten (zichtdaken)  

of simulatie van metaal (koud)daken;
•  gemodificeerd voor wortelwerende toepassingen  

zoals bedoeld in tuindaken;
•  op dikte en/of met zwaardere dragers voorzien  

voor extreme (mechanische) belastingen;
•  gemodificeerd met extra brandvertragers  

en UV-stabilisatoren;
•  gemodificeerd met speciale pigmenten voor energie-

besparing en zonreflectie (Smart White energy principe);
•  uitgevoerd als bitumen- of asfaltbestendige variant;
•  uitgevoerd met verhoogde weerstand tegen inwerking  

van chemicaliën.

Je kan dus eigenlijk met dit type dakbanen alle kanten op, 
zowel in nieuwbouw als in renovatie, waarbij in renovatie  
ook het gewicht, eventueel in combinatie met een stijf licht-
gewicht isolatiemateriaal, een doorslaggevende keuze kan 
zijn. Zeker indien de belasting op de constructieve dakvloer 
beperkt moet blijven (zoals bij renovatie van staaldaken).

Doordat het smeltpunt van de in PVC en TPO dakbanen 
toegepaste kunststof >200°C is, zal een hogere oppervlakte-
temperatuur maar een kleine rol spelen bij eventuele vervor-
ming onder drukbelasting, in vergelijking met bijvoorbeeld 
gemodificeerde bitumenbanen. Eerder gingen we al uit van 
een pragmatische temperatuuropbouw die je op een dak 
voor Nederlandse klimaatomstandigheden als volgt voor  
zou kunnen stellen:
•  80˚C: dakbedekking zwart gekleurd;
•  70˚C: donker- tot lichtgrijs of met wit of grijs mineraal;
•  60˚C: wit of met warmte werend pigment  

(met Smart White zelfs nog lager);
•  45˚C: geballast met laagdikte 50 – 100 mm;
•  40˚C: geballast met laagdikte 100 - 200 mm;
•  30˚C: geballast met laagdikte > 200 mm.

Omdat zowel PVC als TPO kunststof het toelaat extra brand-
vertragers toe te voegen, kan met dit type dakbanen 
 eigenlijk alle vier de vliegvuurbestendigheidstesten die er  
in Europa zijn met positief resultaat behaald worden.  
Sommige fabrikanten, zoals Polyglass met Mapeplan M (PVC) 
en TM (TPO), vermelden dan ook meerdere Broof T classifica-
ties in de DOP en technische datasheets. Omdat deze dak-
banen ook in België en in Duitsland op de markt gebracht 
worden, geldt zelfs dat deze niet alleen op EPS isolatie,  
maar ook op PIR, MWR en zelfs bestaande bedekking de 
BRoofT1 test hebben doorstaan. Voor opdrachtgevers die 
beducht zijn voor calamiteiten ter plaatse van brandmuren 
en/of in situaties met zonnepanelen kan dat eveneens een 
doorslaggevend keuze-element zijn. Immers: daar waar 
verzekeraars graag adviseren over brandbaarheid van 
isolatiemateriaal, bestaat er gelijktijdig weinig inzicht over 
brandbaarheid van dakbedekking.  

Eventueel zou je - en ook dat is al eerder aangehaald - ook 
voor deze PVC en TPO kunststof dakbanen kunnen aansluiten 
bij het Amerikaanse systeem van FM Approval, destijds opge-
zet door de wereldwijd opererende verzekeraar FM Global. 
Doordat zowel PVC als TPO voorzien kunnen worden  
van state-of-the-art UV-stabilisatoren en kleurpigmenten, 
worden deze materialen als dakbanen wereldwijd ingezet. 
Dus ook in die gebieden waar FM Approvals een gekend 
keurmerk vormen voor gebouweigenaren. Dus nog meer 
zekerheid, met name voor geëxposeerde gebruiksdaken.

