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COLUMN

Wat is de werkelijkheid?
Deze stelde o.a. voor om de 
isolatie, die zich in de praktijk 
al bewezen had, op haar 
verouderingsgedrag te 
beoordelen. Daarom 
werd een monster van 
de dakisolatie in het 
lab aan een veroude-
ringstest onderworpen. 
En wat bleek? De iso- 
latie vertoonde na 
afloop een aanzien-
lijke krimp, iets wat in 
de praktijk nergens was 
voorgekomen. Gevolg was 
een afgeketste verkoop. 

Maar wat is nu de werkelijkheid?  
De werkelijkheid, of een in een laboratorium uitgevoerde 
simulatie van de werkelijkheid? Het enige wat was aan-
getoond, was dat de uitgevoerde test niet representatief was 
voor de werkelijkheid!

Otto Kettlitz

Deze week naar een groot woningcomplex geweest,  
omdat men vreesde dat het gemetselde buitenblad als 
gevolg van ondergedimensioneerde geveldragers naar 
beneden zou kunnen komen. Een ander bureau had dit op 
basis van constructieberekeningen vastgesteld.  
Bij het project aangekomen, bleek de betreffende gevel  
over een grote lengte te zijn onderstempeld, hetgeen een vrij 
dramatische aanblik gaf. Vreemd genoeg was een deel om 
de hoek, van een andere eigenaar, niet onderstempeld.

Een opname ter plaatse leverde het beeld op dat de niet 
onderstempelde geveldragers inderdaad iets(!) vervormden, 
maar het bovenliggende metselwerk op verreweg de  
meeste plaatsen niet was vervormd, niet was gezakt en  
geen scheuren vertoonde. Slechts op een tweetal plaatsen 
was reden om vraagtekens achter het constructiegedrag  
te zetten.

De vraag is dan of al deze paniek wel terecht is.  
Het gebouw stond er reeds bijna 10 jaar. Wat is dan maat-
gevend? Een berekening op basis van theoretische 
 modellen, benaderingen en ingebouwde veiligheden,  
of het gedrag in de praktijk?

Dit soort voorbeelden komen wij vaker tegen. In het noorden 
van het land was een dak weggewaaid. Op basis van  
berekeningen volgens de voorschriften bleek de bevestiging 
niet te voldoen. Echter, toen we de bevestiging doorrekenden 
met een veiligheidsfactor van 1,0 bleek de bevestiging nog 
aardig wat reserve te hebben. Dat roept minimaal vraag-
tekens op. Is het dak inderdaad door een onvoldoende beves- 
tiging weggewaaid, of heeft er iets anders (mee)gespeeld? 
Als je blindelings de regeltjes volgt, ben je snel klaar.  
Maar dan is het risico dat je die laatste vraag ten onrechte 
niet stelt. En dat houdt risico’s in.

Iets anders, maar ook vanuit de theoretische i.p.v. vanuit 
praktische hoek, is het testen van materialen om hun  
praktijkgedrag te kunnen voorspellen. Bij een groot platdak 
bleek de dakisolatie prima te functioneren. Toch wilde de 
koper van dit bestaande pand op zeker gaan en vroeg 
een dakdeskundige om de dakconstructie te beoordelen. 

“ WAT IS NU DE WERKELIJKHEID?  

DE WERKELIJKHEID, OF EEN IN EEN 

LABORATORIUM UITGEVOERDE  

SIMULATIE VAN DE WERKELIJKHEID?”  

DAKBEDEKKING  I  VLOEIBARE WATERDICHTING  I  ISOLATIE

COMPLEXE DAKEN - VLOEIBARE AFDICHTING
Snel, veel meters maken op het dak. Dat is wat u graag doet. Complexe daken met veel details echter, zorgen 
vaak voor veel oponthoud. Om deze daken op een nette, correcte en toch vlotte manier af te dichten voert 
IKO een totaalpakket aan vloeibare waterdichtingsproducten in het assortiment onder de naam IKO flexia.

Vloeibare systemen die perfect samengaan met de IKO-materialen waar u het liefst mee werkt.  
Probeer het zelf! Onvoldoende ervaring of hulp nodig? We helpen u met ons netwerk van applicateurs  
graag verder. Of we leiden uw personeel op. Het kan allemaal.

Bezoek onze website en laat u overtuigen van het gemak van IKO flexia.

Met IKO kiest u voor duurzame oplossingen.

ikoflexia.com – nl.iko.com – iko-insulations.com

VOOR ELK DAK EEN OPLOSSING

Adv_IKO flexia.indd   2Adv_IKO flexia.indd   2 17/06/2020   12:3817/06/2020   12:38



Roofs     54     Roofs

R
O

O
FS JU

LI 2020
W

W
W

.D
A

K
W

EB
.N

L
JA

A
R

G
A

N
G

 29

Roofs
HET ENIGE OBJECTIEVE VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

3  COLUMN 
Wat is de werkelijkheid?

6  DAK VAN HET JAAR 2020 
Gefacetteerde edelsteen

11  ANNULERING DAK VAN HET JAAR 2019 
Feestavond voor de dakenbranche verplaatst  
naar 19 maart 2021

12  BRANDVEILIGE INSTALLATIE VAN  
ZONNEPANELEN OP PLATTE DAKEN 
Geen reden voor hoge verzekeringspremie  
bij deskundige installatie zonnepanelen

17  THEO TALKS 
Logisch toch, of niet?

20  ERIK EN DE ANDEREN 
Koudwatervrees bij retentiedaken

24  AAN TAFEL MET… SYLVIA PONT 
“Mensen hebben een voorkeur voor licht van boven”

52  INTERNATIONALE DAKEN 
Het stadhuis van Eystur:  
ook letterlijk een brug voor de samenleving 

Deze maand in Roofs

Jan Duikerweg 5 • 1703 DH Heerhugowaard

Tel: 072-5400335 • Fax: 072-5405131 

info@lumail.nl • www.roofs.nl • www.dakweb.nl 

ISSN: Nr. 1566-1458

UITGEVER Palmyra Lindeman

HOOFDREDACTIE Edwin Fagel • Tel: 072-5470309 • edwin@lumail.nl

REDACTIERAAD

Ton Berlee, André van den Engel, Albert Jan Kerssen, Otto Kettlitz, 

Marco de Kok, Dirk Lindeman, Palmyra Lindeman, Paul van Roosmalen, 

Paul Verkaik, Theo Wiekeraad

REDACTIEMEDEWERKERS

Martijn van den Bouwhuijsen, Rogier Goes, Peter van Houtum,  

Joep Klerx, Nolanda Klunder, Erik Steegman

VORMGEVING/OPMAAK

Sandra Remiëns, Heerhugowaard • www.alasandra.nl

ADVERTENTIE-EXPLOITATIE Jan Suijk • Tel: 072-5400335 • jan@lumail.nl

DRUK Veldhuis Media, Raalte

VERSCHIJNINGSFREQUENTIE 12 x per jaar

OPLAGE 7.500 exemplaren

ADMINISTRATIE Palmyra Lindeman • palmyra@lumail.nl

ABONNEMENTEN 

Opgave abonnementen uitsluitend schriftelijk bij de uitgeverij t.a.v. de 

 abonnementenadministratie of via e-mail: abonnementen@lumail.nl. 

•  De kosten voor een jaarabonnement bedragen €50,- excl. 9% btw per jaar. 

•  De kosten voor elk extra jaarabonnement bedragen € 25,- excl. 9% btw per jaar. 

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

• Losse exemplaren € 5,50 excl. 21% btw.

ABONNEMENTENADMINISTRATIE 

abonnementen@lumail.nl.

VERANTWOORDING

Hoewel uiterste zorgvuldigheid wordt betracht, kunnen redactie en uitgever 

geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden. De artikelen 

verwoorden niet per definitie het standpunt van de redactie. De teksten van 

advertorials vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het redactieteam.

COPYRIGHT

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen,  vermenigvuldigd of 

 gekopieerd zonder uitdrukkelijke  toestemming van de uitgever.

Colofon

56  PRODUCTNIEUWS 
“Derbigum NT is de meest duurzame milieukeuze”

62  GROENDAKEN 
Hoeveel water buffert een groendak?

64  PRODUCTNIEUWS 
Anjo Vent-Alu 3000 is doorontwikkeld

68  STICHTING DUZA OPGERICHT 
De jeugd heeft de toekomst

75  VITALITEITSMANAGEMENT 
Hittemaatregelen 

78  NIEUWSLIJN 
Nieuws voor en door de dakenbranche

Special logistiek
32 MET SLIMME LOGISTIEK KUN JE GELD VERDIENEN
36 LEAN: OPTIMALISATIE VAN HET BOUWPROCES
38 LOGISTIEK EN VEILIGHEID
40 “WE WILLEN ZO VEEL MOGELIJK ONTZORGD WORDEN”
42 DE JUISTE SPULLEN OP DE JUISTE TIJD EN PLAATS
46 DE LOGISTIEKE ORGANISATIE VAN VERTICAAL TRANSPORT
48 NIEUWSLIJN SPECIAL LOGISTIEK

6

40

VOORPAGINA
De Peperklip in Rotterdam

38

24

62

32

R
O

O
FS JU

LI 2020
W

W
W

.D
A

K
W

EB
.N

L
JA

A
R

G
A

N
G

 29

Roofs
HET ENIGE OBJECTIEVE VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE



Roofs     76     Roofs

 

Een 33 meter hoog kantoorgebouw in het Belgische Gent kreeg niet alleen  

de naam, maar ook de vorm van een diamant. Op de PVC dakbedekking  

zijn aluminium lamellen gemonteerd, die schitteren in het zonlicht.  

Steile dakvlakken en flinke windlast maakten de bouw complex. 

Gefacetteerde edelsteen

Tekst: Martijn van den Bouwhuijsen
Foto’s: RENOLIT 

Met de bouw van Diamond, ofwel het Diamantgebouw,  
aan de Koningin Fabiolalaan in Gent wordt ingespeeld op 
de vraag naar lokale kantoorruimte. Data van marktspecialist 
Jones Lang LaSalle gaven aan dat slechts 3,7 procent van 
het kantooroppervlakte in de Oost-Vlaamse stad leegstond 
in juni 2018. Diamond maakt deel uit van het masterplan 
Gent Sint-Pieters, dat de oude stationsbuurt transformeert  

JHet Dak van het  aar 2020

in een meer diverse omgeving. Werken, wonen en  
duurzaam transport staan centraal bij de projectvisie. 
Het gebouw telt zes verdiepingen en herbergt in totaal 
17.000 m2 aan kantoorruimtes, multifunctionele ruimtes en 
horeca. Op kelderniveau is er een parkeergarage.  
De draagconstructie is van gewapend beton. Door gebruik 
te maken van naspanning kon de hoogte van de betonnen 
constructievloeren beperkt blijven, evenals de hoogte van 
het gebouw als geheel. De gefacetteerde gebouwschil is  
via een staalconstructie aan het betonskelet verankerd.  

De staalprofielen zijn in een CNC gestuurd machinepark  
op maat gemaakt en geconserveerd, vooraf aan de  
montage op de bouwplaats. 
De pleinzijde van het kantoorgebouw heeft een meer  
open karakter dan de straatzijde, wat tot uiting komt in  
de materiali satie. In gevel aan de straatkant komen meer  
GFRC panelen (glasvezelversterkt beton) voor dan in de 
gevel aan de pleinkant. Daar komt meer glas in voor. 

ESTHETIEK
Op de daksegmenten die aansluiten aan de glazen  
gevel krijgt het gebouw een buitenafwerking met  
geëxtrudeerde aluminium lamellen van RENSON,  
type Linius (ALMgSi0,5 legering). Deze lichtmetalen elemen ten, 
die bij bouwprojecten meestal verticaal worden opgesteld 
als ventilatierooster, hebben puur een esthetische functie  
bij het Diamantgebouw. De lamellen moesten een spel  
creëren van licht, schaduw en reflectie, tezamen met de 
glazen en metalen gevel. 

TECHNIEK
Door de hoogte en de gefacet-
teerde vorm met verschillende  
hellingen van 7, 11, 19 en 25° 
was het een waar huzarenstuk 
om het dak strak en waterdicht 
af te werken. De opbouw is als 
volgt: op de steeldeck onder-
grond (geprofileerde staal-
platen) en het dampscherm 
zijn isolatieplaten met tand- en 
groefverbinding aangebracht. 
Die verbindingen garanderen 
een stevige en egale aan-
sluiting, een belangrijk basis om 
tot een monoliet eindresultaat 
te komen.

De grote windlast was mede 
bepalend voor de keuze van de 

dakbedekking. Het architectenbureau koos voor de mechanisch 
bevestigde RENOLIT Alkorplan F dakbaan, 1700 m2 in totaal.  
Deze 1,5 mm dikke PVC-P dakbaan is sterk, flexibel inzetbaar 
en licht van gewicht. Bij het project was er nog een belangrijke 
reden om te kiezen voor de PVC dakbaan: De dragers van  
de lamellen moesten op een veilige en prakti sche manier  
bevestigd worden, zonder het doorboren van de dakafdichting.  
De combinatie van PVC dakbedekking met RENOLIT Alkorsolar 
PVC profielen bleek hiervoor perfect. 

De 33 mm hoge en 30 mm brede, lichtgewicht bevestigings-
profielen van PVC zijn oorspronkelijk ontworpen voor het  
bevestigen van zonnepanelen, maar worden steeds vaker 
gebruikt als basisstructuur voor het bevestigen van cederhout, 
aluminium platen, houten shingles of traliewerk voor begroeiing. 
Deze geëxtrudeerde profielen -1400 strekkende meter in totaal- 
zijn met warme lucht met de PVC dakbanen versmolten en  
vervolgens inwendig voorzien van een aluminium versteviging 
van 25 bij 20 mm (hoogte x breedte).  
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De dragers van het lamellensysteem werden daarna op de 
PVC profielen bevestigd met klemstukken en zelfborende 
inox-schroeven. De lamellen zelf werden tot slot in de dragers 
geklikt. Door het lichte gewicht van het geheel bleef de 
afschuifkracht op de PVC dakbedekking beperkt. De sterkte 
van de homogene lasverbindingen zorgt ervoor dat alle 
krachten goed kunnen worden opgenomen en afgeleid.

DUURZAAMHEID
Het Diamantgebouw is op het gebied van energie-efficiëntie  
en duurzaamheid gebouwd volgens de normen van BREEAM.  
Dat is een objectieve en internationaal erkende methode 
voor de evaluatie van duurzaamheid van bouwprojecten.  
De focus ligt bij het gebouw in Gent op minder energie-
verbruik, een lagere CO2-uitstoot en meer thermisch comfort. 
De levensverwachting van de dakbedekking wordt voor  
deze projecttoepassing op minimaal 40 jaar geschat. 

VEILIGHEID
Om vallen van het dak te voorkomen, werkten de dakdekkers 
aangelijnd met veiligheidsharnassen. Tevens werd gebruik 
gemaakt van een randvalbeveiliging. De dakbouwmaterialen 
zijn veilig omhoog gehesen met een bouwkraan. 

SAMENWERKING 
Geen enkele knoop in de gefacetteerde gebouwschil is recht. 
Het complex is daarom in 3D uitgetekend. Het BIM model 
van de architecten vormde de basis, nadien zijn de modellen 
eraan toegevoegd van het studiebureau stabiliteit  
(de constructeur), het studiebureau technieken  
(de installateurs), gevelbouwer en de dakdekker.  
Behalve enkele kleine problemen bij de integratie van de 
verschillende modellen verliep de engineering vlot.  
Ook de bouw verliep voorspoedig. Diamond is inmiddels 
in gebruik genomen. De ING en de Belgische Spoorwegen 
(NMBS) namen er intrek. ■

• OPDRACHTGEVER:  GLOBAL ESTATE GROUP, OOSTKAMP (BELGIË)
• ARCHITECTEN:  ASYMPTOTE ARCHITECTS, NEW YORK EN BONTINCK 

ARCHITECTURE AND ENGINEERING, GENT 
• AANNEMERS:   ANTWERPSE BOUWWERKEN EN VUYLSTEKE 

 AANNEMING, MEULEBEKE  
• CONSTRUCTEUR: COBE INGENIEURS BVBA, JABBEKE
• STAALCONSTRUCTIE: DE WANDELER, TORHOUT
• DAKBEDEKKING:  RENOLIT, OUDENAARDE
• DAKLAMELLEN:  RENSON, WAREGEM
• DAKISOLATIE: IKO-ENERTHERM, KLUNDERT

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

JHet Dak van het  aar 2020
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Feestavond voor de   
dakenbranche verplaatst  
naar 19 maart 2021

ANNULERING DAK VAN HET JAAR 2019

De feestavond voor de dakenbranche wordt verplaatst naar vrijdagavond  

19 maart 2021. Dit vanwege de coronamaatregelen: de organisatie is  

van mening dat het feest onder de huidige omstandigheden niet op een  

goede manier georganiseerd kan worden. De prijswinnaars zullen hun  

awards op een andere manier ontvangen.

Wanneer mensen 1,5 meter afstand van elkaar moeten  
houden, is het organiseren van een netwerkevenement  
onmogelijk, om nog maar te zwijgen van de feeststemming 
die nodig is om een dergelijke avond succesvol te  
kunnen organiseren.

Daarom heeft de organisatie besloten het evenement dit jaar 
niet te organiseren. De respectievelijke prijzen en oorkondes  
zullen op een andere manier bij de prijswinnaars en genomi-
neerden worden bezorgd. Hiervan zal in Roofs verslag worden  
gedaan. De shortlist van de genomineerde projecten zou 
tijdens de prijsuitreiking met filmregistraties worden gepresen-
teerd, deze films zullen online worden gepubliceerd.

Op 19 maart 2021 zal naar verwachting de prijsuitreiking  
wel doorgang kunnen vinden. Tijdens deze avond zullen  
in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee de awards voor  
Dak van het Jaar en Dakenman- of vrouw van het Jaar 2020 
worden uitgereikt. 

Het jaarlijkse evenement zou in eerste instantie afgelopen  
20 maart zijn gehouden. Tijdens deze avond zouden de  
prijzen voor het Dak van het Jaar 2019, in de categorieën 
platte en hellende daken, worden uitgereikt. Ook zou in 
beide categorieën de Dakenman of -vrouw van het Jaar  
worden uitgeroepen en zouden er wellicht oeuvreprijzen 
worden uitgereikt. 

Nadat bekend werd dat Nederland in een ‘intelligente  
lockdown’ zou gaan, werd de avond verplaatst naar  
25 september. Na de persconferentie van 24 juni j.l. werd 
duidelijk dat, hoewel de maatregelen verder werden  
versoepeld, de anderhalvemeter-maatregel voorlopig van 
kracht zal blijven. Het concept van de feestavond voorziet 
naast de prijsuitreiking ook in de gelegenheid te netwerken. 
De genomineerden, sponsors en andere belangstellingen 
zitten tijdens de prijsuitreiking aan tafels en tussendoor is er 
volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten.  

