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COLUMN

Uitstellen
dat ondanks dat er veel concur-
rerende bedrijven in de zaal 
zitten, we met z’n allen die 
ene avond één grote, 
hechte familie zijn.  
Het was dit jaar de  
bedoeling dat er van 
de genomineerde  
daken filmpjes ge-
toond zouden worden 
tijdens de feestavond. 
Deze filmpjes zullen  
binnenkort online  
geplaatst worden,  
zodat iedereen toch kan 
zien wat een mooie daken er 
in Nederland gemaakt worden. 

De winnaars van het Dak van het Jaar 2019 en  
Dakenman of –vrouw van het jaar worden in het oktober-
nummer van Roofs bekendgemaakt en de awards  
worden medio september persoonlijk uitgereikt.  
Het is verrekte jammer dat het zo moet. Eén lichtpuntje:  
de dakenbeurs DAKEN & ZAKEN gaat wél door. Deze staat 
gepland op 1 oktober. 

Wat wel (weer) is uitgesteld, is de inwerkingtreding van de 
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, al is het coronavirus  
hier naar alle waarschijnlijkheid niet de oorzaak van.  
1 januari 2022 zou het nu moeten worden. Zeg ik iets geks  
als ik zeg dat er verrekte weinig partijen in de bouw hier  
nu echt rouwig om zijn? Ze spreken het althans niet uit.  
Ik ben benieuwd wat uw mening daarover is. De atmosfeer 
omtrent deze kwaliteitswet lijkt een beetje gematigd,  
vind ik zelf. Leeft deze wet nog wel genoeg onder bouwend  
Nederland? Ik hoop van harte dat mijn indruk totaal 
verkeerd is, want ik sta volledig achter deze wet. Vooral het 
continu controleren en vastleggen hoe gebouwd wordt en 
of het aan de bouwregelgeving voldoet, spreekt mij erg aan. 
Ook het verplicht aantonen van prestaties (geluidsisolatie  
en thermische isolatie bijvoorbeeld) is een grote winst.  
Daarom is het zo jammer dat het keer op keer wordt  
uitgesteld. Maar goed, inmiddels ben ik goed getraind  
in het opbrengen van geduld. En je weet wat men zegt:  
“dat is een schone zaak’’ .

Marco de Kok

Terwijl Europa heen en weer laveert tussen wisselende  
lockdowns, tweede coronagolven en dilemma’s over wat  
te doen met de vakantie, zit ik hier aan de keukentafel  
nog steeds thuis te werken. Ondanks dat de files weer aan-
zwellen tot een ’nieuw normaal’, omdat steeds meer mensen 
hun werkplek thuis weer verplaatsen naar kantoor, geeft mijn 
werkgever aan om in ieder geval tot eind augustus nog  
zoveel mogelijk thuis te werken. Men heeft op kantoor wel 
een ’back-to-office’-campagne gehouden, waarbij de 
diverse ruimten in het kantoor gecheckt en waar nodig op-
nieuw ingericht zijn. De tijd tot september wordt gebruikt om 
de proef op de som te nemen en te kijken of de routepijltjes, 
de infoborden en de flesjes met desinfecterend middel  
hun werk doen.

Naast de persoonlijke ellende die het coronavirus veroorzaakt,  
is deze tijd ook de periode van het uitstellen. Uitstellen van 
investeringen, het invullen van vacatures, vakanties en 
bruiloften. Ook worden trial runs uitgesteld bij onze klanten. 
We hebben op diverse locaties sample rollen (inlages voor 
bitumineuze dakbanen) geleverd met de nieuwste techni-
sche snufjes erin (fire retardant in de polymeren, verhoogde 
nageldoorscheursterkte, etc.), maar de klanten waar deze 
sample rollen liggen, komen vaak uit een lockdown, moeten 
weer opstarten, voorraden op peil brengen, dus testen met 
sample rollen worden… ja, uitgesteld. Dat is wel heel jammer, 
want dat maakt het werk van een Technical Manager  
nu net zo leuk: met een probleem van een klant gecon-
fronteerd worden, met een team van experts een oplossing 
proberen te vinden en dan tijdens real life testen kijken  
of de bedachte oplossing in de praktijk ook echt werkt.  
Maar helaas, ik zal nog even wat geduld moeten opbrengen.