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN
PVC en TPO kunststof dakbanen ontlenen hun mechanische 
eigenschappen aan de dikte, het type kunststof en de  
in of aan de dakbaan toegevoegde dragermaterialen. 
Omdat het grootste aandeel in uitgevoerde dakbedekkings-
systemen voor Polyglass in de Benelux en Duitsland uitging 
van mechanisch bevestigde dakbanen, zijn een groot  
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Een kritisch punt bij toepassing 
van anorganische materialen die 
voorzien zijn van een organisch 
bindmiddel is de inwerking van 
vocht. Toepassing van dit type  
materialen vroeg en vraagt,  
zeker met de Wet Ketenaansprake-
lijkheid in het achterhoofd om speciale 
aandacht. Te dikwijls wordt in dakopbouwen nog nat/vochtig 
geworden steenwol isolatiemateriaal aangetroffen met  
verminderde drukvastheid, dikwijls ook nog tijdens de bouw-
fase. Om discussies op de bouw te voorkomen, kan wellicht 
op eenvoudige wijze, zeker in combinatie met een relatief 
dampopen Mapeplan M PVC dakbaan, in een condens-
vrije dakopbouw worden voorzien. Het opwaarderen van 
PE-folie in dikte van 0,2 mm naar 0,4 mm zal in de standaard 
situaties zelfs al genoeg kunnen zijn. Blijft uiteraard wel van 
belang dat deze isolatiematerialen droog en beschermd 
opgeslagen moeten worden op het dak. 

Een ander punt dat niet altijd wordt meegenomen is het  
milieuprofiel. Naast het feit dat PVC en TPO kunststof dak-
banen uiterst milieuvriendelijk te produceren zijn, in relatie 
tot de bijbehorende levensduur met recyclagemogelijkheid, 
geldt ook dat de wijze van produceren vrijwel altijd plaats-
vindt onder ISO 9001 en 14001 systeemcertificering.  
Voor Mapeplan M en TM beschikt Polyglass over uitgebreide 
EPDs (Environmental Product Declaration) die overal in 
Europa gevraagd kunnen worden en die in combinatie met 
ISO 9001 en 14001 ook meer credits opleveren in projecten 
met een Duurzaamheidskeurmerken zoals BREEAM. 

NAWOORD
Inmiddels is Polyglass met een aantal isolatiefabrikanten 
bezig met het detailleren van de voorstellingen in de diverse 
artikelen rondom het thema belasting en FM in concrete 
dakopbouwen. Op dit moment integreert WECAL deze  
opbouwen en de voorstellingen in een database, die ook 
deels zal worden overgenomen op de binnenkort te lanceren 
nieuwe website. ■

aantal combinaties getest. Op basis van de resultaten met 
de diverse bevestigingssystemen heeft Polyglass in samen-
werking met WECAL bij VRF Europe onderzoek gedaan naar 
de invloed van isolatiematerialen PIR, EPS en MWR (steenwol) 
op de rekenwaarde van het mechanische bevestigings-
systeem. Omdat de standaarddikte op de grotere projecten 
inmiddels op minimaal 1,5 mm ligt, zijn de testen ook op 
deze baandikte uitgevoerd.

Omdat de combinatie UTHERM PIR + Mapeplan M 15 PVC 
dakbaan, in combinatie met een ronde kunststof tule, de 
hoogste bezwijkwaarde gaf en een compleet ander bezwijk-
beeld als bijvoorbeeld met steenwol, is besloten dit model 
verder te onderzoeken in de officiële windtest, bij KIWA BDA 
in Gorinchem. Een dergelijk systeem sluit ook aan bij de 
 dagelijkse praktijk en levert het minste risico op door de  
mogelijkheid van ‘telescoopwerking’ indien de tule van  
bovenaf statisch belast wordt.

Gewoon een standaard opbouw uit de praktijk dus,  
met staaldak type 106-075, UTHERM PIR 142 mm en  
Mapeplan M15, bevestigd met VRF TRPS bevestigers.  
Het toepassen van een 0,2 mm PE-folie op het staaldak  
wordt niet toegestaan in de testopbouw, in de praktijk  
wordt deze standaard wel voorgeschreven.