Vrijdag 19 maart 2021
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

Dak van het Jaar 2020
Deze avond wordt u aangeboden door:

De oplossing 
voor platte daken

VEGETATIEDAK MET HET 
UNILIN PDH-SYSTEEM

Een vegetatiedak bestaat uit een systeem van 

baanvormige dakbedekking voor plat- of fl auw 

hellend dak. Bij deze daken is altijd een waterdichte 

en dampdichte onderlaag aanwezig. UNILIN adviseert 

hiervoor het PDH-systeem. Dit zorgt voor een isolerende 

oplossing en biedt een veilige en betrouwbare 

constructie. Deze zelfdragende constructie is bouwfysisch 

verantwoord, eenvoudig en veilig uitvoerbaar en 

daarmee de perfecte oplossing!

Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl
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Torenhoge verzekeringspremies of een geweigerde opstalverzekering:  

dat ervaren bedrijven die (bijna) energieneutraal willen bouwen1.  

Met als gevolg dat ze dan maar geen zonnepanelen installeren2.  

Dat staat natuurlijks haaks op de inspanningen om Nederland volledig  

duurzaam te krijgen3. De verhoogde aandacht van verzekeraars komt  

door enkele brandincidenten. Maar hoe zit het nu werkelijk met branden  

op platte daken met zonnepanelen? En kan de dakensector voorkomen  

dat er (toch) wat mis gaat? Stybenex4 analyseerde de onderzoeken en  

beschrijft wat we hieruit kunnen leren. Zodat we verder kunnen werken  

aan een duurzaam Nederland. 

Geen reden voor  
hoge verzekeringspremie  
bij deskundige installatie 
zonnepanelen

BRANDVEILIGE INSTALLATIE VAN ZONNEPANELEN OP PLATTE DAKEN

ZONNEPANELEN OP WONINGEN: RISICO IS KLEIN
TNO5 onderzocht de 23 woningbranden (in 2018) die  
bekend zijn: 0,014 % van de ongeveer 170.000 geïnstalleerde 
systemen in 2018. Het verzekeringsrisico van zonnepanelen 
op daken is dus klein. 
Schade-experts schatten volgens TNO dat de branden voor 
80 tot 90 procent optreden bij indaksystemen. Slecht aange-
sloten connectoren zijn veelal de oorzaak van branden bij 
zonnepanelen6. Het combineren van verschillende merken 
stekkers van hetzelfde type (cross-mating) en het onvakkun-
dig verbinden van stekkers aan kabels zijn hierbij de meest 
risicovolle factoren7. Holland Solar en Techniek Nederland 
willen het Verbond van Verzekeraars daarom ondersteunen 
bij het inschatten van de risico’s op brandincidenten8.

NAUWELIJKS INCIDENTEN OP PLATTE DAKEN 
Van de bij TNO bekende branden met een PV-systeem  
waren er drie op een plat dak. Eén daarvan maar op een 
industrieel dak9. Ook onze eigen internet zoekactie levert  
nauwelijks treffers op: er vinden gelukkig amper ernstige  
incidenten plaats op panden met platte daken.  
Ons resultaat toont twee branden in een periode van  
vier jaar: in Denekamp (2016) en Dieren (2019). De betrokken 
dakbedekkingsmaterialen zijn bitumen en kunststof,  
ook de isolatiematerialen verschillen (EPS, minerale wol).

INZICHTEN UIT INTERNATIONAAL ONDERZOEK
Er zijn internationale studies gedaan naar brandveiligheid 
van PV systemen op platte daken. Amerikaanse experimenten  
laten zien dat de hellingshoek waarmee het PV-systeem op  
het dak is gemonteerd invloed heeft op de brandveiligheid  
van de dakbedekking10. Het maakt daarbij niet uit welke 
onderliggende isolatie is toegepast. Brits onderzoek conclu-
deert dat panelen die te dicht op het dak zijn geïnstalleerd 
een brandrisico vormen voor de bestaande dakconstructie11. 
De verspreiding van het vuur op een dakconstructie met  
PV-systemen blijft overigens beperkt tot het oppervlakte  
van de panelen, zo laten Deense testen zien. De brand blijft 
onder de panelen en erbuiten is slechts een beperkte  
voortplanting. Er vindt geen aanhoudende brand plaats12.

WAT WE WETEN OVER BRANDRISICO’S  
VAN PV SYSTEMEN OP PLATTE DAKEN
Dit valt op in de genoemde studies naar PV-branden:
•  Het brandrisico hangt niet samen met het isolatiemateriaal 

(minerale wol, EPS etc.) dat is gebruikt in de dakconstructie 
met het PV systeem;

•  Componenten en ondeugdelijke aansluitingen zijn de 
voornaamste brandoorzaak. Als panelen op een verkeerde 
manier gemonteerd worden, is het brandrisico groot13;

•  Ongeacht het toegepaste isolatiemateriaal kan het  
dakbedekkingsysteem (= dakbedekking en onderliggende 
isolatie) dat is geclassificeerd volgens Europese standaarden 
(Broof(t1) of Broof(t2)) of volgens Amerikaanse standaar-
den (FM/UL approved), onder de PV panelen toch tot 
uitbreiding van brand leiden10/13;

•  Een dakbedekkingsysteem met de classificatie Broof(t1)/(t2) 
lijkt zich buiten de PV installatie beperkt voort te planten, 
ongeacht het toegepaste isolatiemateriaal13;

•  De montagesystemen kunnen invloed hebben op brand-
baarheid: de kunststofdelen van de montagesystemen van 
zonnepanelen kunnen brandbaar zijn; 

•  Als het PV paneel dichter op het dakvlak is geplaatst, neemt 
het brandrisico toe. Ook de hellingshoek lijkt een rol te spelen.

VERZEKERAARS DIE ‘ONBRANDBARE’ ISOLATIE  
ADVISEREN: IS DAT TERECHT?
Bij de branden met PV systemen blijkt het isolatiemateriaal 
onder de dakbedekking geen rol te spelen. Toch zijn er verze-  
keraars die een grote voorkeur uitspreken om zonnepanelen  
uitsluitend te installeren op ‘onbrandbare’ dakpanelen en 
 isolatiematerialen. Bijvoorbeeld door te adviseren om 
zonnepanelen niet op daken met isolatie van EPS of PIR te 
installeren. Als er klasse A1/A2 isolatie of FM gecertificeerde 
systemen worden geëist, berust dat dus op ’gevoel’,  
maar niet op onderzoek. 
Wat is er dan wél aangetoond? Bij een brand onder de 
PV-panelen vindt er, of er nu ’brandbaar’ of ‘onbrandbaar’ 
isolatiemateriaal is toegepast, uitbreiding van brand plaats 
tussen de dakbedekking en de PV panelen. De aandacht 
zou dus beter uit kunnen gaan naar maatregelen die de 
ontwikkeling en uitbreiding van brand tussen de PV installatie 
en dakbedekking beperken. 

ONGEWENSTE GEVOLGEN
Ons onderzoek laat zien dat er geen aanleiding is om  
toepassing van ‘onbrandbare’ isolatiematerialen te eisen.  
Niet alleen is zo’n advies dus niet nodig, het heeft ook  
ongewenste gevolgen:
•  ‘Onbrandbare’ isolatiematerialen zorgen voor een forse  

gewichtstoename van de dakconstructie (30-35 kg/m2).  
Dat vereist verzwaring van de constructie en leidt tot aanzien  
lijk hogere kosten van nieuwbouw. Voor bestaande dak-
constructies geldt dat die meestal niet beschikken over de 
benodigde restcapaciteit om zo’n gewichtstoename te dra-
gen. Wij maken in de praktijk mee dat daardoor projecten 
worden geannuleerd en de energietransitie dus afgeremd;

•  Verwerking van ‘onbrandbare’ isolatiematerialen is niet 
alleen zwaar werk vanwege het gewicht, maar vergt ook 
diverse beschermingsmiddelen;

Rogier Goes, voorzitter Stybenex

Zonnepanelen zijn een nuttige en duurzame investering. 
Daarbij hoort uiteraard een goed advies en een betrouw-
baar bedrijf. Een installateur die weet waar hij mee bezig is, 
gekwalificeerd personeel in dienst heeft, werkt met de  
juiste materialen en zorgt voor de benodigde keuringen.  
Vervolgens is het belangrijk dat de installatie wordt onder-
houden. Voor de veiligheid, maar zeker ook om brandschade 
te voorkomen. Er zijn nauwelijks brandincidenten met foto-
voltaïsche (PV) systemen in Nederland, maar de analyse van 
branden in 2018 bevestigt dat de installatie van PV systemen 
aantoonbare deskundigheid vereist.
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BRANDVEILIGE INSTALLATIE VAN ZONNEPANELEN OP PLATTE DAKEN

•  Daken met PV-systemen worden intensief belopen,  
vooral tijdens de installatie. Bij ‘onbrandbare’ isolatie-
materialen kan dit leiden tot beschadigingen en  
lekkage aan de dakconstructie.

•  Toepassing van ‘onbrandbare’ isolatiematerialen zorgt 
(mede door bovengenoemde consequenties) voor  
aanzienlijke kostenverhogingen.

BRANDGEVAAR NADER ONDERZOEKEN
De beschikbare classificaties en testmethoden hebben 
hoofdzakelijk betrekking op vliegvuurbestendigheid.  
Er wordt dan gekeken naar het brandgevaar voor de com-
plete dakopbouw als er vliegvuur (rondvliegende vonken) 
van een reeds bestaande brand op een dak terecht komt. 
Het doel hiervan is om te beoordelen in hoeverre een 
 bestaande brand zich makkelijk kan ontwikkelen en uitbreiden. 
Er wordt dus niet specifiek gekeken naar preventie van  
branden bij op het dak geplaatste elektrische installaties, 
zoals een PV-systeem. Enkel de NEN 7250 beschrijft onder-
zoeksmogelijkheden voor vliegvuurbestendigheid op of 
naast het PV (montage) systeem. Wij bevelen daarom aan 
om, naast de vliegvuurbestendigheid, richtlijnen op te stellen 
ter voorkoming van het ontstaan, uitbreiden of ontwikkelen 
van brand bij PV systemen op platte daken 

EEN BRANDVEILIG PLAT DAK MET  
PV SYSTEMEN: ADVIEZEN VOOR OPDRACHTGEVER  
EN DAKBEDEKKINGSBEDRIJF 
1  Hanteer de algemene, meest actuele brandveiligheidseisen:
 •  Installeer de elektrische installatie volgens  

geldende normen (NEN 1010);
 •  Werk conform de vakrichtlijn  

“Gesloten dakbedekkingssystemen (NEN 6050);
 •  Beperk de ontwikkeling van brand: “Indien een plat dak 

is voorzien van een ballastlaag van grind of betonnen 
tegels, mag er van worden uitgegaan dat het dak niet 
brandgevaarlijk is”14;

 •  Compartimenteer het dakvlak in ieder geval bij brand-
muren en beperk de mogelijke uitbreiding van brand  
via het dakoppervlak: 
-  benut beschikbare WBDBO details voor aansluiting  
dak en brandscheidende muren (NEN 6068);

 •  De dakconstructie moet voldoen aan de actuele eisen. 
Het eindresultaat is aantoonbaar vastgelegd in een 
project dossier (aankoopbewijzen, foto’s van belangrijke 
details, DoP, KOMO-attest).

2  Bestaande mogelijkheden om te voorkomen dat een 
brand met een PV systeem ontstaat of uitbreidt: 

 •  Laat een gekwalificeerde installateur het zonnepaneel 
systeem aanbrengen, inclusief onafhankelijke keuring  
na installatie en periodiek onderhoud;

 •  Gebruik NEN 7250 voor de bouwkundige aspecten  
voor een dak in combinatie met een PV systeem  
(waarbij minimaal de vliegvuurbestendigheid van een 
dak in nabijheid van het PV systeem wordt getoetst);

 •  Om de uitbreiding van brand te beheersen, comparti-
menteer het dakvlak. De WBDBO details bevatten  
modellen om de verspreiding van brand via het dakvlak 

te beheersen via bijvoorbeeld 1,2m brede tegelpaden. 
De opdrachtgever of aannemer kan compartimenten 
bepalen om zo de uitbreiding van brand te beheersen.

 •  Pas bij onbeschermde daken minimaal Broof(t1)  
geclassificeerde dakbedekkingsystemen toe; in ieder 
geval onder en rondom het PV systeem. Vrijwel alle  
dakbedekkingen met een Broof(t1) classificatie  
behalen in combinatie met EPS-isolatie deze classificatie.  
Hierbij hoort gebruik van een voor EPS geschikte  
onderlaag of een scheidingslaag op basis van een  
(A2) glasvlies15. Hiermee kan de brand zich buiten het  
PV systeem niet uitbreiden. 

3  Toekomstige ontwikkelingen en ideeën die de brand op 
een dak voorkomen of beperken:

 •  De installatiebranche ontwikkelt kwaliteitskeurmerken 
voor nieuwe en bestaande PV installaties. Het toch al 
geringe brandrisico op platte daken wordt daardoor 
geminimaliseerd.

 •  Gebruik NEN 1010, de installatienorm die eisen stelt om 
tot een veilige en bruikbare elektrische installatie in ge-
bouwen te komen. Volgens deze norm dient brandbaar 
materiaal te worden afgeschermd “tegen thermische 
invloeden, zoals vonken en/of hoge temperaturen van 
de elektrische installatie”. Hieraan wordt voldaan door  
de afscherming te monteren onder de zonnepanelen,  
of op het montagesysteem zelf. Deze oplossing heeft 
direct effect op de oorzaak van het ontstaan van brand, 
namelijk: de elektrische installatie. 

 •  Ontwikkel testmethode(s) of modellen om de effectiviteit 
van mogelijke oplossingen voor het ontstaan, ontwikkeling  
én/of de uitbreiding van brand tussen een PV paneel en 
het dakbedekkingsysteem aan te tonen. Dat is nu nog 
niet beschikbaar: van alle aangeboden oplossingen 
moet de effectiviteit nog worden bewezen.

 •  Mogelijk is er een veilige afstand voor het plaatsen van 
het PV paneel t.o.v. het dakvlak. Nader onderzoek is 
noodzakelijk. 

SAMENVATTING
1  De kans op brandontwikkeling door een PV systeem op  

het platte dak is heel klein. De brandoorzaak blijkt de  
elektrische installatie te zijn en daar is inmiddels veel 
aandacht voor. De (werkzaamheden aan de) elektrische 
installaties zijn van een steeds hoger kwaliteitsniveau.  
Dat maakt de kans op brand nog kleiner. 

2  Isolatiematerialen blijken geen rol te spelen bij de branden.  
Desondanks wordt soms geadviseerd alleen A1/A2 isolatie  
toe te passen op platte daken waarop PV systemen worden  
gemonteerd. Niet alleen is dit ten onrechte, maar het zorgt 
ook voor kostenverhoging en problemen om te voldoen 
aan functionele eisen voor het maximaal gewicht van  
het dak pakket, de beloopbaarheid en belastbaarheid. 
Gelukkig lijkt er een kentering te zijn in het denken over  
de verzekerbaarheid van zonnepaneel-installaties op  
gebouwen met brandbare isolatie16.

3  Er is nog geen regelgeving die eisen stelt aan mogelijke 
brandontwikkeling op het dakoppervlak in combinatie met 
PV panelen. Een vliegvuurbestendig dakbedekkingsysteem 

(het maakt niet uit welk isolatiemateriaal is toegepast) 
voorkomt dat een brand zich tot buiten de PV panelen  
kan uitbreiden. 

4  Met relatief eenvoudige maatregelen is het mogelijk het 
ontstaan, ontwikkelen en/ of uitbreiden van brand van het 
dakbedekkingsysteem te voorkomen. Het is wenselijk dat 
we als dakenbranche op korte termijn deze maatregelen 
vastleggen in een richtlijn voor het platte dak.  
Onze inzichten, zoals verwoord in dit artikel, brengen we 
daarbij graag in zodat we gezamenlijk kunnen zorgen voor 

brandveilige daken met PV systemen. Met gebruikmaking 
van de deskundigheid van Kiwa BDA, VEBIDAK en DAKMERK 
moet het mogelijk zijn om snel deze richtlijn op te stellen. 
Discussie over de verzekerbaarheid van zonne paneel-
installaties op platte daken is immers geen reden om, zo 
laat dit artikel zien, het maatschappelijk belang van het 
behalen van milieudoelstellingen te belemmeren. ■
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Logisch toch, of niet?

beroepsonderwijs. Daar moet talent tussen zitten en toch is 
deze groep in mijn ogen dramatisch ondervertegenwoordigd 
in de bouw. 

Bij de bedrijven waar ik heb gezeten waren er altijd buiten-
landse en niet-blanke Hollandse jongens werkzaam.  
Niet moeilijk doen: een goeie vent is een goeie vent en  
als die wil werken, dan is het al snel een hele goeie vent. 
Ook de onderlinge verstandhouding was in mijn ogen goed, 
maar ik was er nooit hele dagen bij. Plaagstootjes gingen  
in mijn beleving altijd over en weer, zodat ik nooit het idee 
heb gehad hierover te moeten ingrijpen. Maar als ik nu 
mijn oor te luister leg bij al de programma’s op radio en tv, 
bekruipt mij het gevoel dat waar toen om gelachen werd nu 
compleet onacceptabel is, ook al deden onze “medelandse’ 
collega’s er net zo hard aan mee.

Discriminatie. Ik gruwel ervan. Mensen kwetsen. Wat is daar 
de lol van? Personen of groepen uitsluiten omdat ze er  
anders eruitzien, daar word je ook zelf niet beter van.  
Ik weet het, al zo oud als de mensheid is, hebben mensen 
dat gedaan. Daarom zouden we het bijna als normaal  
beschouwen. Maar wij zijn als mensheid toch gegroeid?  
Van stamleden zijn we volksstammen geworden.  
We zijn uitgevlogen, soms letterlijk en zijn weer samen 
geklonterd in dorpen en steden. Communiceren kunnen we 
met iedereen op deze aardkloot. We praten soms anders,  
dat doen die Limburgers ook bij de BAM, maar daarom vinden 
we ze ook zo leuk. Dat doet de gemiddelde Marokkaanse, 
Turkse, Antilliaanse, Surinaamse, Belgische sollicitant toch ook, 
daarom hoef je nog niet bang voor ze te zijn?
 
Omarm ze, coronaproef uiteraard, en maak de bouw divers, 
want ook de bouw is toch zeker gegroeid de afgelopen  
400 jaar? Logisch toch, of niet? ■

Met ‘Logistiek’ als speciaal thema van deze maand was ik al 
op twee-derde van mijn verhaal, toen het ineens niet goed 
voelde. Al dagen gaat het spookbeeld van discriminatie 
door de wereld en ik ben aan het typen hoe moeilijk het 
tegenwoordig is om op een beetje dak in de bewoonde 
wereld te bevoorraden. Arme werkvoorbereider die al die 
problemen moet tackelen.

Logischer zou het zijn als ik nu iets vertel over mijn ervaringen 
met discriminatie in de bouw of op het dak. En nu wordt  
het moeilijk. Ik ben een blanke man uit een arbeidersgezin  
in Rotterdam-Zuid. Die gelukkig de mogelijkheid heeft  
gekregen ‘door te leren’, zo heette dat destijds.  
Als jonge knul speelde ik honkbal, wat toen al ook door veel 
Antilliaanse Nederlanders werd gespeeld. Op de middelbare 
school waren kinderen van andere komaf bij ons geen uit-
zondering en gingen we door elkaar met elkaar om.  
Misschien maakte mij dat kleurenblind, heb ik daarom  
geen problemen in de omgang met niet-blanke mensen  
en zie ik de discriminatie niet.