De feestelijke prijsuitreiking van het Dak van het Jaar,  
die eigenlijk op 20 maart gepland stond, is ook uitgesteld  
en uiteindelijk zelfs afgeblazen. Dit tot grote teleurstelling  
van velen, inclusief mijzelf. Dit evenement is toch een avond 
waarop heel dakdekkend Nederland (zowel plat als hellend 
gebroederlijk naast elkaar) samenkomt om te zien waar  
we met zijn allen toe in staat zijn. Mooie daken bekijken,  
mensen met een bijzondere bijdrage voor de dakenbranche 
in het zonnetje zetten en vooral om te genieten van het feit 

“ NAAST DE PERSOONLIJKE  

ELLENDE DIE HET CORONAVIRUS  

VEROORZAAKT, IS DEZE TIJD OOK  

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

bmigroup.com/nl

It’s never just a roof.
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De bezoekers van het nieuwe Oogcentrum Noordholland kijken overal uit  

op groen: gras rondom en een tuin binnenin. Het compacte zorgcomplex is 

grotendeels zelfvoorzienend in energie, mede dankzij de PV-panelen.  

De bouw van de daken was complex, vanwege de rondingen in het ontwerp.

Alle ogen op groen

Foto’s: Scagliola+Brakkee, José Beirão Almada-JB Original 
Tekst: Martijn van den Bouwhuijsen

Oogcentrum Noordholland is een regionaal expertisecentrum  
met samenwerkingsverbanden met de academische 
ziekenhuizen van Utrecht en Amsterdam. De zorginstelling in 
Heerhugowaard ontvangt jaarlijks zo’n 50.000 patiënten en 
bezoekers, die tot voor kort werden geholpen in een generiek 
bedrijfspand in dezelfde stad. Het laatste decennium groeide 

JHet Dak van het  aar 2020

het oogcentrum uit haar jasje. Een nieuw zorgcomplex was 
gewenst. Gastvrijheid, professionaliteit en beleving stonden 
vervolgens centraal bij het gebouwontwerp. 

ESTHETIEK
Het nieuwe zorgcomplex met ruim 4.000 m2 vloeroppervlakte 
staat als een paviljoen in het groen. Achter het begroeide  
talud bevinden zich op maaiveldniveau de parkeergarage 
en de hoofdentree. Op de eerste verdieping liggen voor-
namelijk spreek- en onderzoekskamers. Een verdieping hoger 
zijn de kantooromgeving en de operatiekamers. 

Het oogcentrum heeft twee daken: een centraal gelegen 
tuindak bovenop de parkeergarage en een dak met zonne-
panelen bovenop de tweede verdieping. De groene, ronde 
patio met transparante scheidingswanden is omarmd  
door zorgruimtes. De directe aansluiting maakt gangen 
overbodig. Er werd gekozen voor een plantenassortiment dat 
mediterraan oogt door de grote bladeren en textuurverschil 
tussen de verschillende planten. De tuin geeft een redelijk 
constant verzorgd en groen beeld. Vooral de kuipplanten 
geven in het seizoen mooie bloei, maar zijn vanwege winter-
hardheid niet geschikt om te laten staan. Die planten worden 
in de winter vervangen door planten die dan aantrekkelijk  
zijn, zoals bessen. De binnentuin is verder onder andere  
beplant met de Mexicaanse Oranjebloesem, de Rijstpapier-
plant en diverse siergrassen. De plantenbak (10,40 meter rond)  
is gemaakt van cortenstaal. Rondom deze bak is een 
 beloopbaar grindpad van ruim een meter breed. 

In het hele gebouw wordt ondersteuning geboden aan men-
sen met een visuele beperking, met materialen die verschillen 
in akoestiek, tactiliteit en kleur. De entreehal klinkt bijvoorbeeld 
anders dan de spreekkamers, balies voelen warm aan en bij de 
overgangen tussen vloeren en wanden is contrast ingezet voor 
een heldere oriëntatie. De ramen in de buitengevels variëren in 
afmetingen op basis van de daglichtbehoefte in de achterlig-
gende ruimtes. 
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VEILIGHEID
De materialen zijn met vrachtwagens naar de bouwlocatie 
getransporteerd en omhoog gehesen met een torenkraan 
en een telescopische kraan. Om veilig op hoogte te werken, 
maakten de dakdekkers gebruik van dezelfde steiger als  
de gevelbouwers. De zogeheten complexe steiger was deels 
overkapt, stond ver boven de dakrand en was voorzien van 
een randvalbeveiliging. 