Het uiteindelijk bezwijkbeeld van de windtest kwam  
overeen met het bij het onderzoek gevonden beeld.
De hoge rekenwaarde van de TRPS tule maakt het mogelijk 
minder tules te voorzien in het dak, zeker ter plaatse van 
belastingen op het dak biedt dat ook een voordeel,  
doordat er simpelweg minder risico is op puntbelasting.  
Andersom zou je er ook voor kunnen kiezen de baanbreedten  
breder aan te houden, waardoor je in de te belasten zones 
minder lopende meters naad hebt en dus nog minder 
uitvoeringsgevoelig bent. Overigens bieden VRF en WECAL 
ook de service voor het maken van een windlastberekening 
met bijbehorend legplan, waardoor ook de positionering 
van installaties (zoals zonnepanelen met frames) deels al op 
tekening uitgeëngineerd kan worden.

DRUKVERDELING
Omdat PVC en TPO dakbanen duurzaam flexibel blijven, 
moet wel onderkend worden dat belastingen op de dakbaan  
ook direct zouden kunnen worden doorgezet op de laag 
eronder, er is immers weinig drukverdelende werking te 
verwachten. Dit kan met name risicovol zijn, wanneer dit type 
dakbanen rechtstreeks toegepast worden over steenwol 
isolatiematerialen met drukvastheidsklasse B/C. Van oudsher 
zien we deze combinaties bijvoorbeeld nog terugkomen bij 
brandmuren, waar een strook van 2,5 m met steenwol wordt 
uitgevoerd en aangesloten tegen een EPS of PIR isolatieplaat. 

WECAL heeft inmiddels met haar partners diverse dak-
opbouwen uitgewerkt, waarin een stijve onbrandbare  
(Batiboard) of slecht bandbare (Retrofit/Fesco) drukvaste 
laag (klasse D) wordt voorzien op de steenwol waardoor 
deze beter beloopbaar wordt. Deze oplossingen zijn inmid-
dels ook in de praktijk doorgevoerd. 

PRODUCTNIEUWS

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

0343 - 59 50 10

WECAL: Compleet en objectief in isolatie- & dakbedekkingsmaterialen

WECAL DAK- & ISOLATIETECHNIEK:
EXCLUSIEF DISTRIBUTEUR VAN MAPEPLAN

✓ Kunststof membraan voor de afdichting van vooral platte daken
✓ Toepassing op alle ondergronden, zowel voor nieuwbouw als voor renovatie
✓ Uitstekende mechanische eigenschappen
✓ Bestand tegen veroudering, UV-straling en diverse weersinvloeden

TOTAALPAKKET VOOR DE DAKDEKKER

Kunststof dakbedekkingssystemen  
met PVC en TPO dakbanen



www.soprema.nl

EXPERTS IN WATERDICHTING & ISOLATIE

#SAMENSTERK
 
Ook in tijden van Corona staan de experts van SOPREMA voor 
u klaar. Zoals u van ons gewent bent, maar dan net even 
anders. De experts zijn prima telefonisch bereikbaar want 
een bezoek aan uw bedrijf proberen wij zo veel mogelijk op 
een later tijdstip in te plannen. Is een (project)bezoek echt 
noodzakelijk dan kunnen wij snel schakelen. We houden ons 
dan wel strikt aan de Corona afspraken. 

 

Onze productielocatie in IJlst draait op volle snelheid en onze 
logistieke afdeling zit niet stil. Voor ons is dat een positief 
signaal vanuit de markt, op het dak gaat het werk door. En we  
hopen natuurlijk dat dat zo blijft. 

Wij blijven ons best doen, de RIVM maatregelen in acht 
nemend, om onze diensten, producten en kennis met u te 
delen. Dus loopt u tegen uitdagingen aan? Onze experts staan 
voor u klaar, we denken graag mee! 

#BLIJFGEZOND #SOPREMAEXPERTS

Roofs_20200417_soprema_blijft_leveren(230x300).indd   1 4/21/2020   8:19:26 AM

De dakenvakbeurs van Nederland

DAKEN&ZAKEN

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

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

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

gebruik van daken, milieuvriendelijke materialen, waterdichting en vakmanschap.
 

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

Bekijk de website: www.dakenenzaken.nl
 

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

 

Tot ziens op 1 oktober bij DAKEN & ZAKEN!