Wel zie ik dat mensen met een kleurtje ver ondervertegen-
woordigd zijn in de bouwwereld die ik ken. Sterker nog:  
ik kwam op een gegeven moment, in de laatste periode van 
mijn actieve carrière, meer dames in het (semi)kader tegen 
dan ‘medelanders’. Ook rondom de VEBIDAK-vergaderingen 
liet ik wel eens vallen dat we weer in een Old White Men’s 
netwerk verkeerden. Niet onbegrijpelijk, omdat veel lidbedrij-
ven langer bestaande familiebedrijven zijn, maar toch: 
VEBIDAK-vergaderingen waren bijna kleurloos. 

Maar niet alleen daar, ook als ik bijvoorbeeld bij de BAM 
was op een Partneroverleg zag ik de laatste tijd wel meer 
vrouwen verschijnen, maar kreeg het overleg niet meer kleur. 
Er liepen wel lieden bij die ik bijna niet verstond, maar deze 
kwamen bijna op zeker altijd uit de regio Limburg.  
Ik zag wel meer en meer niet-Hollandse jongens de bouw  
in stromen, maar deze (voornamelijk) mannen kwam ik 
zelden of nooit in een middenkader-functie tegen.  
Waarom niet? Ik weet het niet. Er gaan volgens mij voldoende 
jongens van niet-Hollandse afkomst naar het middelbaar 

THEO TALKS

In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad  

zijn mening over de dakenbranche  

en aanverwante onderwerpen.

Als Hoofd Uitvoering geef je leiding aan ons team van 
uitvoerders en werkvoorbereiders van onze vestigingen in 
Oisterwijk & Berkel en Rodenrijs. Wij bieden je volop leuke 
uitdagingen en een stevige verantwoordelijkheid. Zo ben 
je verantwoordelijk voor de uitvoering van alle projecten 
die onze ploegen uitvoeren, maar ook voor projecten die 
door onderaannemers worden uitgevoerd. Vanzelfsprekend 
bewaak je de planning, de kosten en resultaten van de 
projecten, en stuur je bij als dat nodig is. Kortom; jij hebt het 
overzicht en beheerst het traject van A tot Z. 

Veilig werken staat bij DAKaccent hoog in het vaandel. 
Als Hoofd Uitvoering stimuleer je ons tot een nóg sterker 
kwaliteitsbesef. Zie je verbeterpunten, dan horen we die graag. 
Samen met onze veiligheidscoördinator ben jij de drager voor 
veilig werken binnen DAKaccent. Bovendien ga je samen met 
de afdeling HRM actief nieuwe collega’s en onderaannemers 
werven. 

Bij voorkeur heb je de hbo-opleiding Bouwkunde afgerond. 
Andere opleiding, maar wel een flinke dosis passende 
werkervaring? Ook dan horen we graag van je. Verder heb je 
een natuurlijk charisma, een sterke besluitvaardigheid plús 
een goed oog voor iedereen die betrokken is bij een project. 
Tenslotte ben je gewoon voor iedereen in de organisatie 
aanspreekbaar.

Waar mag je op rekenen
Uiteraard ontvang je een salaris dat past bij jouw opleiding, 
kennis en werkervaring. Bij DAKaccent bieden wij je bovendien 
goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk aan een 
pensioenregeling volgens Bikudak, 25 vakantiedagen, 
collectieve roostervrije dagen plus een bonus- en tantième-
regeling. Vanzelfsprekend zorgen we voor een auto van 
de zaak, een laptop en telefoon. En wil je blijven leren en 
groeien, dan krijg je van ons alle mogelijkheden om relevante 
opleidingen te volgen. Sowieso werken we graag met jou 
aan de groei van de functie, want bij geschiktheid bestaat de 
mogelijkheid om door te groeien tot technisch directeur. 

Denk jij dat ons verhaal bij jou past?

Stuur dan je cv en motivatie per mail naar  
t.janssen@dakaccent.nl. Heb je nog vragen,  
neem dan even telefonisch contact op met  
Teun Janssen via 013-5220909.

Professioneel, persoonlijk, praktisch 
Projectmatige dakrenovatie en onderhoudsbeheer van 
platte daken voor professionele opdrachtgevers. Dat is wat 
we doen. Al bijna 20 jaar. En dat door heel Nederland. We 
mogen veel gebouwbeheerders van institutionele beleggers, 
gemeenten, bedrijven, woning bouwcorporaties, school- en 
zorginstellingen tot onze vaste klantenkring rekenen. En daar 
zijn we maar wat trots op! 

Alles behalve gewoon
Wij zijn gewoon goed in wat we doen. We geloven in resultaat 
en een simpel en snel gericht antwoord met passende 
oplossing voor elke situatie en op elk moment. Met het juiste 
gevoel, wederzijds vertrouwen en een fijn contact. 

DAKaccent Nederland B.V.  |  www.dakaccent.nl/vacatures

Vacature

HOOFD UITVOERING 
(die zich thuis voelt op een plat dak)

Voel je een match als je het volgende leest?

- Gevoel voor techniek 
- Analytisch en pragmatisch 
- Een stressbestendige allrounder
- Gedreven en sociaal
- Communicatief en commercieel
- Aanpakker met organisatorische vaardigheden

Mooi! Lees dan vooral verder. 



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

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

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

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

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

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

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

EPDM-AFDICHTINGSSYSTEMEN
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ERIK EN DE ANDEREN

Perioden van droogte en piekbuien maken de toepassing  

van retentiedaken steeds urgenter. De waterdichtheid van de 

dakconstructie daaronder blijft een belangrijk aandachtspunt.

Koudwatervrees  
bij retentiedaken

Momenteel vooral vanwege de, gemakkelijk mee te nemen,  
gewichts toename binnen de nieuwbouwmarkt, maar steeds 
meer ook op de renovatiemarkt. Daarnaast hebben vele 
andere gemeenten in hun waterbeleidsplan staan dat 
waterberging op het eigen terrein verplicht gesteld wordt, 
waardoor ook zij indirect het retentiedak promoten.

Wat is er dan mooier om groen met water te combineren op 
het dak? Waar inmiddels na heftige buien de natte voeten 
ontstaan op het maaiveld, wordt het water opgevangen in 
drainagekratten of drainage-elementen en kan een deel 
gebruikt worden voor de groei van de begroeide daken. 
Want ook die hebben inmiddels te lijden onder de langere 
droge periodes in ieder voorjaar. Langzamerhand zie je dat 
zelfs de sedumdaken met te weinig drainage het erg moeilijk 
hebben om letterlijk de groei erin te houden. Dan ook nog in 
combinatie met een PV paneel en het multifunctionele dak 
in groen, geel en blauw is compleet. Een beetje rood voor 
de sociale component en de één-meter-vijftig maatschappij 
vindt de ruimte voor veilige afstand op het dak terug.  
Tot zover klinkt het te mooi om waar te zijn…

Ook op renovatiegebied wordt hard gewerkt om veel meer 
daken in met name het grootstedelijk gebied te gaan voor-
zien van water op het dak. Woningbouwverenigingen zijn 
met proeven bezig om ook het retentiedak te introduceren 
bij hun huurders. De droogte en telkens terugkerende felle 
piekbuien leiden ertoe dat veel gemeenten, samen met hun 
woningbouwverenigingen, plannen maken en voorzieningen  
willen treffen om het teveel aan water te gebruiken: voor opslag  
(waarna dit weer gebruikt kan worden voor de eigen be-
groeide daken, of binnen het terrein kan worden hergebruikt). 
Zie ook het ontstaan van prachtige natuurdaken, zoals het 
gerenoveerde dak van de beroemde Peperklip van architect 

Weeber met verhuurder Vestia. Water en wateropslag als 
drinkwater voor vogels geven een toegevoegde biodiversiteit  
op een dak. Nestgelegenheid en ondiepe vijvers voor de 
 vogels met dood hout voor schimmels en insecten.  
Zo ontstaat een natuurlijk ecosysteem. Het gaat om planten 
die aantrekkelijk zijn voor bijen en vlinders,” aldus Van der Tol 
hoveniers die dit grootste Europese natuurdak vanuit  
Holland Groen ontworpen heeft en zelf heeft uitgevoerd  
(zie ook Roofs april 2020). 

ZWEETPARELS
Maar wat vinden wij ervan? Wij, als grijze markt, staan inmid-
dels de zogenaamde Rotterdamse ‘peentjes’ te zweten. 
Verzekerde garanties worden erbij gehaald om maar ieder 
renovatiedak volledig te kunnen slopen en weer conform  
de Vakrichtlijn op te bouwen (en bij voorkeur zonder dat  
wij straks weten wat er nog bovenop wordt gebouwd).  
Geen voortzetting dus van de roep naar integratie, vanuit 
een Duurzaam Dak Concept, met verzekerde garanties.  
Het risico wordt verlegd naar ons, dakdekkers. En, doordat wij 
niet van de opbouw wisten, kan er in ieder geval aangege-
ven worden dat het gebeurd is met de afgegeven reguliere 
10 jaar waterdichtingsgarantie. Want: wie wordt er gebeld als 
er calamiteiten zijn aan de dakbedekking? Het dakdekkers-
bedrijf! Koudwatervrees is een feit en het wordt bij sommigen 
toch wat te nat onder de voeten….

Aan overkoepelende organisaties, zoals VEBIDAK, Dakmerk 
en ook BDA, die zich steeds hard maken voor de juiste 
Vakrichtlijn, het verzoek om bij gewijzigd inzicht (samen met 
NDA) snel te komen tot de beste regels en deze ook vast te 
leggen voor onze bestaande renovatiemarkt, bij gewijzigde 
functionaliteit van het dak. Hoe om te gaan met daken die 
nog niet afgeschreven zijn en in aanmerking komen voor 
multifunctioneel dakgebruik? 

Met uiteraard ook de vraag aan de markt: welke producenten 
schuiven aan om de risico’s te gaan delen en willen volmon-
dig aangeven dat hun dakmaterialen uitermate geschikt zijn 
om langdurig belast te kunnen worden binnen het toekom-
stig multifunctionele dakgebruik? Om samen te komen tot 
die goedgekeurde renovatieopbouw, in plaats van aldoor te 
blijven roepen om alles tot op de constructie dan maar te 
slopen? Waardoor ook de investeringen op klimaatadaptatie 
door de opdrachtgevers en gebouweigenaar aantrekkelijk 
kunnen worden, zonder al te veel subsidie uit Europa.  
Laten wij samen ervoor zorgen dat onze directies van  
dakdekkersbedrijven geen zweetparels meer krijgen van een 
opgelegd retentiedak, maar trots zijn en blijven op het be-
langrijkste waterdichtingswerk met ons eigen specialisme. ■
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Erik Steegman, NDA

Laatst vroeg een bou-
wer van retentiedaken 
vanuit de ‘groene’ kant 
mij hoe wij binnen de ‘grijze’ 
kant omgaan met retentie-
daken. Ik antwoordde dat er nog 
een enorme koudwatervrees is ten aanzien van het water-
dichtingswerk bij retentiedaken: daken zonder afschot is 
een thema dat nog niet is vastgelegd binnen de Vakrichtlijn. 
Daaraan is de vraag gekoppeld: welke dakmaterialen zijn 
als waterdichting geschikt om tijdelijk (of langer) te belasten 
onder een druk van staand water? 

Alweer lang geleden heeft Dick Wapstra, indertijd als 
adviseur verbonden aan VEBIDAK en helaas veel te vroeg 
overleden, een statement gemaakt om maar vooral vanuit 
de dakdekkersbedrijven geen garantie op (bitumineuze) 
funderingsstroken te geven waar een verticale belasting van 
staand grondwater is. In deze tijd wordt bij een retentiedak 
zonder afschot de dakbedekking vaak permanent, horizon-
taal belast met water op het dak. Wat is het verschil, hoe 
staat het nu met die garantie?

GEKLEURDE DAKEN
Binnen de nieuwbouwsector, en dan met name bij gemeen-
ten zoals Rotterdam en Amsterdam, heeft de dakenbranche 
al vaker te maken gehad met het feit dat retentiedaken 
verplicht worden gesteld. De dakdekkersbedrijven rondom 
Amsterdam merken momenteel al dat het waterbergende 
dak in opkomst is. Amsterdamse bedrijven zoals Metropolder, 
en ook de systeemproducenten in de groene sector,  
spelen veelal op deze ontwikkelingen in met systemen om 
het dak te gaan gebruiken voor wateropslag.  



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

TEKST ■ FOTOGRAFIE: VLAKKELICHTKOEPEL

et Bedienbaar Daklicht behoort om meerdere redenen tot 

de allerbeste daklichten die in de markt verkrijgbaar zijn.  

En door de enorme keuze in standaard maten – meer dan 

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

zowel elektrische- als handbediende uitvoering.

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

hoogwaardig geïsoleerd in een koudebrugvrije constructie. Het  

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

inclusief zwarte thermisch gescheiden afstandshouders. 

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

de dakopening.  Zo geeft bijvoorbeeld een Bedienbaar Daklicht 

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

producten is dat aanzienlijk minder. De ruime raamopening van  

25 cm biedt volop ventilatie.

UITSTEKEND GETEST
Testlaboratorium ift Rosenheim (Duitsland) heeft het Bedienbaar  

Daklicht beproefd op essentiële kenmerken volgens EN 14351-1.  

De uitkomsten zijn zo goed dat gesproken kan worden van één  

van de allerbeste daklichten die in de markt verkrijgbaar zijn.

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

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

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

aluminium frame. De geïsoleerde opstand is aan de zichtzijde  

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

binnenzijde zelf afwerken, dan is dat vanwege de verticale opstand  

zeer gemakkelijk. 

Het daklicht wordt elektrisch bediend en gaat traploos open en  

dicht. De kettingmotor is onzichtbaar weggewerkt in de opstand 

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

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

geleverd. Binnen- of buitenzonwering is standaard leverbaar.

HERUVENT BV  |

WWW.VLAKKELICHTKOEPEL.NL

H

Lange Linden 32
5433 NC Katwijk

T  088-9965680
F  024-6782495

info@aabogreentech.nl
www.aabogreentech.nl

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

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

Bezoek ook onze 
nieuwe webshop!

Infraroodverwarming Warmtepompen LED verlichting Zonnepanelen

www.aabogreentech.nl
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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.

“ Mensen hebben  
een voorkeur voor  
licht van boven”

AAN TAFEL MET… SYLVIA PONT

en Paul Ketelaars (Vakwerk Architecten), die de prijs kreeg 
voor zijn ontwerp voor een huis in Delft. De jury nomineert  
uit de inzendingen maximaal 5 projecten in de categorie 
kleine gebouwen (van minder dan 1000 m²) en maximaal  
5 projecten in de categorie grote gebouwen (van meer  
dan 1000 m²). In elke categorie zal er één winnaar zijn.
Pont vertelt: “De twee winnaars van vorige keer maken  
ongelooflijk geavanceerd gebruik van daglicht.  
Het zijn prachtige voorbeelden van wat er allemaal mogelijk 
is. Bij Museum Voorlinden is er een bijzondere manier gevon-
den om licht vanuit het zuiden in te vangen. Direct zonlicht is  
schadelijk voor kunst. Musea vangen daarom bij voorkeur 
het licht vanuit het noorden in, om te voorkomen dat er 
 zonlicht op hun kunstwerken valt. Maar je mist dan de rijkdom 
van het licht vanuit het zuiden met zijn kleurvariaties door  
de dag. Bij Museum Voorlinden is gebruik gemaakt van 
duizenden schuingeoriënteerde cilinders in het dak, waar 
het licht vanuit het zuiden in schijnt. Het licht komt via die 
buisjes niet direct binnen, maar via reflectie. Zo krijgen ze de 

rijkdom van het licht vanuit het zuiden zonder de nadelen 
van directe lichtinval.” Zie voor een uitgebreide beschrijving 
het artikel ‘Elliptische cilinders zorgen voor levend licht in 
museum’ in Roofs oktober 2016.

Winnaar in de categorie minder dan 1000 m² was in 2018 
een woonhuis en bed & breakfast in Delft. “Daar is er  gekozen 
om wel direct zonlicht binnen te laten, maar op een heel 
bijzondere manier. Er zijn vijf kegelvormige openingen in  
het dak gemaakt waar het zonlicht doorheen schijnt.  
Daglicht varieert in de loop van de dag en dat geeft hier 
een speels en levendig effect. Heel erg mooi.”

LICHT
Aangezien de zon boven ons staat, lijkt het voor de hand te  
liggen dat een dakraam meer effect heeft dan een raam in  
een muur. Klopt dat? Pont: “Ja, in beginsel is het zo eenvoudig. 
Als je even grote ramen hebt in het dak en de muur,  
komt er door het dakraam gemiddeld meer licht  binnen. 
Dakramen zijn daardoor efficiënt. Bovendien hebben 
 mensen een perceptuele voorkeur voor licht van boven.  
Wij, en alle andere levende wezens op aarde, zijn geëvo-
lueerd onder de zon, dus licht van boven voelt voor ons als 
natuurlijk. Bovendien heeft natuurlijk licht allerlei gunstige 
effecten op onze gezondheid en functioneren. Bij dakramen 
heb je echter ook te maken met de nadelen van directe 
lichtinval: schermen worden slecht leesbaar en je moet iets 
doen voor warmtebeheer. Er zijn daarvoor  architecturaal 
slimme constructies te verzinnen, zoals licht niet direct 
 binnenlaten maar eerst laten reflecteren. Denk aan de 
schuine cilinders van Museum Voorlinden. Als we met zijn  
allen nadenken over hoe je licht anders kunt binnenlaten, 
kan er nog heel veel meer.”
Als hoogleraar is het Ponts vakgebied om licht te meten,  
te beschrijven, te visualiseren en te ontwerpen. “Studenten aan 
de faculteit Industrieel Ontwerpen leren om producten,  
services en complexe systemen te ontwerpen. Ik geef  binnen  
die studie lighting design, een ‘master elective’ (een keuzevak 
van een half jaar). Daarbij maken de studenten kennis met 
de mogelijkheid om lichtontwerper te worden. In Nederland 
zijn er een stuk of twintig à dertig onafhankelijke lichtont-
werpers. Bij lichtontwerp sluit je aan bij de gewenste ervaring: 
wat wil de gebruiker en waarvoor, wanneer en waar?  
Welke lichtkwaliteiten, atmosfeer en perceptuele impressies 
wil je bereiken?”
Hoe mensen iets ervaren heeft Pont altijd geboeid.  
“De werkelijkheid wordt door iedereen anders ervaren,  
dat fascineert me. Ik begon daarom aan een studie  
psychologie in Amsterdam, maar stapte al snel over naar 
natuurkunde (fysica). Daarna ben ik in Utrecht gepromoveerd 
op een onderzoek binnen het vakgebied psychofysica, 
waarbij men onderzoekt hoe mensen iets waarnemen,  
uitgaande van psychologie en fysica. Vervolgens heb ik  
twintig jaar onderzoek gedaan naar materiaal en licht,  
zowel de optische eigenschappen als het effect op wat 
mensen waarnemen. En nu doe ik onderzoek naar licht 
ontwerpen. Ik integreer dus drie disciplines: de natuurkundige 
eigenschappen van licht, de perceptie van licht en het 
ontwerpen van licht.”