SAMENWERKING
Het aanvragen van de bouwvergunning duurde wat langer 
dan aanvankelijk gepland was, waardoor de bouw later 
begon. In het eerste kwartaal van 2019 gingen de heipalen 
de grond in. Daarna ging de ruwbouw verder met betonnen 
kolommen, wanden en vierzijdig opgelegde breedplaat-
vloeren. Het project verliep voorspoedig, mede doordat de 
aannemer met veel vaste onderaannemers werkte en lean 
plande. Uiteraard kon door overmacht soms niet gewerkt 
worden. De bouw van de daken had bijvoorbeeld enkele 
weken vertraging vanwege de regen. 

De oplevering van het oogcentrum is gefaseerd verlopen.  
Na de inbouw en het testen van de medische apparatuur 
zijn de operatiekamers als laatst in gebruik genomen,  
in juni 2020. ■

• OPDRACHTGEVER:  OOGCENTRUM NOORDHOLLAND (ROB WOUTERS)
• ARCHITECT: EGM ARCHITECTEN, DORDRECHT
• HOOFDAANNEMER: AANNEMERSBEDRIJF DICK DE BOER, HOORN
• LANDSCHAPSARCHITECT: TERPSTRA TUINEN, MEDEMBLIK
• RUWBOUW: VAN MUIJEN BETONBOUW, OBDAM
• DAKDEKKER: DAKDEKKERSBEDRIJF ALEX BUIS, WERVERSHOOF
• DAKBOUWMATERIALEN: DEFRANCQ, ZWAAG
• DAKBEDEKKING: SOPREMA, IJLST

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

TECHNIEK 
De vloer van de binnentuin heeft de volgende opbouw: 
primer, dampremmende laag, bitumen onderlaag,  
150 mm foamglas en wortelwerende bitumen toplaag.  
Daarop zijn aangebracht een drainagelaag en een sub-
straatlaag en de planten. Het hemelwater wordt afgeleid 
richting een goot, die met het foamglas is gecreëerd.  
Er werd bij de daken gekozen voor de bitumen rollen van 
Soprema, omdat die volgens de dakdekker “lekker plakken en 
een strak resultaat opleveren, zonder nawerking of plooien”. 

Het bovenste dak is voorzien van 200 mm dikke mechanisch 
bevestigde isolatie onder afschot en tweelaags volledig 
verkleefde, waterkerende afwerking van bitumen.  
Voor een snelle montage van de isolatieplaten gebruikte  
de dakdekker een machine waarmee hij zes gaten tegelijk 
kon boren. Het hemelwater wordt afgevoerd met een  
pluvia onderdruksysteem. Water vloeit snel weg, waardoor  
de belasting op het dak beperkt blijft. 

De dakrand is opgebouwd met stalen stabiliteitskolommen, 
cellenbeton, houten regelwerk, isolatie, cementgebonden 
vezelplaten, mortel en stuc (in dezelfde witte kleur als de 
houtskeletbouw gevels). De daklijst is gemaakt van aluminium 
op vezelcement muurplaat. 

DUURZAAMHEID
Het gebouw heeft een compacte vorm, is goed geïsoleerd 
en voorziet grotendeels in de eigen energiebehoefte.  
Het volledige dakoppervlak boven de tweede verdieping is 
uitgerust met 800 m² aan zonnepanelen. 

De daken zijn opgeleverd met een verzekerde garantie op 
waterdichtheid. Het betreft een garantie van tien jaar op 
zowel de dakbedekking als de verwerking. Na de oplevering  
worden de daken regelmatig geïnspecteerd en indien  
nodig lokaal hersteld. Daartoe is het bovenste dak voorzien 
van looppaden van betontegels (600 x 600 x 60 mm) op  
rubberen dragers. De daktuin krijgt water met een berege-
ningsautomaat en druppelslangen. Er wordt regelmatig  
geïnspecteerd of de waterhuishouding in orde is en of 
snoeien noodzakelijk is. 