Deze beurs wordt mede ondersteund door:

*Gratis t/m 24 september, daarna kost een toegangsticket  15 euro.
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Aabo Trading distributeur  
van vloeibare witte dakbedekking  
Enduris 3500

PRODUCTNIEUWS

Het product van GE silicones wordt sinds 2016 geproduceerd 
in Bergen op Zoom en is voorzien van CE en FM keurmerken. 
Aabo Trading is distributeur voor de Nederlandse daken-
branche. Het product is met name bedoeld als nieuwe 
 waterdichte toplaag: overlaging van bestaande dak-
bedekking, die het einde van de levensduur heeft bereikt of 
lekkages vertoont. Afhankelijk van de aan te brengen laag-
dikte, kan hiermee de levensduur van een dak met meer 
dan 25 jaar worden verlengd. Daarna kan het dak eventueel 
opnieuw worden overlaagd met hetzelfde product.

ALLE TYPEN DAKBEDEKKING
Het resultaat is een lichtgewicht, dampopen,  brandwerend  
(B-Roof t1) en helderwit dak. De witte kleur reflecteert  
 zonne warmte, is daardoor ongevoelig voor temperatuur-
schomme lingen en het is UV stabiel, waardoor de coating 
niet gevoelig is voor schade door UV-licht. Dit zorgt boven-
dien voor een koeler binnenklimaat en het verhoogt de 
productiviteit van eventueel aanwezige zonnepanelen.  
In de zomer kan daardoor bovendien bespaard worden  
op aircokosten.

Het product is geschikt voor toepassing op nagenoeg alle 
typen dakbedekking. Elk type ondergrond heeft wel weer 
zijn eigen aandachtspunten, waardoor er vooraf altijd een 
hechtproef wordt uitgevoerd, volgens voorwaarden van de 
fabrikant. Zo wordt het product bijvoorbeeld op verouderde 
PVC dakbedekking toegepast, deze daken dienen door-
gaans gesloopt te worden na einde levensduur. 

Bij een bitumineuze dakbedekking is het van belang te 
voorkomen dat het product ‘doorbloed’ raakt met de afzon-
derlijke, olieachtige stoffen die een bitumineuze dakbedek-
king kan afscheiden. In deze gevallen wordt eerst een laag 
‘bleedblocker’ toegepast, dit voorkomt de doorbloeding en 
daarmee eventuele oppervlakteverkleuring van de vloeibare 
dakbedekking. Verticale delen worden uitgevoerd middels 
liquid flashing pasta of een dubbele laag van het product.
 
Bij toepassing op verouderde EPDM is de elasticiteit en 
hechting op een meestal zeer glad oppervlak een belangrijk 
aandachtspunt. Toepassing op EPDM is echter bijna altijd 
mogelijk door voorbehandeling met Enduris EPDM wash voor 
het reinigen en activeren van de oude EPDM bovenzijde. 

BEGELEIDING EN QUALIFIED APPLICATEUR
Hoewel de verwerking relatief eenvoudig is, besteedt  
Aabo Trading als distributeur serieus aandacht aan de  
begeleiding van nieuwe verwerkers. Dit houdt kort gezegd in  
dat geïnteresseerde dakdekkersbedrijven worden gead vi-
seerd in het voortraject. Tevens zijn er verwerkingsrichtlijnen 
beschik baar en indien men voor het eerst met het product 
gaat werken, volgt er een training en worden verwerkers 
daarmee Enduris 3500 Qualified applicateur.  
Dit is een  belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van  
een productgarantie, die kan oplopen tot 20 jaar. Er wordt 
een overzicht met deze Qualified Applicateurs bijgehouden, 
dat kan  worden geraadpleegd door opdrachtgevers. 

Het product is onder 
 normale werkomstandig-
heden te gebruiken, 
 echter niet bij vochtig 
weer of temperaturen 
onder -10 °C.  
Ondergrond dient droog 
en zeer goed schoon  
te zijn. Daarnaast dient  
er voldoende laagdikte 
te worden opgezet.