Maar wat is er dan zo mooi aan licht? “Alles verandert  
door licht. Alles wat we zien is licht. Je ziet een object door  
de weerkaatsing van lichtbundels. En omdat dat natuur-
kundig zo is, is het ook zo dat het licht bepalend is voor  
hoe je een object ziet. Verander het licht en je ervaart  
het object anders.” ■

SYLVIA PONT IN ACHT VRAGEN
BURGERLIJKE STAAT? GEHUWD MET ERNST-JAN DE VRIES.

KINDEREN? TWEE ZONEN, FINN (12) EN JARI (14).

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT? IK BESTEED MIJN TIJD 
GRAAG AAN MAN, ZONEN, HOND, HUIS EN TUIN. IK WANDEL, 
FIETS EN DOE AAN PAARDRIJDEN EN BEELDHOUWEN.

FAVORIETE MUZIEK? WISSELEND,  
MEEST ALTERNATIEF/ROCK/POP, OP DIT MOMENT DI-RECT.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING? IK GA HET LIEFST STEEDS 
NAAR NIEUWE PLEKKEN TOE, OMDAT IK NIEUWSGIERIG BEN.  
IK HEB HEEL VEEL GEREISD, IN EUROPA, AFRIKA, AMERIKA  
EN AZIË. DE AFGELOPEN JAREN HEBBEN WE MET ONS GEZIN 
RONDGEREISD IN ZWEDEN, DENEMARKEN, FRANKRIJK  
EN SARDINIË.

FAVORIETE STAD? IK HOU VAN DE EIGEN CHARMES VAN  
STEDEN ALS AMSTERDAM, UTRECHT, DEN HAAG, LONDEN,  
SAN FRANCISCO, NEW YORK… DAAR GA IK GRAAG NAARTOE, 
MAAR IK WOON LIEVER IN EEN DORP, VANWEGE HET GROEN 
EN DE RUST.

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT? MUSEUM VOORLINDEN 
IN WASSENAAR. DOOR DE GROTE OPEN RUIMTES, GEVULD MET 
KUNST EN DAGLICHT. FAVORIETE LICHTONTWERPER:  
JAMES TURRELL EN ZIJN INSTALLATIES INFINITE EN SKYSPACE  
(IN NEDERLAND TE VINDEN IN MUSEUM VOORLINDEN EN  
MUSEUM DE PONT IN TILBURG.) 

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP? IK BEN ER 
TROTS OP ALS IK MET STUDENTEN, PROMOVENDI OF COLLEGA’S  
KAN BIJDRAGEN AAN HET KRIJGEN VAN EEN NIEUW INZICHT  
OF NIEUWE ONTDEKKING.

Nolanda Klunder

Sinds 2008 wordt elke twee jaar de Dutch Daylight Award 
uitgereikt, een onderscheiding met als doel om bijzondere  
daglichtarchitectuur onder de aandacht te brengen.  
Vanwege de coronamaatregelen is de inschrijfdatum van 
de Dutch Daylight Award 2020 verlengd tot 1 september;  
de uitreiking zal plaatsvinden in januari 2021. Sylvia Pont is de 
voorzitter van de jury. Zij is hoogleraar Perceptual Intelligence 
aan de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft. 
“Daglicht is de meest duurzame bron van licht die je maar 
kunt bedenken, dus het is zinvol en nuttig om daar zo veel 
mogelijk gebruik van te maken,” vertelt Pont.  
“Met de Dutch Daylight Award willen we meer aandacht 
genereren voor de mogelijkheden van daglicht in de 
 architectuur. Daglicht is niet alleen duurzaam, maar het is 
ook een heel mooie lichtbron. Bovendien zijn mensen en 
dieren geëvolueerd onder daglicht; ons systeem is erop 
afgestemd. Kortom, we moeten er goed gebruik van maken, 
en de  mogelijkheden zijn nog niet volledig benut.”

DUTCH DAYLIGHT AWARD
Naast Sylvia Pont hebben daglichtexperts uit verschillende 
disciplines zitting in de jury van de Dutch Daylight Award: 
Paul van Bergen (bouwfysicus en directeur DGMR),  
Siegrid Siderius (lichtontwerper en oprichter SISI Lichtontwerp), 
Michiel van Raaij (hoofdredacteur van Architectenweb)  
en een vertegenwoordiger van Lamilux, producent van  
daglichtsystemen. Ook nemen de twee winnaars van de 
Dutch Daylight Award 2018 plaats in de jury:  
Dirk Jan Postel (Kraaijvanger Architects), die de Award ontving 
voor zijn ontwerp voor Museum Voorlinden in Wassenaar  Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl



Een biologische  
woning van stro

advertorial

Er komt steeds meer aandacht voor woningen die zo weinig mogelijk CO² uitstoten.  

Hierin is volop ontwikkeling, maar het kan nog veel beter. Bij de productie van de  

woning zelf komt er in de regel nog steeds erg veel CO² vrij. Biologische gebouwde  

woningen zijn dan ook een trend. Een woning van stro bijvoorbeeld.

aan te brengen. Dit kan zelfs zonder hulp van een expert.  
Aan de buitenzijde hoeft een woning van stro er helemaal 
niet anders uit te zien dan traditioneel gebouwde woningen. 
Mede door de flexibiliteit van stro is het wel mogelijk om  
af te wijken van traditionele vormen. Zo kan een woning  
van ronde vormen of van een golvend dak worden voor- 
zien. Ook alle faciliteiten in de woning doen niet onder  
voor traditionele stenen woningen. Badkamer, keuken,  
een houten vloer of gietvloer, maar ook voorzieningen als 
stroom en glasvezel internet; het is allemaal mogelijk.  
Voor de afwerking van de muren wordt meestal leem of  
een ander pleistermiddel gebruikt. 

VOORDELEN VAN EEN STROBALEN WONING
Er zullen mensen zijn die bij een woning van stro denken:  
hoe zit dat met de brandveiligheid? De strobalen zijn  
echter dusdanig hard geperst, dat ze absoluut brandveilig 
zijn. Er kan geen zuurstof bij, zodat er ook geen brand in 
het stro kan ontstaan. Helemaal als de muren met leem zijn 
afgewerkt. Ook voor ongedierte zijn de strobalen te hard 
geperst. Verder doen de strobalen uitstekend dienst als 
isolatiemateriaal. De woning houdt warmte vast en in de 
zomer zal de woning aangenaam koel zijn. De strobalen zijn 
honderd procent recyclebaar, milieu vriendelijk en hebben 
een zeer lange levensduur. Ook is het makkelijk om elektra, 
afvoeren en andere voorzieningen in de muren te verwerken. 
Ook gaat een strobalen woning even lang mee als een huis 
van baksteen en beton.

WONING VAN STROBALEN
Menigeen zal bij een woning van stro denken aan stro hutjes 
uit lang vervlogen tijden. Stro was inderdaad lange tijd  
een gangbaar bouwmateriaal. Totdat bakstenen en beton 
gebruikt werden. Toch is stro weer helemaal in  opkomst.  
In de 19de eeuw werd namelijk de strobalenpers uitgevonden.  
In Europa werd de strobalenpers vooral ingezet in de  
agrarische sector in landbouwmachines. De stengels van  
het geoogste graan worden dan direct in balen geperst.  
In de Verenigde Staten werd de strobalenpers al gebruikt om 
strobalen voor woningen te maken. Dit is ook de methode 
die tegenwoordig gebruikt wordt voor ecologische en biolo-
gische woningen van stro. Strobalen voor woningen worden 
zeer hard geperst, zo’n 90 kg/m³. Volgens Europese normen 
moet een standaard strobaal 70 of 90 centimeter lang zijn, 
45 centimeter breed en 38 centimeter breed. Op deze manier 
weegt een strobaal tussen de 13 en 15 kilogram.

HOE WORDT EEN WONING  
VAN STROBALEN GEBOUWD?
Vrijwel altijd is dit een samenspel tussen houtskeletbouw en 
strobalenbouw. Het skelet van de woning is volledig van hout, 
waarna de muren en het dak opgevuld kunnen worden  
met strobalen. Tegenwoordig is er ook al een hele strobalen-
industrie, waarbij kant-en-klare gevel-, vloer- en dakelementen 
te koop zijn die gevuld zijn met stro. Dit is een vorm van 
prefabbouw waarbij alleen de elementen nog in elkaar 
gezet hoeven te worden. Maar wanneer het houten skelet 
eenmaal staat, is het ook heel gemakkelijk om zelf strobalen 

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

In onze business moeten we vaak omgaan met uitdagingen waarin we snel moeten schakelen.  
We moeten flexibel zijn en kunnen inspelen op de omstandigheden van een project. Met Dakned kies  
je voor een flexibele partner die altijd voor jou en jouw project klaarstaat. We weten wat de fabrikant wil, 
wat de dakdekker nodig heeft én wat de eindgebruiker wenst. Daar ligt onze kracht. Wij ontvangen de 
beste producten van onze leveranciers en zorgen ervoor dat alles beschikbaar is en op voorraad staat.  
Benieuwd wat we allemaal kunnen leveren? Bekijk de website of neem contact met ons op.

WIJ ONDERSTEUNEN JOU IN ALLES WAT JE NODIG HEBT.

WIJ SNAPPEN 
ONZE ROL.



SKYLUX 
VASTE BUITENZONWERING

Natuurlijk daglicht zonder 
oververhitting

Met de Skylux glaskoepels kies je voor natuurlijk daglicht en dus een gezond binnenklimaat in je woning. Maar overmatige zoninval zorgt 
ervoor dat je comfortbeleving verstoord wordt.
Kies voor een buitenzonwering van Skylux op je vlakke glaskoepel. 
Aan de hand van een éénvoudig clip systeem monteer je deze kwalitatieve buitenzonwering makkelijk op de Skylux vlakke glaskoepel. 
De zonwering zorgt ervoor dat je de binnentemperatuur in je woning op een comfortabel niveau behoudt want het glas verhit niet en zo 
komt er dus minder zonnewarmte binnen.
De Skylux® vaste buitenzonwering is compatibel met iWindow2, iWindow3, iWindow2 Flex en iWindow3 Flex.
Geïnteresseerd? Surf naar skylux.be of mail naar info@skylux.be

www.skylux.be
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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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Bouwen is logistiek. Maar als er één ding is waar de aannemer  

geen verstand van heeft, is het logistiek, wordt wel eens gezegd.  

Onzin volgens de één, een waarheid als een koe volgens de ander.  

Hier gewoon eens een paar knelpunten.

Met slimme logistiek 
kun je geld verdienen

SPECIAL LOGISTIEK

Theo Wiekeraad

Als je goed om je heen kijkt, is het werkzame 
leven één groot logistiek plan. Iedere industrie 
heeft zijn eigen logistiek. Zo ook de daken-
branche. De logistieke organisatie is inmiddels  
ook voor de hoofdaannemer van groot belang.  
Dat komt het sterkst tot uiting in het geval van 
LEAN-plannen. Hier worden tijd, werkzaam-
heden, uitvoerenden en hulpmaterieel aan 
elkaar gekoppeld. Een LEAN-sessie is als het 
ware een groot logistiek plan, waarin wordt 
bepaald wat wanneer en waar kan gebeuren, 
door wie, in hoeveel tijd, wat er voor nodig is 
en welke bewerking volgt. 

Hieronder een kort overzicht van een paar 
vraagstukken in de verschillende fases van 
een dakenproject en waarom het misgaat.

MAGAZIJNEN OPGERUIMD HOUDEN  
EN GOED VOORRAADBEHEER 
Zonder vaste magazijnbeheerder is goed 
magazijnbeheer bij het gros van de bedrijven 
een probleem. Soms wil het gewoon niet lukken, 
soms is er sprake van onnadenkendheid en 
incidenteel ook angst (de schuld te krijgen 
omdat jij iets terugbrengt wat kapot is). Erger zijn  
onwil en desinteresse: ‘wat kan mij dat schelen?’ Nou, mij 
heel veel! Iedereen weet dat de bouten van de veiligheids-
hekken tijdens transport willen lostrillen. Als niemand daar 
naar kijkt, dan kan het een keer goed mis gaan. 

GOED VOORBEREIDEN VAN WERKEN 
Een professionele organisatie herken je aan de energie die 
in de voorbereiding wordt gestoken. Met een halve dag  
informatieoverdracht op de zaak kunnen mandagen  
worden ver diend. Maar door de waan van de dag ontstaat 
er vaak tijd gebrek in dit deel van het werk, waardoor op 
locatie opnieuw het wiel moet worden uitgevonden.  
Had het wiel van kantoor 12 spaken, zonder overleg heeft 
dat van de jongens op het werk 9 spaken. Dat rijdt toch 
anders en vaak helaas niet beter. 

TIJDIGE MELDING VAN STARTDAG  
BIJ OPDRACHTGEVER MET VOORWAARDEN  
(BIJV. LEGE PARKEERPLAATS, SNOEIEN BEGROEIING)
Hiermee begint ieder werk soms vele weken van tevoren. 
Vaak gaat het goed en is een belletje voldoende. Maar soms 
is het heel wat ingewikkelder. Binnenstedelijk heb je een ver-
gunning nodig voor kraanwerk, zeker als je op de openbare 
weg staat, op ‘betaald parkeren’-plaatsen of waar stads-
vervoer rijdt. Het is een pré als bewoners en uitbaters van 
omringende panden worden ingelicht over de geplande 
werkzaamheden en de periode en/of frequentie dat dit  
gebeurt. Maar ook dan kan het zijn dat auto’s die niet weg 
zijn gehaald door de politie worden genegeerd, gewoon  
omdat ze daar geen werk in steken (maar wil jij van de  
vergunning afwijken, dan weten ze je direct te vinden). 

AFSTEMMING DAKBEDEKKINGSPROCES  
MET BEDRIJFSPROCES OPDRACHTGEVER 
Een klassiek voorbeeld van het afstemmen van de dakwerk-
zaamheden op de werkzaamheden van de opdrachtgever 
is de dakrenovatie van een schoolgebouw in de zomer-
vakantie. Dat is wat ieder schoolhoofd en ieder dakdekkers-
bedrijf wel wil. Maar om dat te realiseren, moet de gemeente 
eigenlijk het jaar ervoor al het bestek c.q. de uitvraag klaar 
hebben, om het vroeg in hun budgetjaar te kunnen gaan 
aanbesteden. Zo wordt tijd voor voorbereiding en vastleggen  
van personeel dat in de bouwvak kan doorwerken gecreëerd. 
Maar helaas is de opdrachtverlening zo laat in het voorjaar 
dat de aannemer zich in allerlei bochten moet wringen om 
dit te kunnen realiseren. 

HORIZONTAAL TRANSPORT 
Ondanks mogelijke inzet van arbovriendelijke hulpmiddelen, 
moeten we te veel horizontaal transport op daken proberen 
te voorkomen. Ook dit is vaak een kwestie van een goede 
werkvoorbereiding: welke hoeveelheden benodigd materieel 
en gereedschap als ondersteuning komen waar op het dak 
en hoe/in welke volgorde gaan we te werk? Dit wordt op 
tekening aangegeven, waarna op de juiste tijd het transport 
wordt afgeroepen en er systematisch wordt gewerkt.  
Als je het beschreven logistieke plan volgt, kun je ook zien  
of het werkt en leren van gemaakte fouten. 

De optimalisatie van de inzet van bouwkranen (bijvoorbeeld 
op hetzelfde kraanmoment materialen op- en afval afdraaien) 
is heel belangrijk en alle professionele dakaannemers doen 
dat. Maar hierbij wordt nog wel eens vergeten dat er ook te 
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veel op de daken kan worden geplaatst. Zoals meer isolatie 
dan binnen verantwoorde tijd kan worden verwerkt.  
De isolatie kan nat worden en opzichters keuren het dan af, 
maar ook zijn er grotere risico’s op (storm)schade. 

Door steeds hogere Rc-waarden en het gebrek aan kennis 
van de aannemer om een goed afschot in de ondergrond 
te maken, moet er steeds meer isolatiemateriaal aangeleverd 
worden. Dit vergroot de kans op problemen op het dak.  
Bij meerlaagse isolatie is voor het op de juiste plek op het 
dak zetten van de pakketten (niet alleen bij het lossen op 
de grond maar ook bij aanpikken op het dak) bijna hogere 
wiskunde nodig. Als dakdekkers hier aanleg voor hadden, 
zou het gros van hen niet op het dak staan.

WERKEN MET VASTE SAMENSTELLING PLOEGEN 
Binnen de eigen organisatie is dat een standaard werkwijze, 
maar ook binnen partnerships wordt daar vaak aan gewerkt. 
De diverse bedrijven, vooral in de afbouw, proberen vaak ook 
dezelfde ploegen door te zetten naar het volgende project. 
Zo worden werknemers van andere bedrijven collega’s in  
de keten en is meer mogelijk en samen werken wordt snel 
een echte samenwerking. 

GOEDE NACALCULATIE 
Een transparante nacalculatie is van groot belang.  
Dit heeft misschien meer te maken met management  

dan met logistiek. Want: kan en mag je de tekortkomingen 
wel benoemen?

Zo is het verkeerd plaatsen van materialen op het werk een 
fout die bij goede instructies niet had hoeven gebeuren. 
Toch is het niet goed kunnen plaatsen van het materiaal, 
doordat bijvoorbeeld de kraan onvoldoende bereik heeft, 
een kwestie van een goede werkvoorbereiding.  
Op welk moment heeft iemand schuld? Kon de kraan staan  
waar de werkvoorbereider vanuit ging, dan is er een  
verkeerde kraan geplaatst. Was de locatie versperd, en zo ja:  
aan wie lag dat? Slechte communicatie? Eigenwijze bewoners  
die weigeren mee te werken? Of waren bijvoorbeeld de 
parkeerplaatsen niet afgezet?

CONCLUSIE
Sommige aannemers hebben er inderdaad geen kaas van 
gegeten en hadden veel logistieke problemen kunnen  
voorkomen door een betere voorbereiding. Maar ondanks 
een goede voorbereiding en veel goede wil zijn aannemers 
99% van hun tijd op locatie bezig, met wisselende omstan-
digheden en verloop van ploegen. Dat maakt logistiek in de 
bouw een ‘hell of a job’! ■ 

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

SPECIAL LOGISTIEK
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LEAN bouwen raakt steeds verder ingeburgerd. Het is een methodiek,  

waarbij de processen van de verschillende bouwpartijen optimaal  

op elkaar aansluiten. Wat houdt dit precies in en wat heeft het voor  

gevolgen voor de werkpraktijk van het dakdekkersbedrijf.