JHet Dak van het  aar 2020LAAT U 
INSPIREREN, 
INFORMEREN EN 
ADVISEREN 
OVER DE 
OPLOSSINGEN
VOOR HET 
PLATTE DAK 

SOPREMA BV I Geeuwkade 21 I 8651 AA IJLST 
Tel: +31 (0)515 533 000 I info@soprema.nl I www.soprema.nl

√ Producten en systemen voor de gehele bouwschil
√ Ruim 80 jaar ervaring op het gebied van platte daken
√ Bitumineuze- en synthetische systemen
√ Advies en training op maat

EXPERTS IN WATERDICHTING & ISOLATIE

Roofs_20190213_plattedaken(230x300).indd   1 4/18/2019   3:33:54 PM
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DAKEN & ZAKEN vindt  
op een veilige manier plaats  
op 1 oktober 2020

EERSTE EDITIE DAKENVAKBEURS GAAT DOOR

DAKEN & ZAKEN, de dakenvakbeurs van Nederland, vindt plaats op  

donderdag 1 oktober 2020 in Evenementenhal Gorinchem ‘Next Level’.  

DAKEN & ZAKEN is de plek waar opdrachtgevers, leveranciers en  

verwerkers binnen de dakenbranche elkaar ontmoeten.  

De toegang voor deze beurs is gratis.

•  Extra hygiënemaatregelen: toiletten en overige openbare 
plekken worden extra grondig schoongemaakt:

•  Extra controle om toe te zien op naleving van de protocollen 
en richtlijnen.

UW VOORDELEN OP EEN RIJ
•  Op één dag volop gelegenheid om contact te leggen  

met leveranciers, klanten en prospects;
• Gratis toegang;
• Gratis catering;
• Voldoende parkeergelegenheid;
•  Makkelijk bereikbaar, centrale ligging  

aan de A15 en de A27;
•  Een omgeving waar alle kennis binnen uw vakgebied 

 vertegenwoordigd is, waarbij tevens alle voorwaarden  
zijn gecreëerd voor een veilige vakbeurs.

CONTACT
Wij zullen u in aanloop naar de beurs via diverse kanalen  
op de hoogte houden. 

U kunt uiteraard ook alle informatie vinden op onze  
website www.dakenenzaken.nl, zoals een actueel overzicht 
van alle standhouders, diverse persberichten en het  
registratieformulier. 

Wij kijken ernaar uit om u op 1 oktober tijdens de eerste 
editie DAKEN & ZAKEN te mogen verwelkomen. ■

Uiteraard vinden wij de veiligheid voor onze standhouders  
en bezoekers uitermate belangrijk. Wij volgen de  richtlijnen 
van het RIVM en de overheid, de gezondheid van alle 
 betrokkenen bij deze beurs staat bij ons bovenaan.  
In samenspraak met de locatie Evenementenhal hebben wij 
passende maatregelen getroffen, zodat u DAKEN & ZAKEN 
veilig en verantwoord kunt bezoeken.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Voor onze vakbeurs geldt dat een onbeperkt aantal mensen 
aanwezig mag zijn. Dit is goed nieuws, want zodoende  
kunt u op één dag, met inachtneming van gepaste afstand, 
in contact komen met veel branchegenoten, leveranciers, 
klanten en prospects. Voorwaarde hierbij is wel dat uw  
beursbezoek moet worden geregistreerd.  
Wij zorgen er uiteraard voor dat u op een eenvoudige wijze 
online uw gratis ticket kunt reserveren. Daarbij is het ook 
verplicht dat bij alle standhouders en bezoekers voor het 
betreden van de beurs, door middel van een aantal vragen, 
een gezondheidscheck wordt gedaan. 

Ook op de beursvloer zelf worden uiteraard passende  
maatregelen getroffen:
•  Er staan poortjes bij de entree zodat alle bezoekers  

geleidelijk en op gepaste afstand naar binnen gaan;
•  Bij binnenkomst en op andere centrale plekken kunt u  

uw handen desinfecteren met de producten die wij  
hiervoor beschikbaar stellen;

•  Er zijn overzichtelijke looproutes met extra brede gangpaden;
•  Het attenderen op 1,5 meter afstand houden.  