PRAKTISCHE VOORDELEN
Het product wordt met een trekker, vachtroller en blokkwast 
aangebracht, ook bij details. Grotere dakoppervlakken  
kunnen met een drukpomp worden uitgevoerd.  
Middels een diktemeter wordt de laagdikte bepaald,  
zodat een fraai, egaal resultaat wordt bereikt. Bij scheuren 
wordt een wapeningslaag toegepast. Het product is na  
aanbrengen direct bestand tegen regen. De grootste winst 
van dit product zit hem in de snelheid van werken.  
Daarnaast is slopen, afvoeren en storten van het oude dak 
niet meer nodig. Horizontaal en verticaal materiaaltransport 
wordt zo tot een minimum beperkt. Met een emmer van  
21,6 kg kan een oppervlakte van zo’n 20 m² worden bedekt. 

Het product is bijvoorbeeld toegepast op een (ca. 1700 m²) 
dak van de Bossche vakschool in ‘s-Hertogenbosch.  
Deze daken zaten aan het eind van hun levensduur, met vele 
lekkages tot gevolg. Vanwege toekomstige (ver)bouwplan-
nen was levensduurverlenging de meest gunstige oplossing. 
Daarbij moest er zo min mogelijk overlast van de werkzaam-
heden zijn, zodat de gebouwen op de gangbare manier 
konden worden gebruikt. Hier bood Enduris een geschikte 
oplossing. Men verwacht dat voor een dergelijk product  
een grote markt zal zijn en is ervan overtuigd dat dit voor de 
klanten een mooie uitbreiding van het assortiment is. ■

Enduris 3500 is een witte, siloxaan dakbedekking voor het naadloos  

overlagen van verouderde dakbedekkingen. Het betreft een alternatief  

voor de traditionele dakrenovatie waarmee de meest voorkomende  

daken kunnen worden voorzien van een nieuwe toplaag.



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

Nieuwe vestiging

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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Terugkomst op de 
werkvloer

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

Helaas zijn er heftige gebeurtenissen in het leven die een 
grote impact hebben op een persoon. Deze gebeurtenissen 
kunnen ervoor zorgen dat mensen langere tijd niet kunnen  
werken of heel veel moeite hebben met werken.  
Denk bij deze gebeurtenissen aan een ernstige ziekte of aan 
het wegvallen van één van de naasten van een persoon. 
Lange tijd weg geweest van het werk. En dan: verdriet, 
schaamte, eenzaamheid, lichamelijke en geestelijke pijn,  
nutteloosheid, en zo zijn er nog meer gevoelens die van 
invloed kunnen zijn in het leven van eerder genoemde  
personen. Dag in en dag uit, week in en week uit, en ga zo 
maar door. Maandenlang er mee bezig zijn en dan komt  
de dag dat de stap terug naar de werkvloer gemaakt 
moet worden. Hoe word je ontvangen, wat is er met je werk 
gebeurd, wie doet je werk, werkt iedereen er nog of zijn er 
personeelswisselingen? Heb je een kaartje gehad van je  
collega’s of was dit voor de vorm? Je was altijd trots op je 
werk tot de dag dat… 

Ook bij Gebr. Janssen zijn er helaas mensen die van ver 
terug moeten komen. Deze mensen moeten zeer goed  
begeleid worden. Sommige collega’s vinden al snel dat  
er weer normaal gewerkt kan worden. Helaas kan dat  
niet altijd. Hier is soms een lange weg voor nodig.  
Aan de buitenkant wordt al snel gedacht dat het ‘wel  
weer kan’. Pas hiermee op! Van binnen is dit lang niet  
altijd het geval. En dat kan geestelijk veel pijn doen,  
waardoor een terugkomst op de werkvloer mislukt.

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’.