LEAN: Optimalisatie  
van het bouwproces

SPECIAL LOGISTIEK

LEAN bouwen is het continu verbeteren van processen in  
de bouw. Het doel is om verspillingen te verminderen en  
als het kan deze zelfs weg te nemen. Alles wat geen waarde 
toevoegt, wordt gezien als verspilling bij LEAN bouwen. 
Processen die voor de klant geen waarde toevoegen en 
daarmee dus kosten met zich meebrengen, moeten zoveel 
mogelijk worden teruggebracht. Dat klinkt eenvoudig,  
maar de praktijk laat vaak anders zien. Het concept van 
LEAN is bedacht door Toyota. Bij Toyota zijn ze zo te werk  
gegaan dat elke fout wordt gemeld. Want als er iets dreigt 
mis te gaan dan is de klant daar het slachtoffer van.  
Fouten worden gemaakt, maar zolang dat zo is zijn er verbeter- 
kansen. Toyota wilde zorgen dat er continu verbetering plaats- 
vindt, gericht op het eindresultaat, dat is de klant. Dit kan  
alleen in een omgeving waar iedereen wordt gerespecteerd. 

Bij de toepassing van LEAN in de bouw is het uitgangspunt 
om gezamenlijk met alle uitvoerende partijen een zo strak 
mogelijke planning te organiseren. Hierbij wordt de doorloop-
tijd van het werk geoptimaliseerd en alle partijen hebben een 
optimaal rendement van het door hen ingezette personeel 
en materieel. Met deze gezamenlijke input moeten overlap-
pen, wachttijden en hiaten in de geplande werkzaamheden 
worden voorkomen, met verkorting van de uitvoeringstijd als 
extra winst. Ook op het gebied van duurzaamheid biedt de 

LEAN-methode voordelen: minder faalkosten, minder mate-
riaalgebruik, minder transport, etc. Een goede LEAN-sessie 
moet voor alle partijen ergernissen en verrassingen in de 
uitvoering voorkomen en geld opleveren voor alle partijen.

Samengevat heeft LEAN de volgende kenmerken: 

•  Definieer de waarde van het product of de handeling,  
gezien vanuit de klant. Wat voor de klant van waarde is,  
is werkelijke waarde;

•  Optimaliseren: kijk naar de handelingen en blijf deze  
verbeteren. Zorg dat ze waarde toevoegen;

•  Voorkom elke verspilling: kijk naar de doorlooptijd,  
wachttijd is verloren tijd voor de klant en eindgebruiker;

•  Reduceer of verminder: zorg dat activiteiten die geen 
waarde toevoegen zo min mogelijk voorkomen;

•  Vraaggestuurd systeem; denk vanuit ‘pull’ en niet vanuit 
‘push’. Als het kan, speel in op klantgemaakte producten;

•  Verbeter continu: kijk welke verbeteringen er in  
het proces of keten kunnen worden gedaan.  
Waarborg dat dit continu gebeurt;

•  Lerende organisatie: dit is nodig om LEAN  
in de praktijk te kunnen brengen. 

INBRENG VAN PRAKTIJKMENSEN
Voor dakdekkersbedrijven betekent dit dat de inbreng van 
de praktijkmensen al in het voortraject gewenst is. Voor de 
planning is het belangrijk dat er een betrouwbare inschat-
ting wordt gemaakt van hoe lang een handeling duurt.  
Dat is minder eenvoudig dan het op het eerste gezicht lijkt. 
De gemiddelde dakdekker heeft, als hij het dak ziet, wel een 
idee hoeveel tijd hij nodig heeft om het te maken.  
Van tekening en op papier wordt het al moeilijker de juiste 
arbeidsduur aan te geven, zeker als externe invloeden niet 
mee mogen spelen. Soms wordt ook dieper inzicht verwacht, 
zoals het combineren van het eigen werk met dat van  
twee of meer andere partijen op het dak. Minder optimaal 
voor de één kan immers leiden tot een optimale planning 
voor een ander, met als gevolg: een korte bouwtijd.  
LEAN houdt dan in feite in dat meerkosten voor de één  
leiden tot minderkosten voor de anderen en een betere 
planning voor uiteindelijk allen. Hoe hiermee om te gaan?

VOORTDUREND PROCES
LEAN-plannen in de bouw is een voortdurend proces. Als de 
basis is gelegd en de uitvoering is op stoom, dan ga je de 
processen optimaal op elkaar afstemmen. Dat doe je met 
de uitvoerenden: zij zien de dagelijkse gang van zaken op de  
bouwplaats. Zij kunnen op uitvoeringsniveau aanpassingen 
doornemen die in het nu en in de naaste toekomst zorgen 
dat de planning wordt gehaald. 

Deze methode is kortom een manier om samen een beter  
resultaat te halen qua uitvoering. Als de uitvoering beter is, 
zijn ook de financiële resultaten op korte en lange termijn 
beter. Goed uitgevoerd werk zorgt voor minder nazorg en 
verbindt klant en uitvoerende partijen aan elkaar.  
Het krijgen van vervolgopdrachten is niet één, maar twee 
stappen dichterbij. Natuurlijk is alle begin moeilijk en zijn  
niet alle bedrijven even ver in hun uitvoerende proces om 
zich aan hun eigen LEAN-planning te houden, maar iedere 
uitnodiging voor een LEAN-sessie is een gratis kans op  
procesverbetering en klantenbinding. ■
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Een goede logistieke organisatie is niet alleen van belang voor de  

kwaliteit en efficiëntie van de werkzaamheden, maar ook voor de veilig-

heid van de medewerkers. In dit artikel een aantal aandachtspunten.

Logistiek en veiligheid
SPECIAL LOGISTIEK

VEILIG VERVOER VAN DE GASFLES
Alle materialen die op het dak moeten worden aangebracht, 
dienen zodanig te worden vervoerd, dat ze onbeschadigd 
op de bouwplaats aankomen. Dat spreekt vanzelf, maar is 
lang niet altijd het geval. Een nette, overzichtelijke laadruimte 
is een noodzakelijkheid. De laadruimte van de bestelauto is 
feitelijk een rijdend magazijn. Een goede inrichting van de 
bestelauto kan een hoop tijd, geld en ergernis schelen.

Voor veel dakdekkersbedrijven is het meest risicovolle dat zij 
vervoeren de gasfles. Het hoeft geen betoog dat het risico 
hiervan explosiegevaar is. Dit risico ontstaat als men te veel 
of verkeerd vervoert, of als de cilinder/afsluiter beschadigd 
is of als de gasfles om is gevallen. Ook kan resterend gas uit 
de slangen komen. Hierdoor kunnen gasdampen zich in de 
laadruimte ophopen. 

Daarom is het van belang dat in, of in de nabijheid van,  
de bus niet wordt gerookt: niet tijdens het vervoer, maar zeker 
niet tijdens het laden en lossen. Personen en gasflessen 
moeten zich ook in een aparte ruimte bevinden, daarbij is 
het van belang dat de laadruimte waar de gasflessen zich 
bevinden goed wordt geventileerd. De gasflessen dienen 
rechtop te worden vervoerd, geborgd tegen het omvallen. 
Het kan zeker geen kwaad om voorafgaand aan het  
vervoer te controleren of de afsluiters gesloten zijn.  
De maximaal te vervoeren hoeveelheid gas is 333 kg,  
inclusief gewicht van de fles.  

Het gas moet (als er meer dan 333 kg wordt vervoerd)  
worden aangemerkt op de laadlijst. Als de laadlijst ontbreekt 
is dit beboetbaar door zowel de politie als Inspectie SZW.

Het loskoppelen van de slangen kan het beste in de open 
lucht plaatsvinden en niet in de bus zelf. Vervolgens is  
het vervoeren van de slang een aandachtspunt: als dat 
verkeerd gebeurt, kan de slang scheuren. De juiste methode 
is de slang eenvoudigweg op te rollen en aan een haak  
te hangen. Overigens mag een gasslang niet ouder dan 
twee jaar zijn (de productiedatum op de slang moet lees-
baar zijn) en mag hij niet langer dan 10 meter zijn. 

Ook het verticaal transport van gasflessen moet voorzichtig 
gebeuren. Een gasfles is niet geschikt om aan de kraag 
of middels een hijsband om de fles naar boven te worden 
getransporteerd. Gebruik hiervoor dus altijd ondersteunende 
maatregelen en een geschikte en goedgekeurde hijsbak. 
Eenmaal op het dak, mag men de gasfles niet onbeheerd 
achterlaten. Er mag nooit meer dan de daghoeveelheid 
gas op het dak aanwezig zijn en de dakeigenaar dient te 
worden geïnformeerd over de hoeveelheid gas op het dak. 
Ook is het van belang te bedenken dat de gasflessen niet in 
de brandende zon mogen worden geplaatst.

VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
Als het goed is, wordt aan de hand van een Risico Inventari-
satie & Evaluatie (RI&E) bepaald op welke manier de 
dakwerkzaamheden op een veilige manier kunnen worden 
uitgevoerd. Hiermee is dus vooraf duidelijk welke maat-
regelen moeten worden aangebracht. Het uitvoeren van 
een gedegen en complete Dak RI&E omvat de volgende 
werkzaamheden:

•  Bestaande bouw: het uitvoeren van een opname op locatie;
•  Nieuwbouw: beoordeling van het bestek  

en de ontwerptekeningen.

Tijdens de inventarisatie wordt vastgelegd:

•  Risico’s waaraan personen worden blootgesteld;
•  Type kortdurende werkzaamheden;
•  Frequentie van deze werkzaamheden;
•  Het evalueren van de risico’s en bepalen van beheers-

maatregelen conform de Arbeidshygiënische strategie;
•  Het rapporteren van bevindingen en maatregelen;
•  Het opstellen van een dakveiligheidsplan  

(digitale ontwerptekening op schaal).

Veilig vervoer en een veilige werkpraktijk beginnen met het  
bewustzijn van de risico’s en het vooraf nadenken over  
hoe deze risico’s het hoofd te bieden. Veiligheid begint bij  
een goede logistieke organisatie. ■

Als je het hebt over logistiek en veiligheid, zijn voor de 
dakdekker tijdens de dagelijkse werkzaamheden met name 
twee onderwerpen van belang. Het veilig vervoer van perso-
nen, materiaal en materieel – en vervolgens is de inrichting 
van een veilige werkplek ook in hoge mate een kwestie van 
logistieke organisatie. 

PERSONENVERVOER
Tot voor kort was het veilig vervoer van personen eenvoudig-
weg een kwestie van verkeersveiligheid. Sinds het corona-
virus haar intrede deed, ligt dat wat gecompliceerder.  
Het protocol Samen Veilig Doorwerken stelt strenge regels 
aan het personenvervoer in de bouw. In Roofs april en mei 
hebben wij hier uitgebreid aandacht aan besteed.  
Het protocol is nog steeds van kracht. Het advies blijft om 
zoveel mogelijk alleen te reizen. Als het niet anders kan,  
dan mag men met twee personen in een vervoersmiddel  
samen reizen, mits hierbij de nodige extra hygiënemaat-
regelen in acht worden genomen. Bij meer dan twee perso-
nen in één vervoersmiddel moet minimaal 1,5 meter afstand 
tussen alle personen aanwezig zijn. Gasslangen die geschikt zijn voor dakdekkerswerkzaamheden  

zijn voorzien van een opdruk met het jaar van fabricage  

en de geldende normering.

Foutieve ophanging. Juiste ophanging.
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Het onderhoud en de vervanging van de gemeentelijke daken is  

een logistieke operatie op zich. Om alles zo efficiënt mogelijk te laten 

verlopen, is een goede planning noodzakelijk. Een gesprek met  

teammanager Koen van Dijk over de organisatie van het dakonder-

houd in de gemeente Zoetermeer.

“ We willen zo veel mogelijk 
ontzorgd worden”

SPECIAL LOGISTIEK

Het team vastgoedbeheer van de gemeente Zoetermeer 
heeft zo’n 260 objecten onder haar hoede,  
waarvan  ongeveer 155.000 m² (platte) daken.  
Naast de 320.000 m² gebruiksoppervlak van gebouwen, 
verzorgt men ook een uitgebreid bestand van sportvelden 
en rioolpompen en gemalen. 

Het merendeel van het dakenbestand van de gemeente  
is plat en is waterdicht gemaakt met een bitumineuze 
 dakbedekking. Bij vervanging van de waterdichte laag  
zal in de meeste gevallen een nieuwe bitumineuze dak-
bedekking worden toegepast. Er wordt in Zoetermeer  
geen actief beleid gevoerd op het meervoudig gebruik  
van daken, zoals parkeerdaken en groendaken,  
maar wel wil men gaan werken met luchtzuiverende olivijn-
dakbedekkingen en incidenteel met witte, reflecterende  
dakbedekkingen. Voor die laatste oplossing wordt door-
gaans gekozen als er in het onderliggende gebouw 
 problemen zijn met het binnenklimaat.  
Op het gebied van verduurzaming zet de gemeente vooral 
in op de toepassing van zonnepanelen op daken. 

AANBESTEDING
Een goede planning is belangrijk om de dakwerkzaamhe-
den zodanig in te kunnen plannen dat ze op een goede 
en efficiënte manier kunnen worden uitgevoerd. Daken van 
schoolgebouwen, bijvoorbeeld, kunnen het beste tijdens  

de zomervakanties worden uitgevoerd, om zo weinig 
mogelijk overlast te veroorzaken en de daken snel en veilig 
te kunnen vervangen. Daarvoor is het van belang dat in 
een zo vroeg mogelijk stadium bekend is wie wanneer de 
werkzaamheden uit zal voeren, zodat het betrokken dak-
dekkersbedrijf hier weer rekening mee kan houden in de 
eigen planning: welke medewerkers kunnen en willen  
tijdens de zomervakantie doorwerken?

Hoe heeft de gemeente Zoetermeer deze planning  
georga niseerd? “Jaarlijks vindt tussen oktober en  
december het reguliere onderhoud van de gemeentelijke 
daken plaats,” vertelt Van Dijk. “Dit reguliere onderhoud  
wordt in principe uitgevoerd door een vaste partij.  
Dat betekent doorgaans dat het dakoppervlak en de  
afvoe ren worden schoon gemaakt, en andere, kleine  
(herstel)werkzaamheden worden uitgevoerd.  
Tegelijk worden de daken gecontroleerd en geïnspecteerd op 
eventuele veroudering en tekortkomingen.”

“Er ligt een draaiboek (meerjaren onderhoudsplanning)  
voor planmatig onderhoud, waarbij voor de komende  
vijftig jaar vastligt wanneer welk dak moet worden aan-
gepakt. De rapportages die uit het reguliere onderhoud 
voortkomen, worden gebruikt om te bekijken of dit plan nog 
actueel is, of dat er bijvoorbeeld projecten naar voren moe-
ten worden geschoven. Medio januari wordt het definitieve 
schema opgesteld van de daken waar in het komende jaar 
werkzaamheden aan moeten worden uitgevoerd.  
Voor deze daken wordt vervolgens een aanbesteding 
uitgeschreven. Dit is meestal een meervoudig onderhandse 
aanbesteding, die op basis van een bestek plaatsvindt.  
Het is de bedoeling dat die in de loop van het eerste kwartaal 
is afgerond, zodat de betrokken partijen hier in hun eigen 
planning rekening mee kunnen houden.”

ONTZORGD
“Wij willen zo veel mogelijk ontzorgd worden,”  
aldus Van Dijk. “Dat houdt in dat wij met betrekking  
tot de te onderhouden/renoveren daken enkele eisen  
meegeven als parameters voor de werkzaamheden.  
Naast kwaliteitseisen betreffen dit ook eisen m.b.t. de  
planning. Bij voorkeur worden de dakwerkzaamheden  
uitgevoerd in de periode tussen mei en oktober.  
Het betrokken dakdekkersbedrijf krijgt vervolgens veel  
vrijheid om de werkzaamheden in te vullen en de  
planning te maken in samenspraak met de gebouw-
gebruikers en gemeente. De dakdekker is de expert  
van het dak, we willen optimaal gebruik maken van  
zijn expertise.”

“Wel blijven we, lopende de projecten, monitoren of  
alles conform onze eisen plaatsvindt,” vervolgt Van Dijk.  
“De precieze invulling is aan het verantwoordelijke  
dakdekkersbedrijf, maar we controleren wel (tijdens de  
werkzaamheden en bij de oplevering) of de afspraken  
worden nageleefd. We leggen hiervan een dossier aan,  
ook in het kader van de komende Wet kwaliteitsborging voor 
het bouwen, zodat we altijd een actueel overzicht hebben 
van de staat van de daken.” ■“ WE BLIJVEN MONITOREN  

OF ALLES CONFORM  

ONZE EISEN PLAATSVINDT”

“ ER LIGT EEN DRAAIBOEK VOOR  

PLANMATIG ONDERHOUD, WAARBIJ 

VOOR DE KOMENDE VIJFTIG JAAR 

VASTLIGT WANNEER WELK DAK  

MOET WORDEN AANGEPAKT”
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De dakgroothandel vormt een essentieel onderdeel van de logistieke 

organisatie van een dakproject. Wat komt er bij kijken om de juiste spul-

len op het juiste tijdstip op de juiste plek te krijgen? Als voorbeeld brengt 

Roofs in dit artikel de logistieke organisatie van Altena Dakspecialiteiten 

in kaart aan de hand van een gesprek met directeur Sjors Wolters.

De juiste spullen op  
de juiste tijd en plaats

SPECIAL LOGISTIEK

materialen af te halen. Ten behoeve van de grotere projecten 
kunnen de materialen ook ‘just in time’ op de bouwplaats 
worden aangeleverd. 

GROTERE PROJECTEN
Hoe heeft Altena voor deze projecten de logistiek georgani-
seerd? “We verspreiden de materialen niet zelf,” vertelt Wolters. 
“We hebben een goede samenwerking met de verschillende 
fabrikanten van A-merken. Voor de grotere projecten laten we 

dan ook de bulkmaterialen, zoals het isolatiemateriaal  
en de dakbedekking, rechtstreeks vanuit de fabriek  
naar de bouwplaats brengen. De overige materialen,  
zoals de doorvoeren, dakrandafwerkingen, bevestigers, etc., 
worden door een vaste distributeur aangeleverd vanuit  
ons hoofdvestiging in Kampen.”

De dakgroothandel garandeert dat bestellingen die vóór 
15 uur worden geplaatst, de volgende dag zullen worden 
geleverd. Wolters: “Grotere projecten worden doorgaans wat 
langer van tevoren besteld, zodat er voldoende tijd is om de 
bestelling klaar te zetten. Wij kunnen de bestelde producten 
direct in het systeem van de distributeur zetten.  
Als alles is ingevoerd, bepaalt het computerprogramma 
van de distributeur de wijze van inladen van de materialen. 
Vanzelfsprekend moeten de materialen op de juiste volgorde 
worden ingeladen: dus op volgorde van project (volgens de  
meest efficiënte route) en op volgorde van verwerking.  
De spullen die het eerst het dak op moeten, moeten ook 
het eerst worden geleverd. We willen ook voorkomen dat er 
verschillende vrachtwagens achter elkaar bij een project 
staan te wachten, dus in de planning en communicatie met 
de fabrikanten proberen we de leveringen elkaar zo veel 
mogelijk op te laten volgen.”

SERVICE
“Eventuele vergeten items kunnen worden nagezonden,”  
vervolgt Wolters. “Als het minder haast heeft, gaat het mee 
met de normale routing. Maar het gebeurt ook wel dat de 
klant er op het werk bijvoorbeeld achter komt dat hij nog 
drie rollen tekortkomt om het dak die dag nog waterdicht te 
maken. Dan moet het dezelfde dag nog worden bezorgd. 
Voor dat soort situaties hebben wij naast de normale logi-
stieke voorzieningen ook nog een eigen busje rondrijden.  
Dit is echt een extra service voor onze klanten, meestal zijn 
die aan het werk in de buurt van onze filialen, dus is het niet 
te ver rijden. Of klanten daar misbruik van maken? Ach, het is  
echt een extra service voor onze klanten, en het gegeven 
dat wij die kunnen bieden is voor sommige partijen een 
belangrijke reden om met ons zaken te doen.”