Dit gebeurt met behulp van onder meer markeringen op 
de vloer, stickers op wanden, banners langs looproutes  
en mededelingen op diverse punten in het complex  
zoals de entree, de horecagelegenheden en de toiletten;

De dakenvakbeurs van Nederland

DAKEN&ZAKEN

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

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

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

gebruik van daken, milieuvriendelijke materialen, waterdichting en vakmanschap.
 

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

Bekijk de website: www.dakenenzaken.nl
 

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

 

Tot ziens op 1 oktober bij DAKEN & ZAKEN!

Deze beurs wordt mede ondersteund door:

*Gratis t/m 24 september, daarna kost een toegangsticket  15 euro.
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Tijdens de ‘intelligent lockdown’ heeft de bouw, mede dankzij het  

protocol ‘Samen veilig doorwerken in bouw en techniek’, zo goed en 

kwaad als dat ging kunnen doorwerken. Dakdekkersbedrijven moesten 

hun werkwijzen heel snel aanpassen. Welke vragen kreeg de helpdesk 

van branchevereniging VEBIDAK en hoe is de dakbedekkingsbranche 

omgegaan met de maatregelen rond het coronavirus?

Dakenbranche biedt 
coronacrisis het hoofd

HELPDESK VEBIDAK

De verklaring komt voort uit de gesprekken die minister  
Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 
voert met de partijen om de impact van het coronavirus op 
de sector en de Nederlandse economie te beperken.

Gezien het economische en sociale belang van een  
gezonde bouwsector verklaren de ondertekenaars zich te 
conformeren aan het protocol ‘Samen veilig  doorwerken’. 
Ook committeren de ondertekenaars zich te zullen 

 inspannen om de continuïteit in bouwproductie en werk-
gelegenheid zoveel als mogelijk te borgen. 

Dat houdt o.a. in dat de betrokken partijen zich in zullen 
 blijven inzetten voor het terugdringen van het woningtekort, 
het voortzetten van de energietransitie in de gebouwde 
omgeving en het robuust houden van de Nederlandse 
infrastructuur. Uitstel van bestaande investeringsbeslissingen 
wordt zoveel mogelijk voorkomen en planvorming, aanbeste-
dingen, opdrachten en vergunningverlening worden daar-
entegen waar mogelijk versneld (of in ieder geval zonder  
vertraging voortgezet).Ook verbinden de ondertekenende 
partijen zich eraan om overige trajecten, zoals bijvoorbeeld  
de voorbereiding op de Wet kwaliteitsborging voor het 
 bouwen (Wkb), voort te laten gaan. Financiële risico’s worden 
niet eenzijdig bij andere partijen in de keten, noch bij de 
consumenten neergelegd, en in geval de contractuele 
 afspraken door de crisis niet kunnen worden nagekomen,  
zal zoveel mogelijk wederzijds coulance worden betracht. 

STATUS QUO
Wat zijn de verwachtingen van VEBIDAK? Desgevraagd stelt 
directeur Cees Woortman: “Of er een tweede golf komt,  
met daaraan gekoppeld wellicht een tweede ‘lockdown’,  
is op dit moment niet te zeggen. We bevinden ons in de status 
quo, waarbij stap voor stap de maatregelen van afgelopen 
maart worden versoepeld. Tot nu toe gaat dat goed en we 
zullen per stap moeten bekijken hoe het zich verder ontwikkelt.”

Woortman meldt dat er binnen de dakenbranche circa  
twintig bedrijven zijn die overheidssteun hebben aange-
vraagd. “Algemeen gesproken kunnen dakdekkersbedrijven 
op dit moment goed doorwerken en de orderportefeuilles 
zijn voor veruit de meeste bedrijven goed gevuld.  
Wij doen er alles aan om bij te dragen aan zo gunstig  
mogelijke werkomstandigheden.”