Het is belangrijk het werk op de juiste snelheid met een afge-
stemde inhoud weer op te bouwen. Een goede afstemming 
van het werk én begrip van collega’s is hierbij van groot 
belang. Blijf dit continu monitoren en bijstellen waar nodig. 
Denk niet: ‘zo: hij of zij is er en de rest loopt wel’. Praat met 
deze persoon, praat met collega’s, praat opnieuw met deze 
persoon, praat opnieuw met collega’s. Blijf afstemmen en 
begrip kweken. Pas het werk opnieuw aan en ga door.  
Blijf krachtig en alleen dan zal er een goede terugkomst  
op de werkvloer bewerkstelligd kunnen worden.  
Als dit lukt, dan zul je je hier zelf heel goed bij voelen,  
maar bedenk eens hoe goed je collega zich zal voelen!  
Een win-win voor iedereen. Kennis en kunde blijven in  
de organisatie, naast veel dankbaarheid. ■

Dakspecialisten op internet

www.euroaluminium.nl

www.vebidak.nl

www.eurofast.nl

www.flowlight.nl

www.firestonebpe.nl

Vakgroothandel in dakmaterialen

WWW.DAKNED.NL

part of

Experts in 
dak- en gevelgroen

www.btl.nl

www.zinkmeesters.nl

www.aabo.nl

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.

AABOZINK

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabo�x.nl

DakInspectie DakInspectie DakInspectie
AdviesBuro

AABOTOOLS
Gereedschap voor professionals.

www.aabotools.nl

«tools for 
professionals»

www.leister.nl We know how.

www.provatherm.nl

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

www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

Kwaliteit in platte en hellende daken

info@daktechniekholland.nl

www.daktechniekholland.nl Hardinxveld- Giessendam

0184 499 266

www.sealeco.nl

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

 www.eyecatchersafety.com

www.mawipex.nl

www.bitasco.nl

www.reflexy.org www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

www.ibsconsultants.nl/dakconsult

D É  D A K B E G R O E N E R

DakConsult

www.optigroen.nl

Valbeveiliging & PBM
W W W. H U T T E R . N L



Wat ga je doen?
Je bent verantwoordelijk voor 
het realiseren van uitdagende 
onderhoudsprojecten op en aan het dak. 

Wat verwachten wij van jou?
• Een afgeronde HBO-opleiding op 

(bouw)technisch gebied. 
• Kennis van zonnepanelen is een  

grote plus.
• Communicatief sterke teamspeler met 

ervaring in het managen van projecten.

Voor de afdeling Planmatig 
Onderhoud hebben wij per direct, 
een vacature voor de functie van:

Projectleider Techniek m/v
Productgroep Daken (36 uur per week)

werkenbij.woonstadrotterdam.nl

 

Bij Woonstad werken mensen die stuk 
voor stuk ‘iets’ met Rotterdam hebben. 
De een wordt gefascineerd door de stad, 
de ander is er misschien wel een beetje 
verliefd op. Eén ding is duidelijk: we 
zetten ons met hart en ziel in voor onze 
klanten en de leefbaarheid in hun wijken 
en buurten. We zijn een vitaal bedrijf 
met ruim vijfhonderd professionals. 

Onze ambitie? Die is fors: de beste zijn! 
We zijn een professionele, lerende 
organisatie die continue op zoek is  
naar verbetering. Daar kunnen we je  
hulp bij gebruiken! Heb jij een zwak  
voor Rotterdam?

Wij zijn 
op zoek.

Wat krijg je ervoor terug?
• 36-urige werkweek;
• Een maximaal salaris van € 4.431,00 

bruto per maand (conform schaal I 
CAO Woondiensten); 

• Prima pensioenvoorziening;
• Cafetariasysteem (met o.a. een 

fietsplan);
• Flexplekken en mogelijkheden tot 

thuiswerken (Woonstad werken);
• (Persoonlijk) opleidingsbudget voor  

je ontwikkeling en opleiding.

Kijk voor de volledige vacature op de website.

artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

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

info@artilan.nl

Niets meer missen uit de dakenbranche? 
Neem een abonnement op 
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Jaarabonnement € 50,- excl. 9% btw per jaar 
Extra jaarabonnement € 25,- excl. 9% btw per jaar

Digitaal jaarabonnement  € 25,- excl. 21% btw per jaar 

Voor meer informatie zie www.roofs.nl

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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NIEUWSLIJN

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

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

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

agenda
6-8 oktober 2020
GEZAMENLIJKE BEURZEN:
• Renovatie 2020
• PREFAB 2020
• Energie 2020
• MONUMENT 2020
• Zero Emission | Ecomobiel
• Industrial Heat & Power