Wolters besluit: “Wij willen optreden als partner voor onze 
klanten, wat betekent dat we meedenken en adviseren  
waar nodig. Als er geen advies nodig is, willen we een  
faciliterende rol spelen. Samen met onze klant willen we  
kwalitatieve daken mogelijk maken.” ■ 

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Altena Dakspecialiteiten is een dakgroothandel die  
(in samenwerking met de toonaangevende producenten) 
een breed pakket dakmaterialen aanbiedt. Vanuit het cen-
traal magazijn in Kampen worden alle bestellingen geleverd 
en levert men binnen 24 uur in heel Nederland de benodig-
de producten. Naast de hoofdlocatie in Kampen heeft het 
bedrijven filialen in het hele land, o.a. in Apeldoorn, Hengelo, 
Varsseveld, Woerden, Zwaag en Zwijndrecht. Op deze filialen 
kunnen dakdekkers eenvoudigweg langskomen om hun  

TOTAAL LEVERANCIER
DAKBEDEKKING, ISOLATIE 

& DAKMATERIAAL

www.altena-dak.nl

KAMPEN - ZWAAG - WOERDEN - APELDOORN  - VARSSEVELD - HENGELO - ZWIJNDRECHT
ONZE VESTIGINGEN:
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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.

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

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

nauwe banden met Paus en Klaas én onze overtuiging dat het 

samen ondernemen tot een wederkerig succes leidt, maken  

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

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

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

trouwens, maar ook met gedegen opleidingen en een 

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

Verkoop

Verhuur

Lease

Onderhoud

Opleidingen

MET ALL -UP GAAT 
HET DAK ERAF . . .

...EN ER WEER OP NATUURLIJK!
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Verticaal transport is méér dan alleen de 

materialen en gereedschappen naar  

het dak brengen. Rekening houdend  

met de situatie op het maaiveld,  

het type project en de materialen moet 

het gebruik van het transportmiddel 

goed worden doordacht en gepland. 

Leverancier All-up wil in dit opzicht voor 

haar klanten een adviserende rol spelen.  

Een interview met directeur Ard Nijkamp.

De logistieke organisatie 
van verticaal transport

SPECIAL LOGISTIEK

All-up is importeur op de Nederlandse markt van de  
Duitse fabrikanten van producten voor verticaal  
transport Klaas en Paus. Het bedrijf biedt zodoende een 
uitgebreid assortiment aan hijsmaterieel, zowel voor de 
verkoop als de verhuur. Bij de verkoop wordt in samen-
spraak met de klant bekeken welk type kraan of ladder-
lift het meest geschikt is, op basis van het soort projecten 
dat de klant het meeste uitvoert. Bij de verhuur adviseert 
het bedrijf vaak op projectbasis.

Ard Nijkamp vertelt: “Bij verticaal transport is het allereerst  
van belang om vast te stellen welk type transport nodig is.  
Bij het gebruik van een hijskraan onder de 10-ton meter  
is geen hijsbewijs nodig, bij het gebruik van een 
zwaardere kraan heeft de bediener het TCVT certificaat 
‘machinist mobiele kraan’ nodig. Als er voor een project 
een hijsvoorziening nodig is waar je geen hijsbewijs voor 
nodig hebt, kan via Blom Opleidingen een eendaagse 
cursus gevolgd worden. Wij hebben een samenwerkings-
verband met deze opleider. Na de cursusdag (met een 
theoretisch deel in de ochtend en een praktijktraining in 
de middag, afgesloten met een examen) beschikt men 
over een certificaat dat vijf jaar geldig is. Na die vijf jaar 
dient het certificaat vernieuwd te worden, de relatie  
krijgt hiervan vanzelf bericht.”

DE ROUTE NAAR HET DAK
“Zeker bij grotere projecten is het van belang om de route 
naar het dak goed in kaart te brengen. Nadat helder is 
welke materialen (en gereedschappen) naar het dak 
moeten worden getild, moet je je bedenken wáár op  
het dak dit het beste kan worden geplaatst, volgend uit 
de werkwijze en werkvolgorde die wordt gehanteerd.  
De locatie op het dak hangt ook af van de situatie op 
het maaiveld. Staan er auto’s geparkeerd, is het een 
doorgaande weg, staan er tuinen in de weg?  
Al dit soort aspecten is van belang om de positie van 
de kraan te bepalen en eventueel vergunningen aan te 
vragen. En afhankelijk van de positie van de kraan op 
de grond kan bepaald worden waar de spullen op het 
dak kunnen worden geplaatst.”

“Wij ondersteunen onze klanten in dit opzicht met 
advies,” aldus Nijkamp. “We bekijken via Google Maps 
de situatie ter plaatse, of we komen langs. Vervolgens 
adviseren we welk materieel het meest geschikt is voor 
de situatie. De mogelijk heden variëren daarbij van een 
eenvoudige ladderlift tot een complete kraan.  

Daar horen vanzelfsprekend ook toebehoren bij, zoals bijvoor-
beeld pannencassettes, pannenklemmen en dakplaten-
klemmen. Dit zijn accessoires die het werken gemakkelijker 
en fysiek minder zwaar maken. Daarnaast kunnen ze veel  
tijd besparen.”

“Dit geldt overigens ook voor het transport van het dak af,  
bijvoorbeeld bij het verwijderen van asbest. Met een speciale 
pallethaak kun je meerdere asbesthoudende platen tegelijk 
afvoeren, wat betekent dat het dak veel sneller asbestvrij is 
dan als ze op de traditionele manier, één voor één, zouden 
worden verwijderd. Het hoeft geen betoog dat dit ook veiliger 
en gezonder is. Overigens leveren wij ook dakrandbeveili-
gingssystemen om de veilige werkpraktijk te bevorderen.”

“Het is kortom altijd goed het type verticaal transport 
optimaal af te stemmen op het type project, de gebruikte 
materialen en de omgeving,” besluit Nijkamp. “In de meeste 
gevallen zal dit tijdwinst opleveren en in alle gevallen zorgt 
het voor een veilige en gezonde werksituatie. Wij vinden het 
belangrijk om onze klanten in dit opzicht optimaal te kunnen 
adviseren. Uit de vraag van de klant volgt soms ook een 
productontwikkeling. Op deze manier werken we samen aan 
een optimale route op het dak .” ■
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DE NIEUWE WINKEL VAN AABO ALMERE IS KLAAR 
Onlangs is de verbouwing van de compleet nieuwe shop van 
Aabo Trading Almere voltooid. De zeer ruime winkel is voorzien  
van een compleet assortiment: klein materieel, gereedschap,  
werkkleding, bevestigingsmaterialen, zink- en PVC HWA en nog  
veel meer direct in de schappen van de winkel!
Op de eerste verdieping is tevens een nieuwe AaboGreenTech 
duurzaamheidsshowroom aanwezig, waar men kennis kan maken 
met de laatste technieken op het gebied van duurzaam stroom 
opwekken, duurzame verwarming en duurzaam warm water.

PREFABRICAGE MAAKT VRIJSTAAND WONEN EENVOUDIG EN BETAALBAAR 
Goedhuis introduceert een nieuw concept waarbij de woonconsument door 
middel van een configurator zijn eigen woning samenstelt. Door prefabricage  
realiseert Goedhuis de woning sneller, efficiënter en goedkoper. Zo wordt vrij-
staand wonen ineens verrassend betaalbaar. 

Perry Schoots, directeur van de Welstand Groep waar Goedhuis een label van is, 
is erg enthousiast over het concept. “Wij innoveren door vergaande prefabricage 
van woningonderdelen, modulaire bouw, vernieuwende materialen en technieken.  
De slimme constructie levert ook nog eens zo’n 10% meer woonoppervlakte op 
per m³ dan bij vergelijkbare woningen. Dankzij het concept kunnen wij onze 
klanten, zowel particulieren als projectontwikkelaars, helpen aan een eenvoudig 
te configureren en betaalbare woning.” 

EERSTE HYBRIDE AANHANGER VERHUISLIFT IN NEDERLAND
Mondial Mover Aad de Wit Verhuizingen heeft de primeur.  
Deze 26 meter verhuislift heeft de mogelijkheid aangedreven te  
worden door een Honda benzinemotor of een 230V elektro-
motor. De Arriva is uitgerust met wielaandrijving zodat naar de  
opstelplaats op de benzinemotor gereden kan worden.  
Eenmaal op zijn opstelplaats kan de Böcker Arriva HD 26 aan- 
gesloten worden op de 230V huisaansluiting. Een enorme 
reductie van CO2 en een grote verlaging van de geluids-
belasting. Daarnaast worden kosten van brandstof bespaard. 
De Arriva is uitgevoerd met volledig automatische besturing  
en voorzien van het Böcker ‘Mega-plateau’.

GEFCO OPENT EEN NIEUW AMSTERDAMS MAGAZIJN 
GEFCO, een wereldleider in multimodale supply chain-oplossingen en de Europese 
 leider in automotive logistiek, opent een nieuw Amsterdams magazijn om de uit-
breiding in zijn Air & Sea-bedrijfsactiviteiten te ondersteunen. De faciliteit van 7.000 m² 
werd in juni 2020 geopend en biedt opslag- en transportbeheerdiensten aan klanten 
op de wereldwijde hub in de diverse sectoren.

RENAULT INTRODUCEERT TRAFIC BUSINESS
Renault introduceert de Business-uitvoering van de Trafic. 
Het betreft een rijk uitgevoerde en gunstige geprijsde 
versie met als doel een lage bijtelling voor iedereen die 
zijn of haar bedrijfswagen van de zaak ook privé gebruikt. 
Deze versie is standaard uitgerust met o.a. airconditioning, 
LED-koplampen, MediaNav multimedia- en navigatie-
systeem met smartphone-connectie via Apple CarPlay 
of Android Auto, een met leder bekleed stuurwiel en 
parkeersensoren aan de achterzijde.

FLEET EVENT BREIDT UIT MET ONLINE FLEET LOUNGES LIVE
Het jaarlijkse Fleet Event, uitgesteld tot 30 oktober, krijgt tot die tijd vier extra, online Fleet Lounges Live! Vanuit een professionele 
uitzendstudio in Almere, met vaste tafelhost Frank van Klink, worden maandelijks verschillende onderwerpen behandeld die  
fleetmanagers handvatten moeten geven in deze (post) coronatijd. De eerste aflevering was op 24 juni. Het fysieke event op  
30 oktober wordt dan een hybride eventconcept waar zowel bezoekers en partners fysiek kunnen netwerken en kennis op doen, 
als wel online via streams en webinars. 
 
Het Fleet Event en de daarbij horende Fleet Lounges Live! horen tot de weinige  
evenementen waarbij alles is gericht op de eindverantwoordelijke voor  
wagenparken, van hr-medewerkers tot mobiliteitsmanagers, van ceo’s tot  
facility-managers. 

VALIDATIE- EN INNOVATIEPUNT (VIP) GEOPEND
Op 2 juni 2020 opende het Validatie- en 
Innovatiepunt (VIP) voor beoordeling van methoden 
in de asbestverwijdering zijn deuren. De staats-
secretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Tamara van Ark heeft het RIVM opdracht gegeven dit 
onafhankelijke orgaan te organiseren en te faciliteren.
Partijen die nieuwe werkwijzen hebben ontwikkeld  
in de asbestsanering, kunnen het VIP verzoeken die 
te beoordelen. Het VIP adviseert het ministerie van 
SZW over de opname van die werkwijze in SMArt,  
de tool die gebruikt wordt om het risico en de te 
nemen maatregelen bij asbestsanering te bepalen. 
Op deze manier wordt de werkwijze voor landelijke 
toepassing gevalideerd.

VAN DEN BRINK KIEST HINOWA SPINHOOGWERKERS
Van den Brink Hoogwerker en Kraanverhuur uit  
Barneveld heeft twee nieuwe Hinowa spinhoogwerkers 
in ontvangst genomen van Safety Lift. Het gaat om een 
Lithium-Ionaangedreven Hinowa LL17.75IIIS Performance 
en een Hinowa LL20.10IIIS Performance in dieseluitvoering. 

Beide hoogwerkers staan op non-marking tracks en  
zijn geleverd in de bekende crème-wit/blauwe bedrijfs-
kleuren van Van den Brink.

EUROSUPPLY INTRODUCEERT MULTITEL MT162
Onlangs presenteerde Eurosupply de nieuwe hybride autohoogwerker  
MT162. Deze heeft een werkhoogte van 16 meter en biedt een platform- 
capaciteit van 300 kg tot een reikwijdte van 10 meter. Het maximale  
zijdelingse werkbereik bedraagt 11,5 meter met een platformcapaciteit van 230 kg.  
Deze - op een Iveco Daily 35 S 13 of MB Sprinter 3,5 tons chassis gemonteerde hoogwerker - kent vele voordelen, zoals geen  
uitstoot bij het gebruik van accu’s, brandstofbesparing en de mogelijkheid van het opladen van accu’s tijdens het rijden. 



  

Atoomweg 2 - 2421 LZ Nieuwkoop | Tel.: +31 (0)172 52 01 10 | info@gb.nl
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SLIMME OPLOSSINGEN ....

STERKE MATERIALEN      

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

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
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In Eystur, een gemeente op de eilandengroep Faeröer, is een prachtig nieuw 

gemeentehuis gebouwd in de vorm van een brug. Het groendak zorgt ervoor 

dat het gebouw letterlijk opgaat in het landschap.

Het stadhuis van Eystur: 
ook letterlijk een brug 
voor de samenleving

INTERNATIONALE DAKEN

Het moment waar het landschap overgaat in architec tuur is 
niet heel precies te bepalen. Vanuit een helikopter perspectief 
moet je zelfs moeite doen om het gebouw op te merken in 
het graslandschap. En die hele kleine scheidingslijn tussen 
natuur en gebouw is precies wat hetgeen dit gebouw ken-
merkt. Zo kijk je van binnenuit door de grote ramen ver weg 
over land of zee waardoor je je – ook al ben je fysiek binnen 
–één voelt met de omgeving. Als laatst biedt de grote, ronde 
glazen uitsparing in het midden van het gebouw een bijzon-
dere kijk op het water van de rivier dat onder het stadhuis 
doorstroomt. Overal in dit gebouw is rekening gehouden met 
wat er zich buiten afspeelt.

VERBINDING
Het L-vormige gebouw vormt dus een brug over die rivier, 
waarmee het een symbolische  verbinding vormt tussen twee 
voorheen onafhankelijke  gemeenschappen die in 2009 de 
gemeente Eystur (Eysturkommuna) vormden. Op het eerste 
gezicht lijkt die verbinding alleen maar symbolisch, aange-
zien niet veel verderop een brug voor wegverkeer ligt. Maar 
hier zit toch iets meer achter. De recente geschiedenis van 
het dorp Norðragøta vertelt ons namelijk dat een eindje 
verderop een strand lag dat dienst deed als het natuurlijke 
verzamelpunt bij speciale gelegenheden van de lokale 
gemeenschap; zo werd er het kampvuur op oudejaars-
avond aangestoken, werd ‘Flag Day’ er gevierd op 25 april 
en gebruikte de lokale bevolking het strand voor sportevene-
menten. Maar sinds de komst van een grote visfabriek – die 
ook erg belangrijk is voor de gemeenschap, maar dan op 
economisch vlak – is het strand grotendeels verdwenen en 
is de natuurlijke verzamelplek verloren gegaan. Dit was ook 
bekend bij Henning Larsen Architects en dat heeft invloed 
gehad op het ontwerp. De verbinding die de brug symbo-
liseert, kan dus letterlijk genomen worden als het gaat om 

een plek van samenkomen. Zo zijn de terrassen naast het 
gebouw en op het dak zelf bij uitstek plekken waarop inwo-
ners samen kunnen komen, kunnen picknicken of gewoon 
kunnen genieten van het uitzicht.

Verder is de bouwstijl een duidelijke verwijzing naar bouw-
methoden die de Faeröer eilanden rijk is, waarin grasdaken 
en zwart hout in de afwerking vaker worden teruggezien.  
Het dak van het gemeentehuis bestaat, net als bij veel  
Faeröerse boerderijen ook het geval is, uit twee lagen  
graszoden die zonder extra drainagelaag op het dakafdich-
tingssysteem zijn gelegd. Een synthetisch net als tussenlaag 
zorgt voor de nodige ondersteuning. Een voor het publiek  
toegankelijk, verhard pad op het gazon leidt over het dak, 
waardoor het gebouw een beloopbaar alternatief is voor de  
nabijgelegen verkeersbrug. Verder is het stadhuis constructief 
gezien een hybridemodel van gewapend beton en staalwerk. 
De dragende wanden bevinden zich voornamelijk in het 
midden van het gebouw en achter de gevels is het stalen 
skelet aangebracht om daar grote raambanden  mogelijk te 
maken. Het brugdek onder de raadzaal bestaat uit dubbele 
T-steunen, gecombineerd met een vloerplaat van gewapend 
beton. Het resultaat is met recht bijzonder te noemen. ■

PROJECTNAAM
STADHUIS EYSTURKOMMUNA
ARCHITECT
HENNING LARSEN NORTH ATLANTIC
INGENIEURS
SPENN, VERI-CON, SMJ
LANDSCHAPSARCHITECT
HENNING LARSEN NORTH ATLANTIC
AANNEMER
KBH
ANDERE SAMENWERKINGEN
RÓK-EL, Z. LEITISSTEIN, SIGNAR Á FRÍÐUFLØTUM, ÁWAY, KLIMA, 
STOKHOLM
BOUWPERIODE
2016-2017
OPENING
DECEMBER 2017
BRUTOVLOEROPPERVLAK
750 M²

Joep Klerx

Het stadhuis in Eystur is ontworpen door Henning Lar-
sen Architects en overspant een kleine rivier in het dorp 
Norðragøta, een dorp met zo’n 550 inwoners, gelegen op 
de Faeröer eilanden. Het stadhuis ligt in het hoogste deel 
van het gebouw, boven het midden van de rivier. Het is 
een opvallend en onopvallend bouwwerk tegelijkertijd, 
dat graag de samenwerking aangaat met de natuur en 
een verwijzing maakt naar de lokale, traditionele bouw-
stijl. Bovendien is het voor de lokale bevolking het eerste 
onderdeel van een groter plan om het samenkomen in de 
openbare ruimte nieuw leven in te blazen.



e vlakke glazen dakelementen van Vlakkelichtkoepel zijn 

een stijlvol alternatief voor de traditionele lichtkoepels. 

Ze combineren strak design en een lage opbouw  

met eenvoud in montage. En ze zijn verkrijgbaar in iedere  

maat, met verschillende opties en kenmerken, tegen een  

aantrekkelijke prijs.

VEEL TOEPASSINGEN
Een compleet productengamma voor toepassing in geïsoleerde 

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

Vlakkelichtkoepel ontwikkelt en produceert daklichten en lichtstraten 

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

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

de Gevel geplaatst. Vast of te openen. 