Eind mei is het Noodpakket 2.0 (NOW) overigens op 
 verschillende punten gewijzigd ten opzichte van het eerste 
noodpakket. Het tweede aanvraagtijdvak is opengesteld per 
6 juli 2020, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten 
over de periode juni, juli, augustus en september kan worden 
aangevraagd. Subsidie-aanvragen staan open voor zowel 
werkgevers die reeds een aanvraag in het eerste tijdvak 
hebben gedaan, als voor werkgevers die voor het eerst een 
beroep gaan doen op de NOW. ■

VEBIDAK constateert dat in ieder geval haar lidbedrijven  
de maatregelen heel serieus genomen hebben en er actief 
mee aan de slag zijn gegaan. Kantoorpersoneel werkte  
in de meeste gevallen vanuit huis. Laden en lossen werd  
waar mogelijk in de buitenlucht gedaan. Er werd veelvuldig  
gebruik gemaakt van desinfectiemiddelen en zeep.  
De meeste vragen aan de helpdesk van VEBIDAK in dit  
verband gingen over het vervoer. Met het verschijnen van 
het protocol ‘Samen veilig doorwerken’, eind april, kwam er 
in dit opzicht duidelijkheid. VEBIDAK meldt dat de meeste 
dakbedekkingsbedrijven hun werknemers inderdaad alleen 
of met zijn tweeën naar het werk laten reizen. 

De brancheorganisatie wijst ook op individuele initiatieven  
van lidbedrijven. Zo was Kewodak al vóór het protocol 
‘Samen veilig doorwerken’ voorzien van een complete set 
instructies voor de werknemers, die ze in een tas meekregen, 
samen met een veiligheidshesje met de tekst ‘Houd afstand 
1,5 meter’ en desinfecteringsmiddelen.  
Leemrijse Dak- en Wandtechniek had aan de zijkant van de 
bus een systeem laten inbouwen, met een watertank, zeep 
en een dispenser met ontsmettingsmiddel. Dit natuurlijk ener-
zijds met het oog op een veilige en hygiënische werkpraktijk, 
anderzijds ter bevordering van het bewustzijn op dit gebied.

SAMEN DOORBOUWEN AAN NEDERLAND
Op 22 april 2020 was VEBIDAK één van de ondertekenaars 
van de Gemeenschappelijke verklaring ‘Samen doorbouwen 
aan Nederland’. De overheid, de bouw- en technieksector, 
banken en brancheorganisaties hebben deze verklaring 
opgesteld.  
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Nederland staat voor de grote opgave om in 2050 vrijwel CO2-neutraal te  

worden. Als eerste stap moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande  

woningen verduurzaamd zijn. Helaas gaat dat, met name als het gaat om 

dak- en gevelisolatie, regelmatig ten koste van de brandveiligheid.  

Verzekeraars, brandweer en politieke partijen in de Tweede Kamer roepen 

daarom op tot het gebruik van brandveiligere materialen, ook bij de verduurza-

mingsopgave. In onderstaand artikel legt de Minerale Wol Associatie (MWA) 

uit waarom dit zo belangrijk is.

“ Neem geen risico bij  
verduurzaming, gebruik  
onbrandbare isolatie”

REACTIE MWA OP ARTIKEL STYBENEX

materiaal. Mede hierom vragen verzekeraars hogere premies 
of weigeren ze zelfs een opstalverzekering toe te kennen als 
er zonnepanelen op het dak liggen. Een recent voorbeeld 
hiervan is het Thialf stadion waar vijfduizend zonnepanelen  
geplaatst op brandbare isolatie zijn uitgeschakeld  
(zie hiervoor voetnoot 3). Dit is een onwenselijke ontwikkeling  
die een remmende werking kan hebben op de zo noodza-
kelijke verduurzamingsopgave. De techniek is op dit moment  
nog niet zo ver gevorderd en het ontbreekt soms aan vak - 
manschap waardoor zonnepanelen niet compleet brand-
veilig zijn en ze nog wel eens vlam vatten. Het is dus nood-
zakelijk om de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen en 
alleen dakmaterialen te gebruiken die als brandwerend 
schild kunnen dienen voor het geval dat zonnepanelen tot 
brand leiden. Euroklasse A-materialen, zoals minerale wol en 
cellenglas, hebben die gunstige eigenschap.