Brabanthallen Den Bosch

Info: 
www.vakbeursrenovatie.nl
www.prefabbeurs.nl
www.vakbeursenergie.nl
www.monumentenbeurs.nl
www.ecomobiel.nl
www.industrialheatandpower.nl

20-23 oktober 2020
GLASSTEC 2020
Messe Düsseldorf (D)’
Info: www.glasstec-online.com

27-29 oktober 2020
BUILDING HOLLAND 2020
RAI, Amsterdam
Info: www.buildingholland.nl

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

QUOTE VAN HET DAK
“ Het compromis is een goede paraplu,  

maar een slecht dak; het is tijdelijk doelmatig,  

vaak verstandig in de partijpolitiek,  

maar bijna zeker onverstandig in staatsmanagement.”

James Russell Lowell (1819-1891). Amerikaans schrijver en diplomaat.

INSTALLATIE & ELEKTRO VAKBEURS  
VERPLAATST NAAR 24-26 NOVEMBER 2020
De komende editie van Installatie & Elektro Vakbeurs, die gepland stond op 8, 9 en 10 september 2020 
in Evenementenhal Hardenberg, wordt verplaatst naar 24-26 november 2020. De corona-maatregelen 
die de Nederlandse overheid momenteel oplegt met betrekking tot  
evenementen houden in dat deze tot 1 september niet door  
mogen gaan. “Ondanks dat Installatie & Elektro Vakbeurs  
net na die periode plaatsvindt, hebben we in de  
afge lopen periode nauw contact gehad met  
onze exposanten. Uit deze gesprekken kwam  
naar voren dat er draagvlak is vanuit een over-
groot deel van hen om de beurs enkele maan-
den te verplaatsen”, zegt Mathilde Koniuszek 
namens Installatie & Elektro Vakbeurs.

SUBSIDIE VOOR EPDM DAKBEDEKKING
Voor ondernemers en/of opdrachtgevers die willen investeren in milieuvriendelijke technieken en  

producten heeft de overheid twee aantrekkelijke subsidieregelingen in het leven geroepen.  
Om aanspraak te kunnen maken op deze regelingen moet een product voldoen aan strenge criteria  

op het gebied van duurzaamheid. HERTALAN® EPDM dakbedekking is een mechanisch bevestigd  
membraansysteem, waarbij de bevestiging is uitgevoerd met de inductietechniek van Rhinobond®.

D.m.v. de milieu-investeringsaftrek ( MIA ) en de willekeurige afschrijving milieu-investering (Vamil)  
komen ondernemers in aanmerking voor een fiscaal voordeel, wat in totaal kan oplopen  

tot 9.75% van de totale investeringssom. De MIA-regeling geeft de mogelijkheid om 27% van  
de investering voor een milieuvriendelijke installatie af te trekken van de fiscale winst.

DAYLIGHT AWARDS 2020 UITGEREIKT
Op de UNESCO International Day of Light zijn de ontvan-
gers van de Daylight Award 2020 bekendgemaakt.  
Juha Leiviskä (Finland) ontvangt de Daylight Award voor 
zijn unieke vermogen om in zijn architectonische werk  
daglicht een integraal onderdeel van zijn gebouwen te 
maken. Russell Foster (Verenigd Koninkrijk), krijgt de prijs 
voor zijn klinische studies bij mensen die belangrijke  
vragen over het effect van licht behandelen.  
Henry Plummer (Verenigde Staten) wordt geëerd voor zijn 
levenslange werk van het opnemen van daglichtverschijnse-
len in zijn briljante fotografie en schriftelijk werk. Deze buiten- 
gewone onderscheiding wordt alleen dit jaar uitgereikt  
ter ere van de 40e verjaardag van de Daylight Award.