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

schroeven of kliklijsten. De bijzonder lage hoogte van slechts  

30 centimeter en de lichte hellingshoek van het glas zorgen voor  

een strakke uitstraling. Vanaf het maaiveld zijn deze glazen  

dakelementen niet of nauwelijks zichtbaar. Ze gaan harmonieus op in 

woning of gebouw.

HOGE ISOLATIEWAARDE
De daklichten en lichtstraten zijn compleet geïsoleerd met een  

koudebrugvrije constructie. Uitgevoerd in Triple veiligheidsglas  

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

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

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

of 0,43 W/m2K

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

vlakkelichtkoepels beproefd. Op luchtdichtheid, sneeuw- en  

windbelasting, waterdichtheid en doorvalveiligheid voldoen ze aan  

de hoogste normen.

STIJLVOLLE 
DAKLICHTEN  

en lichtstraten van  

Vlakkelichtkoepel

TEKST ■ FOTOGRAFIE: VLAKKELICHTKOEPEL

HERUVENT BV  |

WWW.VLAKKELICHTKOEPEL.NL

D

Dak bibliotheek Noordwijk.

Vlakkelichtkoepels en Veranda daklichten gecombineerd.

Ze zijn er...

Milwaukee staat voor kracht en betrouwbaarheid. De indrukwekkende powertools 
leveren wát er nodig is, wannéér het nodig is, en zijn voorzien van de nieuwste 
technologie om het werken zo makkelijk mogelijk te maken. Milwaukee staat ook 
voor flexibiliteit en kwaliteit:  Met een uiterst compleet assortiment hoogwaardige 
en slimme machines die allemaal werken op het krachtige FUEL accusysteem: 
van (klop)boormachines en zaagmachines tot LEDverlichting, werkradio’s en zelfs 
verwarmde werkjassen. 

Al onze vestigingen hebben een ruim assortiment Milwaukee powertools en 
bijbehorende accessoires uit voorraad leverbaar. Ook zijn al onze shops voorzien van 
een uitgebreide Milwaukee demonstratiewand zodat u zelf kunt ervaren wat deze 
machine’s zo bijzonder maakt.  Bij ons zijn de beste powertools dus áltijd binnen bereik!

Nieuw in het assortiment o.a.:

• Kantenfrees
• Haakse stiftslijper
• Ventilator
• Bandenpomp
• Heavy Duty rolmaat

Nieuwe powertools van Milwaukee 
Ruim op voorraad bij al onze vestigingen!

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

Aabo Trading Utrecht B.V.
T:088-9965515, utre@aabo.nl
Aabo Trading Zoetermeer B.V.
T:088-9965510, zoet@aabo.nl
Aabo Trading Zwijndrecht B.V.
T:088-9965540, zwij@aabo.nl
Aabo Trading Zwolle B.V.
T:088-9965565, zwol@aabo.nl
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Derbigum meldt dat de milieuvriendelijke dakbedekking Derbigum NT 

ook na publicatie van de nieuwe factsheet van NIBE geldt als de meest 

duurzame milieukeuze op het gebied van dakbedekking. 

“ Derbigum NT is  
de meest duurzame 
milieukeuze”

PRODUCTNIEUWS

Advies- en onderzoeksbureau NIBE streeft naar een volledig 
duurzame bouwsector. Daarmee wordt bedoeld dat de 
bouwwerkzaamheden niet ons leefmilieu verontreinigen,  
de grondstofvoorraden niet uitputten en meer algemeen 
dat de bouw klimaatneutraal opereert. Dit vereist allereerst 
circulair bouwen: demontabel ontwerpen en produceren, 
hergebruik en recycling en het gebruik van secundaire of 
hernieuwbare grondstoffen. Ook het vermijden van fossiele  
brandstoffen bij de productie en transport van bouw-
materialen wordt hierin meegenomen. 
 
Het bureau geeft daartoe in zes categorieën het zogeheten 
DUBO-keur uit. Het keurmerk geeft aan dat een product  
(voor de bouw, GWW of interieursector), grondstof, installatie 
of woning milieuvriendelijk is. Dit wordt aangetoond aan  
de hand van een milieukundige levenscyclusanalyse,  
met gebruikmaking van de erkende LCA-methodiek.  
Een product met dit keurmerk heeft dus geen schadelijke 
emissies, uitloging en/of uitwaseming in de gebruiksfase  
van het product. Ook wordt rekening gehouden met de 
schaduwkosten (gedurende het gehele traject van ontwerp, 
productie, logistiek, montage, demontage en recycling). 
Lage schaduwkosten betekenen dat het gebouw relatief 
goed is voor het milieu.

Al deze informatie is belangrijk voor de Milieuprestatie  
Gebouwen (MPG). De MPG is bij elke aanvraag voor een 
Omgevingsvergunning verplicht en geeft aan wat de milieu-
belasting is van de materialen die in een gebouw worden 
toegepast. De MPG geldt voor nieuwe kantoorgebouwen 
(groter dan 100 m²) en nieuwbouwwoningen. Hoe lager de 
MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik: sinds 1 januari 2018 
geldt voor de MPG een maximum grenswaarde van 1,0.

NIBE communiceert de waarden van producten via  
zogeheten ‘factsheets’. In mei heeft het bureau de nieuwe 
factsheet bekend gemaakt, waaruit blijkt dat Derbigum NT 
een lage impact heeft op het milieu. 

MILIEUVRIENDELIJK
Derbigum NT is een bitumineuze dakbaan voor toepassing 
op duurzame daken. De ‘NT’ in de naam staat voor  
Nieuwe Technologieën. Met name het gebruik van gerecy-
cled bitumineus dakmateriaal (Derbitumen) zorgt voor de 
goede milieuscore van de producten. 

De fabrikant heeft op zelfstandige basis een systematiek  
voor recycling van bitumineus dakmateriaal ontwikkeld, 
waarbij de snijresten, productieresten en oude dakbanen 
weer kunnen worden hergebruikt in een nieuwe dakbedek-
king met de vertrouwde kwaliteit en levensduur. Zie voor een  
uitgebreide beschrijving van de technologie het artikel 
‘Recycling van bitumineus dakafval naar volwaardige dak-
banen’ in Roofs oktober 2019. In combinatie met de koudlijm 
DERBIBOND® NT en onderlaag Derbicoat NT wordt hiermee 
een ecologisch bitumineus dak verkregen. Doordat in de 
onderlaag en de toplaag respectievelijk een aandeel van 30 
en 25% gerecycled bitumen verwerkt wordt, stoten deze pro-
ducten aanzienlijk minder CO2 uit tijdens hun levenscyclus. 

Afgelopen najaar lanceerde 
de fabrikant dan ook het 
zogeheten No Roof To Waste-
programma (zie ook Roofs 
januari 2020). Dit programma 
gaat uit van een maximale 
levensduur van de dakbe-
dekking en recycling van het 
materiaal na het verstrijken 
van de levensduur. Het bedrijf 
heeft sowieso een focus op 
de vele mogelijkheden van 
het platte dak.

HERBEREKENING
Om een goed beeld te kunnen krijgen van de milieubelasting, 
is het noodzakelijk om een levenscyclusanalyse (LCA) te 
maken. Bij een LCA wordt een product getoetst tijdens alle 
levensfasen, in vergelijking met andere producten.  
De effecten worden berekend en vertaald naar de schaduw-
kosten van een product. De eerste Derbigum NT dakbanen 
liggen inmiddels al meer dan 10 jaar op de daken en uit 
onderzoek is gebleken dat een levensduur van 40 jaar  
realiseerbaar is (net zoals bij de bekende Derbigum SP FR). 

Het vernieuwen van de factsheet door NIBE was noodzakelijk,  
omdat is gebleken dat de Derbigum NT- producten op dit 
gebied nog beter scoorden dan al werd aangenomen.  
Dit omdat het terugnamebeleid op het gebied van recycling  
nog niet in de schaduwkosten was verwerkt. In de vergelijking 
die in het factsheet met andere producten en product-
groepen wordt gemaakt, komt Derbigum NT als meest 
 milieuvriendelijke optie naar voren. Het product heeft boven-
dien de laagste schaduwkosten en daarmee de beste  
score in de MPG.

De gegevens worden straks ook opgenomen in de  
Nationale Milieu Database (NMD), waar materialen  
gerangschikt worden op onder andere milieu-impact. ■



www.brouwerszink.nl

Check onze laatste aanbiedingen op:

Sinds 1986 is Brouwers Zink groothandel 

van maatwerk in zink, lood en koper. Bij 

ons staat service, deskundigheid en kwaliteit 

centraal. Wij leveren in heel Nederland 

en indien nodig binnen 24 uur. Uiteraard is 

Brouwers Zink KOMO gecertificeerd.

Slakweidestraat 16 · 3630 Maasmechelen (B)
Karveelweg 30, 6222 NH Maastricht (NL)
Meridiaan 42 · 2801 DA Gouda (NL)
Tel 088 276 8937 | Fax 088 276 8939
verkoop@brouwerszink.nl

www.unidekplatdak.nl

Toepassing van de juiste isolatie 
vergroot de bruikbare ruimte in en 
vooral op gebouwen. Elke toepassing 
en specificaties vraagt een andere 
oplossing. Natuurlijk bent u bij uw 
keuze van materialen afhankelijk van 
wet- en regelgeving, de bouwkundige 
situatie en de functie van het gebouw, 
maar een correct geïsoleerd plat dak 
biedt vele (multifunctionele) plus-
punten. Of het nu gaat om een groen 
dak, extra leefruimte of zonnepanelen, 
Unidek afschotisolatie is de ideale 
oplossing voor uw plat dak.

 plat dak
isolatie- en afschotspecialist

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



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?

Alles-in-één bedrijfssoware voor dakbedekkingsbedrijven 

In Nederland gebruiken ruim 500 dakbedekkings-
bedrijven so�ware van Gilde. Dat is logisch, want 
hiermee houden ze hun bedrijfsprocessen onder 
controle! Het uitgebreide basispakket met o.a. 
offerte-aanvraag, calculatie/offerte, opdracht, 
CRM en facturatie is met handige modules en 
apps naar wens uit te breiden.

Ga voor meer informatie naar gildeso�ware.nl/dak
of bel Jasper Mondeel op 0316-345 050 voor een 
vrijblijvende demonstratie.

Gilde Soware - thuis in de dakenbranche. 

Impact 60b, Duiven | www.gildeso�ware.nl

Gebruik ook 
onze daktechnische so�ware Bouwfysica en Windbelasting en de tools 2D-Cad en 

GEOiD!
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Op 16 juni presenteerden studenten van de opleiding IPO  

van de Hogeschool Rotterdam het prototype van de zogeheten  

Groendakmonitor. De vinding brengt in kaart hoeveel water  

een groendak buffert. De studenten zoeken nadrukkelijk de  

samenwerking met de markt om de vinding verder te ontwikkelen.

Hoeveel water  
buffert een groendak?

GROENDAKEN

werken aan productontwikkeling. De ontwikkeling van  
de Groendakmonitor werd ingezet op aanvraag van  
het Rotterdamse BlueRoof, ontwikkelaar van een substraat  
uit het roostergoed van de afvalwaterzuivering.  
De monitor meet de hoeveelheid water die het  
groendak vasthoudt.

Dat groendaken water bufferen, mag inmiddels bekend 
 worden verondersteld. Maar hoeveel precies? Het antwoord 
op deze vraag kan belangrijk zijn voor het bepalen van 
 beleid op dit gebied, als ook bijvoorbeeld de toekenning van  
subsidies van gemeenten en waterschappen. Ook kunnen 
de uitkomsten een rol spelen in de bewustwording.  
Dakenbezitters uit met name de professionele sector kunnen 
het cijfermateriaal communiceren en zodoende inzichtelijk 
maken wat de toepassing van een groendak betekent  
voor de waterhuishouding. Onder particulieren is de kennis 
over het gegeven dat groendaken water bufferen nog niet 
wijd verspreid, de communicatie rond dit onderwerp kan  
hier een bijdrage aan leveren.

SENSORS
Vanaf februari werken de IPO-studenten Paul Baart,  
Koen Bol, Larenne Stierman en Sebastiaan Verbaandert  
aan de ontwikkeling van de Groendakmonitor. Het gebruik 
van de Groendakmonitor zal straks plaatsvinden op basis 
van abonnementen.

De vinding behelst een metalen behuizing, uitgerust met 
sensoren en een voorziening voor de afvoer van water.  
Het prototype bestaat uit een gevormde, stalen bak,  
maar de uiteindelijke versie zal worden uitgevoerd in een 
robuuste behuizing, die jarenlang meegaat. In deze bak 
wordt de exacte dakopbouw van het groendak gelegd en 
dit geheel wordt vervolgens geïntegreerd met de rest van  
het groendak. In de monitor worden twee sensoren geplaatst: 
één aan de bovenkant, die de hoeveelheid water meet die 
in de dakopbouw terechtkomt. De andere, aan de onderkant, 
meet de hoeveelheid water die de opbouw weer verlaat. 
Aan de onderkant van de bak is zoals gezegd een voorzie-
ning aangebracht, via welke het water wordt afgevoerd. 

Door de data van beide sensoren te combineren, verkrijgt 
men exacte informatie over de waterbuffering, koeling en  
het percentage dat de rioolafstort van het groendaksysteem 

vermindert. De wijze waarop de klant deze data  
verkrijgt, kan verschillen: in de meeste gevallen zullen 
ze via een speciale app worden doorgegeven,  
maar ze kunnen ook bijvoorbeeld via een website  
worden gecommuniceerd, of een informatiebord in  
de ontvangstruimte van de organisatie. 

De hoeveelheid water die een groendak kan bufferen, 
hangt af van de opbouw, samenstelling en dikte van 
het groendakpakket. In de meeste gevallen zal aan de 
hand van de hoeveelheid water die door de monitor 
wordt afgevoerd, een betrouwbaar beeld ontstaan  
van de waterbuffering van het gehele groendak.  
Het prototype heeft een hoogte die toepasbaar is voor 
de meeste groene daken. vanzelfsprekend kunnen  
dikkere dakopbouwen ook worden gemonitord.  
Voor deze daken kan een kunststof net worden gebruikt 
om het pakket op zijn plek te houden, of er kan een 
hogere uitvoering worden geleverd. 

FEEDBACK
Inmiddels is er al een website operationeel. Wanneer de monito-
ring van de waterbuffering op poten is gezet, zal bekeken worden 
of, en zo ja hoe, de monitoring van de andere effecten van een 
groendak (zoals bijvoorbeeld verbetering van de luchtkwaliteit) 
kan worden ontwikkeld. 

De Groendakmonitor is in een relatief korte tijd tot stand  
gekomen. Het betrof op 16 juni de presentatie van het proto- 
type, dat op basis van feedback vanuit de markt verder  
ontwikkeld moet worden. Hiertoe zoeken de studenten  
nadrukkelijk de samenwerking met de markt. Wie interesse  
heeft aan de ontwikkeling bij te dragen, kan contact opnemen 
met Paul.Baart92@gmail.com. ■

De presentatie vond plaats in BlueCity in Rotterdam, een 
voormalig tropisch zwembad dat momenteel fungeert  
als centrum voor circulaire bedrijven. IPO staat voor  
Industrieel Product Ontwerpen, een vierjarige bachelor-
opleiding van de Hogeschool Rotterdam waar de  
studenten in samenspraak met de markt op projectbasis 

De studenten die de Groendakmonitor hebben ontwikkeld.  

Vlnr: Paul Baart, Sebastiaan Verbaandert, Larenne Stierman en Koen Bol.



Anjo Vent-Alu 3000 is doorontwikkeld

PRODUCTNIEUWS

Anjo heeft de dubbelwandige Vent-Alu 3000 plakplaten innovatief  

doorontwikkeld. Hierdoor ontstaat een volledig recyclebaar modulair  

plat dak ontluchtingssysteem met een milieuvriendelijker  

productieproces.

De wens van Anjo was om met de doorontwikkeling van  
de plakplaten een bijdrage aan de circulaire economie  
te leveren. De plakplaat kan volledig gedemonteerd en 
gerecycled worden, met weinig tot geen verlies aan kwaliteit 
van de grondstoffen.

In de nieuwe generatie Vent-Alu 3000 plakplaten bestaat de 
isolatie uit EPS en is er voor de bevestiging van het PP binnen-
deel een mechanische verbinding ontwikkeld. Het isolatiedeel 
bestaat uit speciaal ontworpen Polystyreen SE schuim,  
dit type EPS is vlamvertragend en vlamdovend gemodifi-
ceerd. De ontwikkeling en productie van het isolatiedeel is 
een samenwerking met Kingspan Unidek.

De isolatie van de dubbelwandige  
plakplaat en bevestiging van het  
binnenwerk bestond voorheen uit  
2-componenten Purschuim. Door deze  
doorontwikkeling van de dubbelwandige  
plakplaten heeft men geen chemische  
processen meer in de fabriek, het isolatie- 
deel wordt schoner en milieuvriendelijker  
geproduceerd. ■ 

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Van een marktleider in aluminium 

dakranden mag je meer 

verwachten dan alleen het bieden 

van standaardoplossingen als 

dakrandafwerking. Roval Aluminium 

is koploper in maatwerkoplossingen. 

We doen met aluminium wat 

anderen niet kunnen. Rondgewalste 

aluminium muurafdeksystemen 

bijvoorbeeld, die de golvende 

contouren van de dakrand en de 

gevel volgen. Hiermee komen 

we niet alleen tegemoet aan het 

ontwerp van de architect; de 

muurafdekkappen zijn dankzij een 

uniek  klangensysteem ook nog eens 

schroefl oos te monteren. Mooi, 

functioneel en duurzaam. 

Kijk voor meer inspiratie-
projecten met aluminium
muurafdeksystemen 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.

MAATWERK IN ALUMINIUM  MUURAFDEKKAPPEN

#Staysafe.

Anderhalve 

meter is

beter!



EEN VLAMMEND  
BETOOG
VOOR STEENWOL

>1.000 °Crockwool.nl

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

Minimaal 1.000 °C, een verantwoorde keuze!

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

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

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

Aabo Trading Utrecht B.V.
T:088-9965515, utre@aabo.nl
Aabo Trading Zoetermeer B.V.
T:088-9965510, zoet@aabo.nl
Aabo Trading Zwijndrecht B.V.
T:088-9965540, zwij@aabo.nl
Aabo Trading Zwolle B.V.
T:088-9965565, zwol@aabo.nl
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Onlangs is Stichting Duza opgericht, met als missie kinderen (4-12 jaar)  

kennis te laten maken met de verschillende onderwerpen op het gebied  

van duurzaamheid. Roofs sprak met initiatiefnemer Marc Rotmans.

De jeugd heeft  
de toekomst

De dakenbranche kent Marc Rotmans wellicht via zijn  
adviesbureau MHR Advies in Hendrik-Ido-Ambacht. Hij is oud- 
voorzitter van de Stichting Roof Update en treedt op als 
‘Groendakcoach’. Dit voorjaar richtte hij de Stichting Duza op, 
waarmee een onderwijspakket (op spelende wijze) op het 
gebied van duurzaamheid wordt geboden. 