ONJUISTE BEELDCREATIE
Helaas wordt er in de markt nog veel onduidelijkheid ge-
creëerd over de noodzaak van onbrandbare materialen.  
Zo stellen twee vertegenwoordigers van de branchevereniging  
van Nederlandse fabrikanten van EPS (piepschuim) produc ten  
Stybenex in de vorige editie van Roofs (juli 2020), dat bij 
branden met PV-systemen het isolatiemateriaal onder de 

dakbedekking geen rol speelt. Hierbij verwijzen ze o.a. naar 
twee branden die plaatsvonden in Denekamp (2016) en 
Dieren (2019). Bij de brand in de Gazellefabriek in Dieren was 
er sprake van een plat dak met zonnepanelen en dakisolatie 
van minerale wol. Wat de Stybenex-vertegenwoordigers niet 
vermelden, is dat de dakbrand niet verder verspreidde en dat  
een dag na de brand alles weer grotendeels ‘back to normal’  
was. Bij de brand in het bedrijf Nijhuis CNC hout- en interieur-
bewerking in Denekamp was er sprake van EPS-dakisolatie. 
De brand, die vermoedelijk ontstond in de bedrading van de 
480 zonnepanelen, verwoestte een groot deel van het ge-
bouw. Door rook-, water- en roetschade waren de peperdure 
machines en de gehele voorraad waardeloos geworden.
De Stybenex-vertegenwoordigers noemen nog enkele 
andere redenen waarom onbrandbare materialen minder 
aantrekkelijk zouden zijn voor dakisolatie. Genoemd worden 
o.a. de hogere kosten, het grotere gewicht en de noodzaak 
van beschermingsmiddelen tijdens het verwerken.  
Dit laatste kan direct worden weerlegd: bij toepassing van 
minerale wol in de buitenlucht, wat bij dakwerkzaamheden 
toch doorgaans het geval is, zijn beschermingsmiddelen niet 
noodzakelijk. Bij verwerking binnenshuis kunnen een mond-
kapje en handschoenen volstaan om comfortabel te kunnen 
werken. Ten aanzien van de kosten: inmiddels is zowel in 
Nederland als in andere landen veelvuldig aangetoond dat 
het werken met een hogere brandklasse goed mogelijk is  
en niet tot nauwelijks leidt tot extra kosten.

GROOTSTE ZORGVULDIGHEID
Er is alles voor te zeggen om bij verduurzaming van gebou-
wen de grootste zorgvuldigheid in acht te nemen als het 
gaat om brandveiligheid. Het Verbond van Verzekeraars stelt  
dan ook dat bij de bouw, daar waar mogelijk, alleen on-
brandbare constructiematerialen zouden moeten worden 
gebruikt. Dat moet dan in elk geval gelden voor de hoofd-
draagconstructie, de gevel, daken en wanden – inclusief 
isolatiemateriaal. Het Verbond vindt dat het gebruik van 
kunststof isolatiematerialen moet worden vermeden en  
adviseert Eurobrandklasse A (onbrandbaar) toe te passen.2 
Inmiddels lijkt ook de Nederlandse regelgever wakker  
geschud en overweegt deze zowel een aanscherping van 
de eisen naar Euroklasse A als een grotere kwaliteitscontrole  
van de bouwpraktijk via de Wet Kwaliteitsborging die naar 
verwachting van kracht wordt in 2021. Dit mede onder  
druk van partijen als het Verbond van Verzekeraars samen 
met Brandweer Nederland, die in november vorig jaar een 
oproep deden aan de minister van Binnenlandse Zaken3  
om brandveilig bouwen beter wettelijk te regelen.  
Diverse politieke partijen (o.a. VVD, PvdA, SP en GroenLinks) 
roepen op tot actie. De minister is nu in afwachting van de 
uitkomsten van een landelijke inventarisatie bij gemeenten 
naar risicovolle hoogbouw en een onderzoek naar regel-
geving in omringende landen. 

BETTER SAFE THAN SORRY
Marktpartijen doen er goed aan deze politieke besluit-
vorming niet af te wachten en zelf al maatregelen te nemen  
om de risico’s op brand in gebouwen te minimaliseren.  