PROTOCOL ‘VEILIG ORGANISEREN VAN ZAKELIJKE BIJEENKOMSTEN’
De coalitie Veilig naar de Vakbeurs werkt met branchevereniging CLC Vecta en vertegenwoordigers van alle sub-sectoren aan  
een protocol ‘Veilig organiseren van en deelnemen aan zakelijke bijeenkomsten.’ Met dit protocol geeft de sector gehoor  
aan de oproep van de overheid om plannen aan te leveren voor de anderhalvemetereconomie. Men rekent er op dat dit  
protocol aanleiding zal zijn voor de overheid om op zo kort mogelijke termijn op verantwoorde wijze de organisatie van beurzen, 
congressen, corporate events en vergaderingen opnieuw toe zal staan.

Het protocol bevat richtlijnen voor opdrachtgevers, organisatoren, accommodaties, toeleveranciers, bezoekers en deelnemers  
van zakelijke bijeenkomsten. Uitgangspunten zijn de geldende adviezen en maatregelen die door het RIVM zijn gepubliceerd.  
Het belangrijkste uitgangspunt is dat bezoekers, deelnemers en werknemers altijd 1,5 meter afstand houden. Om dit mogelijk  
te maken, zal het aantal gelijktijdige aanwezigen moeten worden gelimiteerd. De richtlijn voor de bezettingsgraad voor beurzen  
is 1 persoon per 10 vierkante meter. Dat kan gerealiseerd worden door bijvoorbeeld te werken met verplichte voorregistratie,  
eventueel in combinatie met specifieke tijdssloten.  
Ook kan de gebruiksoppervlakte vergroot worden,  
of gekozen worden voor andere oplossingen.

Goedkeuring van het protocol zal niet automatisch  
betekenen dat beurzen, congressen, corporate events 
en vergaderingen direct weer georganiseerd kunnen 
worden. Wel zal het de kans vergroten dat dit zo snel 
mogelijk het geval kan zijn.



Volgende maand in Roofs:

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Zinkunie www.zinkunie.nl

Triflex bv www.triflex.nl

Recticel Insulation www.recticelinsulation.nl

Actiondak www.actiondak.nl

Roval Aluminium bv www.roval.eu

Wecal www.wecal.nl

Soprema www.soprema.nl

Bitasco www.bitasco.nl

Eurofast www.eurofast.nl

Mawipex Handelsmaatschappij bv www.mawipex.nl

Woonstad Rotterdam www. woonstadrotterdam.nl 

Artilan bv www.artilan.nl

Isobouw www.isobouw.nl

BMI Group www.bmigroup.com

IKO nl.iko.com

Skylux www.skylux.be 

Carlisle Construction Materials www.ccm-europe.com

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Daksafe www.daksafe.nl

Boko www.boko.nl

Dakned www.dakned.nl

Intura www.intura.nl

All-up www.all-up.nl 

BDA Opleidingen www.bdaopleidingen.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Pricewise www.pricewise.nl

ZinCo Benelux bv www.zinco.nl

Unilin Insulation bv www.unilininsulation.com

BTL www.btl.nl

Anjo www.anjo.nl

Optigroen www.optigroen.nl

Aabo Greentech bv www.aabogreentech.nl
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Adverteerdersoverzicht

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

SPECIAL
Logistiek

DAK VAN HET JAAR 2020
Mall of the Netherlands, Leidschendam

AAN TAFEL MET…
Sylvia Pont (professor Light design, TU Delft)

PROTOCOL
Veilig organiseren van zakelijke bijeenkomsten

De volgende Roofs verschijnt op 7 juli 2020
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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.



DAKBEDEKKING  I  VLOEIBARE WATERDICHTING  I  ISOLATIE

VOOR ELK DAK EEN OPLOSSING

MULTIFUNCTIONELE  DAKEN
Het dak als energiecentrale. Watermanagement op het dak. Een extra verdieping voor recreatie of  
zelfs een complete tuin op het dak. Met de IKO roof concepts is het allemaal mogelijk.

De uiteindelijke gebruiksfunctie van het dak is bepalend voor de keuze van een passend onderliggend 
daksysteem.  Een IKO roof concept, met uitsluitend op elkaar afgestemde materialen, biedt u de  
zekerheid van een duurzaam daksysteem dat perfect is afgestemd op het beoogde gebruik.

Benieuwd naar de roof concepts van IKO? Bezoek dan onze website.

Met IKO kiest u voor duurzame oplossingen.

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