Rotmans: “Duurzaamheid is een bijzonder breed onderwerp 
en omvat onderwerpen als recycling, energiebesparing, 
energieopwekking, milieuvriendelijkheid, biodiversiteit, etc. 
Het is belangrijk dat de kennis en het bewustzijn hierover 
verder wordt vergroot en uiteindelijk gemeengoed wordt. 
Daarbij moet worden begonnen met de jongste generatie: 
de jeugd heeft de toekomst. Als het bewustzijn van de  
generaties die na ons komen op dit gebied wordt vergroot, 
kunnen veel initiatieven die nu in de startblokken staan op 

een goede manier worden voortgezet. Daartoe zetten wij  
ons in, in eerste instantie op nationaal niveau, maar we  
willen ook de samenwerking aangaan met vergelijkbare 
organisaties in het buitenland.”

DUURZAME DOELEN
De stichting zoekt de samenwerking met zowel de scholen 
als de markt. “We richten ons op de jeugd, met als doel dat 
over 17 jaar, in het jaar 2037, alle kinderen en volwassenen 
tot de leeftijd van 29 bekend zijn met duurzaamheid en  
hun kennis kunnen overdragen aan de volgende generatie.  
Het gaat er dus om de kennis wijd te verspreiden zodat de 

Marc Rotmans.

STICHTING DUZA OPGERICHT
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

jeugd die nu opgroeit kennismaakt met de verschillende 
onderwerpen op het gebied van duurzaamheid en erover na-
denkt. De missie is volbracht als de thema’s algemeen bekend 
zijn en worden overgedragen op de volgende generatie.”

“De Sustainable Development Goals (SVG’s) zijn hierin  
leidend. Dit zijn 17 doelen op het gebied van duurzaamheid  
die door de Verenigde Naties zijn geformuleerd. Elk jaar  
omarmt Stichting Duza één van deze werelddoelen en  
pre senteert het de behaalde resultaten van de projecten  
op de website.
Dit jaar, 2020, zal speciale aandacht uitgaan naar het  
onderwerp ‘armoede’. Het doel is om armoede overal en in 
al haar vormen uit te bannen, wij richten ons dit jaar met 
name op armoede in (jonge) gezinnen met kinderen in de 
leeftijd van 4 tot 12 jaar. In de tweede helft van dit jaar zullen 
wij diverse activiteiten op dit gebied ondernemen.”

DUZADORP
“In de voorlichting en educatie ontbreekt naar mijn mening 
vaak nog het plezier,” aldus Rotmans. “Wij willen de verschil-
lende onderwerpen op een leuke en vrolijke manier onder 
de aandacht brengen. Daarom hebben wij een ‘dorp’ in het 
leven geroepen, DuzaDorp, dat wordt bevolkt door allerlei 
figuren die met duurzaamheid te maken hebben. Op dit 
moment zijn dat o.a. Semmy Sedum, Zoë Zonnepaneeltje, 
de Recycle Broertjes, Isa Isolatie en Bas Boom. Het aantal 
bewoners kan in de toekomst natuurlijk ontzettend worden 
uitgebreid. Zelf denk ik vooral aan het Smurfendorp,  
waarbij in elk verhaal een andere Smurf de hoofdrol speelde.”

Er zijn via de website van de stichting kleurplaten van deze 
figuren te downloaden. De figuren zullen later dus een rol 
gaan spelen in verschillende verhalen rond duurzaam-
heid. Rotmans: “Die verhalen zijn er nog niet: in het nieuwe 
schooljaar worden alle basisschoolkinderen in Nederland 
gevraagd om een eerste verhaal over DuzaDorp te tekenen,  
te schrijven of een ander kunstwerk over DuzaDorp te maken. 
Dit in de vorm van een wedstrijd, onder het motto: ‘wij hebben 
de bewoners bedacht, we vragen de kinderen om de verha-
len’. Elke klas die meedoet maakt kans op een klassenfeest, 
kaartjes voor voorstellingen of een groendak voor de school.” ■

STICHTING DUZA OPGERICHT

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN (SDG’S)
DE 193 LIDSTATEN VAN DE VERENIGDE NATIES (VN) HEBBEN DEZE ONTWIKKE-
LINGSAGENDA VOOR 2015-2030 VASTGESTELD. DE AGENDA BESTAAT UIT  
17 DOELEN. DEZE SDG’S HETEN VOLUIT DE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 
MAAR WORDEN VAAK AFGEKORT NAAR SDG’S. ZIJ GELDEN IN ALLE LANDEN  
EN VOOR ALLE MENSEN. 

DE DOELEN ZIJN:

•  UITBANNEN VAN ALLE VORMEN VAN (EXTREME) ARMOEDE
•  EINDE AAN HONGER, ZORGEN VOOR VOEDSELZEKERHEID EN DUURZAME 

LANDBOUW
•  GEZONDHEIDSZORG VOOR IEDEREEN
•  INCLUSIEF, GELIJKWAARDIG EN KWALITATIEF ONDERWIJS VOOR IEDEREEN
•  GELIJKE RECHTEN VOOR MANNEN EN VROUWEN EN EMPOWERMENT VAN 

VROUWEN EN MEISJES 
•  SCHOON WATER EN SANITAIRE VOORZIENINGEN VOOR IEDEREEN
•  TOEGANG TOT BETAALBARE EN DUURZAME ENERGIE VOOR IEDEREEN
•  INCLUSIEVE, ECONOMISCHE GROEI, WERKGELEGENHEID EN FATSOENLIJK 

WERK VOOR IEDEREEN
•  INFRASTRUCTUUR VOOR DUURZAME INDUSTRIALISATIE
•  VERMINDEREN ONGELIJKHEID BINNEN EN TUSSEN LANDEN
•  MAAK STEDEN VEILIG, VEERKRACHTIG EN DUURZAAM
•  DUURZAME CONSUMPTIE EN PRODUCTIE
•  AANPAK KLIMAATVERANDERING
•  BESCHERMEN EN DUURZAAM GEBRUIK VAN DE OCEANEN EN ZEEËN
•  BESCHERMEN VAN ECOSYSTEMEN, BOSSEN EN BIODIVERSITEIT
•  BEVORDEREN VAN VEILIGHEID, PUBLIEKE DIENSTEN EN RECHT VOOR IEDEREEN
•  VERSTERKEN VAN HET MONDIAAL PARTNERSCHAP OM DOELEN TE BEREIKEN

STICHTING DUZA
DE STICHTING IS NOG OP ZOEK NAAR PARTNERS EN VRIJWILLIGERS OM TE 
HELPEN DE DOELSTELLINGEN TE VERWEZENLIJKEN. DIT KAN VIA EEN PARTNERSHIP, 
SPONSORING, DONATEURSCHAP OF VRIJWILLIGERSWERK. BIJ INTERESSE HIERTOE 
KAN CONTACT WORDEN OPGENOMEN VIA INFO@DUZADORP.NL

DuzaDorp • Noordeinde 88 • 3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht 
Telefoon: +31 (0)78 221 00 21 • E-mail: info@duzadorp.nl • www.duzadorp.nl

Een groene omgeving wordt 
steeds belangrijker voor 
iedereen! Met de hulp van 
kinderen, kunnen we zorgen 
voor het groen van morgen. 
DuzaDorp (Stichting DuZa) is 
opgericht om kinderen van     
4 tot 12 jaar te informeren 
over duurzaamheid en groen.  

Groene oplossingen zijn mogelijkheden 
om de buurt zo duurzaam en gezond mogelijk te 
houden. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, isolatie, 
windenergie en groene daken. Een groendak is een 
laag groene sedumplanten die op een (plat) dak 
gelegd wordt zodat het dak beter beschermd blijft en 
het water beter afgevoerd wordt. Daarnaast zorgt het 
voor een fraai gezicht in de buurt.

Al deze groene oplossingen 
komen terug in DuzaDorp! 
DuzaDorp is er op gericht om 
de jeugd zo vroeg mogelijk 
bekend te maken met 
duurzaamheid en groen.  
Kijk voor meer informatie 
over groene daken op  
www.groendakcoach.nl en 
voor info over DuzaDorp 
op www.duzadorp.nl.

Maken we het 
samen groen?

Steun DuzaDorp en wordt sponsor, partner
of vrijwilliger. Neem contact met ons op! 

Advertntie DuzaDorp.indd   1Advertntie DuzaDorp.indd   1 22-06-20(wk26)   16:4622-06-20(wk26)   16:46



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

0343 - 59 50 10

TOTAALPAKKET      VOOR DE DAKDEKKER

Kunststof dakbedekkingssystemen  
met PVC en TPO dakbanen

Compleet en objectief in isolatie- & dakbedekkingsmaterialenWECAL DAK- & ISOLATIETECHNIEK:

Volg ons op:
Facebook
Linkedin
Instagram

PolybondPolybond

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

EXCLUSIEF DISTRIBUTEUR VAN POLYBOND EN ELASTOFLEX
✓ Complete range aan APP- en SBS gemodificeerde dakbanen voor platte en licht hellende daken

✓ Meer dan 40 jaar ervaring, wereldwijd, nu ook met ADESO zelfkleeftechniek

✓ Met Easy Torch brandtechniek toepasbaar op ondergronden in nieuwbouw en renovatie

✓ Leverbaar met fijn en grof minerale afwerking in diverse kleuren voor esthetische daken
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Hittemaatregelen

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

Onze dakdekkers werken lekker de hele dag buiten.  
Ze pikken in het voorjaar het eerste zonnetje mee  
en kunnen genieten van het weer. Echter: het weer is  
niet altijd zo fraai en dan is het even niet genieten.  
De zomers worden immers steeds warmer tot zelfs extreem 
heet. Hitterecords worden gebroken. Aan het einde van  
het afgelopen decennium is in Nederland de temperatuur 
voor het eerst boven de 40 graden Celsius uitgekomen.  
Deze hitte lijkt niet op een incident; we moeten onszelf  
voorbereiden op nog meer hitte en op het fenomeen  
hittestress.

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’.

Hittestress is een aandoening veroorzaakt door extreme hitte, 
die zich uit in diverse lichamelijke klachten, waarbij mensen 
en dieren warmte niet kwijt kunnen. Er ontstaan zogenaam-
de warmteziekten zoals warmtehuiduitslag, hittekramp,  
hitte-uitputting en hitteberoerte/zonnesteek. Voor mensen 
met een redelijke conditie zal hittestress niet veel meer  
betekenen dan een verminderd comfortabel gevoel.  
Wel moeten we terdege rekening houden met hoge  
temperaturen die leiden tot minder comfort, slaapverstoring, 
gedragsverandering en verminderde productiviteit.

Werken in de hitte is niet direct gevaarlijk, maar om het werk 
veilig uit te voeren, moeten er wel maatregelen genomen 
worden. Een beetje creativiteit hierin kan zeker geen kwaad. 

Een korte greep uit mogelijke maatregelen:
•  Drink voldoende water;
•  Las extra pauzes in en pauzeer op een koele plaats;
•  Scherm indien mogelijk het werk af voor direct zonlicht 

(dekzeilen);
•  Verschuif werktijden;
•  Draag zonbeschermende kleding;
•  Zonnebrandcreme met een beschermende factor;
•  Draag een pet of helm met nekflap;
•  Slaap voldoende;
•  Werk in een lager tempo wat vol te houden is.

Wij gaan dagelijks met onze mensen in gesprek om te  
bezien wat mogelijk is. Er is een gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid in het nemen van passende hitte-maatregelen. ■

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



Bestel gewoon vanaf 
het dak!

Actiondak, de online groothandel in:

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

- DAKRANDAFWERKING - VEILIGHEID - GEREEDSCHAP - KLEDING

ACTIONDAK

WWW.ACTIONDAK.NL

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

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

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

Daglicht is gratis, gebruik het!

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

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

www.flowlight.nl

Lichtplaten

Lichtstraten

Ideaal daglicht!
Hoogwaardige kunststoffen scheppen onbeperkte mogelijkheden. 

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

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

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



Roofs     7978     Roofs

NIEUWSLIJN

NAAMSWIJZIGING
De van oorsprong Belgische  
onderneming Eternit zet een  
belangrijke stap in haar jarenlange 
geschiedenis. Voortaan zal de 
bouwmaterialenproducent wereld-
wijd onder de nieuwe bedrijfsnaam 
Etex opereren. De naam Eternit 
blijft wel bestaan als één van  
de drie commerciële merken die 
de groep aanbiedt.

agenda
7-9 september 2020
Solar Solutions International
Expo Haarlemmermeer
Info: www.solarsolutions.nl

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

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

R E C T I F I C AT I E
In de lijst met betrokken partijen onderaan de  

projectbeschrijving van Boijmans van Beuningen  
in Rotterdam (‘Melting pot van creativiteit,  

Roofs juni 2020) is een aantal storende fouten  
geslopen. Ten onrechte is onvermeld gebleven dat 

Soprema Nederland de bitumineuze damprem-
mende laag en eerste laag van het dakbedek-

kingssysteem leverde. Ook zijn per abuis de vesti-
gingsplaatsen van de dakdekker en de hovenier 

verwisseld. Dakdekkersbedrijf Mastum Daksystemen 
is gevestigd in De Meern en dakhovenier Van der Tol 

is gevestigd in Amsterdam.

P E R S O N A L I A
Wilco den Hartog is per 1 juni bij Dakned gestart als medewerker verkoop 

buitendienst. Hij heeft een jarenlange ervaring in de dakenbranche en wil 
nu zijn steentje bijdragen aan de verdere groei van de dakgroothandel. 

MSA LANCEERT EEN VOLLEDIG NIEUWE V-SERIES™ HARNASLIJN
MSA Safety heeft de volledig nieuwe V-Series™ harnaslijn gelanceerd:  
de ‘volgende generatie in valbescherming’. Terwijl deze oorspronkelijke  
serie V-FORM- en V-FIT-harnassen nu geleidelijk verdwijnt, zullen hun  
namen blijven bestaan: ze worden vervangen door producten van  
de volgende generatie die optimale comfort, mobiliteit en flexibiliteit  
bieden. Men breidt de V-Series-harnaslijn verder uit met de V-FORM+™  
en de V-FLEX™ (het premium product van het assortiment), waardoor  
men het beste comfort in zijn klasse kan bieden op alle prijsniveaus.  
Elk harnas uit de nieuwe V-Series-lijn heeft een exclusieve snelkoppe- 
lingsgesp in racestijl voor een nauwsluitende, comfortabelere pasvorm,  
waarbij dikke borstbanden of lastige gespen niet meer nodig zijn. 

RENOLIT PLANT BOS OM CO2 

 TE HELPEN VERLAGEN 
Voor elke drie verkochte rollen  
Renolit Alkorsmart plant Renolit bomen  
aan in Afrika, Latijns-Amerika en Azië.  
Tot op vandaag heeft het bedrijf,  
in samenwerking met Treedom,  
al 1500 bomen geplant. Treedom is  
een organisatie die het mogelijk maakt 
om op afstand bomen aan te planten 
en die zo bijdraagt aan het behoud 
van onze planeet. 

VERKOELEN WEERT LAAT  
MEDEWERKERS BEDRIJFSFEEST  
THUIS VIEREN
Door het coronavirus kon het jaarlijkse 
bedrijfsfeest van Verkoelen Weert niet 
doorgaan. Om toch de medewerkers 
een hart onder de riem te steken én 
om de lokale ondernemer te onder-
steunen heeft men de medewerkers 
een pakket met Verkoelen bier verstrekt, 
onder het motto: geen bedrijfsfeest, 
dan maar een mooi feestje in de tuin!

QUOTE VAN HET DAK

“ Het dak van mijn huis ligt 

vol met zonnepanelen. 

Als ik thuis ben, ben ik een 

behoorlijk groene kerel.”

Bill McKibben (1960),  
Amerikaanse schrijver en milieuactivist

ACCREDITATIE EXAMEN ZONNESTROOM VOOR BDA OPLEIDINGEN 
BDA Opleidingen is na een strenge selectie door de installatiebranche  
en InstallQ geaccrediteerd voor het afnemen van de examens voor het  
Ontwerpen van Zonnestroomsystemen. Naast CITO is BDA nu de enige  
opleider die dit specifieke examen mag organiseren. Bedrijven die een  
erkenning willen als gecertificeerd zon-installateur kunnen nu voor het  
eerst voor alle geaccrediteerde trainingen en examens bij één opleider  
terecht. Daarmee bezit BDA Opleidingen als grootste zonopleider nu een  
unieke positie in Nederland.



INFINITY dakbedekking
De Infinity dakrol is een veelzijdig product. 
Door het één-laag-systeem is deze 
makkelijk te installeren op verschillende 
ondergronden voor zowel plat, hellend 
en gewelfd dak. Een modern product dat 
aansluit bij de vraag van de professionele 
dakdekker van vandaag de dag.

Alle voordelen:
• Eenvoudige en snelle installatie
• Kan tegen hoge temperaturen
• Hoge flexibiliteit
• Duurzaamheid
• KOMO gecertificeerd

Nieuwsgierig? Bekijk onze website voor 
meer informatie, het gehele assortiment 
en onze tijdelijke actie met GRATIS Leister 
Triac AT föhn! Je kunt bij vragen en/of 
bestellingen natuurlijk ook altijd terecht 
bij jouw vertrouwde filiaal.

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

 
NIEUW:
INFINITY POCB

Laat je overtuigen door INFINITY:
www.zinkunie.nl/over-ons/nieuws/infinity/

GRATIS LEISTER TRIAC AT FÖHN
bij aankoop van een pallet INFINITY
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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
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Volgende maand in Roofs:

Bitasco www.bitasco.nl

Brouwers Zink www.brouwerszink.nl

Eurofast www.eurofast.nl

Gilde Software www.gildesoftware.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Anjo www.anjo.nl

Roval Aluminium bv www.roval.eu

Rockwool www.rockwool.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

DuzaDorp www.duzadorp.nl

Wecal www.wecal.nl

Flowlight www,flowlight.nl

Van Boven Kunststoffen www.van-boven.nl

Actiondak www.actiondak.nl

Zinkunie www.zinkunie.nl

Mawipex Handelsmaatschappij bv www.mawipex.nl

BMI Group www.bmigroup.com 

Isobouw www.isobouw.nl

IKO nl.iko.com

Dakaccent Nederland bv www.dakaccent.nl

ZinCo Benelux bv www.zinco.nl

Vesp www.vesp-benelux.com

Aabo Greentech bv www.aabogreentech.nl

Heruvent bv www.vlakkelichtkoepel.nl

Dakned www.dakned.nl

Pricewise www.pricewise.nl

Skylux www.skylux.be 

Triflex bv www.triflex.nl

Altena Dakspecialiteiten www.altena-dak.nl

All-up www.all-up.nl 

Daksafe www.daksafe.nl

Gebr. Bodegraven bv www.gb.nl

Carlisle Construction Materials www.ccm-europe.com

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Heruvent bv www.vlakkelichtkoepel.nl

Kingspan Unidek www.unidekflatroofs.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
Duurzaamheid

AAN TAFEL MET…
Cor den Hartog (BMI Icopal)

MVO NETWERK BETON
Ecologische functie voor betonnen elementen

ROOFTOP REVOLUTION
Het begin van 10.000 m² blauw-groene daken

De volgende Roofs verschijnt op 4 augustus 2020

82     Roofs

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.



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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