Het plaatsen van PV-systemen op daken en tegen gevels is 
vanwege de verduurzamingsopgave van groot belang en 
kan met de juiste materialen op een veilige manier gebeuren. 
Het voorkomen van brandgevaar is een verantwoordelijkheid 
van ons allemaal, in het belang van mensen, goederen en 
de veiligheid en gezondheid van onze leefomgeving.  
Indien men ondanks voorgaande argumenten toch nog 
twijfelt; doe het dan om je gebouw verzekerbaar te houden 
en voorkom problemen zoals die op dit moment spelen bij 
het Thialf stadion. Better safe than sorry.4 ■

1  Section 33.7 Phase 1 report overview, page 12:  

https://assets.grenfelltowerinquiry.org.uk/ 

GTI%20-%20Phase%201%20report%20Executive%20Summary.pdf  

 

MHCLG Ban on combustible materials in external wall systems: 

impact assessment https://www.gov.uk/government/publications/

ban-on-combustible-materials-in-external-wall-systems-impact-

assessment 

2  https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/verzekeraars-zeer-

bezorgd-over-toenemend-gebruik-brandbare-isolatiematerialen
3 h ttps://www.verzekeraars.nl/media/6751/ao-bouwregelgeving-

risicovloeren-en-gevaarlijke-dakconstructies.pdf
4  https://www.cobouw.nl/utiliteitsbouw/nieuws/2020/06/ 

thialf-schakelt-5000-zonnepanelen-bovenop-eps-isolatie-uit-

om-brandgevaar-101285371 

Louis Cleef, voorzitter werkgroep Brandveiligheid MWA

De discussie over het gebruik van brandbare materialen bij  
verduurzaming laaide op na de verschrikkelijke brand in de  
Grenfell Toren in Londen in 2017. Bij de brand in de 23 ver-
diepingen hoge woontoren vielen 71 doden en raakten  
77 mensen gewond. Uit het onderzoek dat de Britse regering  
instelde, bleek dat de in de gevel van de Grenfell Tower toe-
gepaste brandbare materialen in zeer grote mate hebben  
bijgedragen aan verspreiding van de brand naar grote aan - 
tallen andere woningen in het gebouw. Voor de Engelse regel- 
gever was dit aanleiding om Euroklasse A (onbrandbaar) 
voor gevelmaterialen van woongebouwen hoger dan  
18 meter verplicht te stellen.1 Ook in andere landen is dat 
inmiddels de norm (met uitzondering van beglazing).  
Echter, in Nederland is Euroklasse A nog altijd niet verplicht en 
mogen brandbare isolatiematerialen met brandvertragers, 
die Euroklasse B halen, worden toegepast. 

ZONNEPANELEN
Ook het gebruik van zonnepanelen leidt tot een verhoogd 
risico op brand. Uit onderzoek van TNO blijkt dat het brand-
risico bij indaksystemen en connectoren het grootste pro-
bleem is. Dit soort systemen liggen vaak dicht op brandbaar 

OVER MWA
MINERAL WOOL ASSOCIATION BENELUX (MWA) WERD IN 1987 OPGERICHT ALS  
SAMENWERKINGSVERBAND VAN BELGISCHE EN NEDERLANDSE PRODUCENTEN 
VAN GLASWOL EN STEENWOL, OOK WEL MINERALE WOL GENOEMD.  
DE HUIDIGE LEDEN-BEDRIJVEN ZIJN KNAUF INSULATION, ROCKWOOL B.V.,  
SAINT-GOBAIN ISOVER EN URSA BENELUX. OWENS CORNING FOAMGLAS,  
PRODUCENT VAN CELLENGLAS, IS GEASSOCIEERD LID.

https://assets.grenfelltowerinquiry.org.uk/GTI%20-%20Phase%201%20report%20Executive%20Summary.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/ban-on-combustible-materials-in-external-wall-systems-impact-assessment
https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/verzekeraars-zeer-bezorgd-over-toenemend-gebruik-brandbare-isolatiematerialen
https://www.verzekeraars.nl/media/6751/ao-bouwregelgeving-risicovloeren-en-gevaarlijke-dakconstructies.pdf
https://www.cobouw.nl/utiliteitsbouw/nieuws/2020/06/thialf-schakelt-5000-zonnepanelen-bovenop-eps-isolatie-uit-om-brandgevaar-101285371
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Vervang lichtkoepels voor HR++ glas
met de Intura renovatiemodule 

2°- 15° Dakdoorsnede 2O-15 O :Hoe groter de hellingshoek, hoe kleiner de kans op water en vuil op het glas.

W/m2K

Ug

1,0 Buitenzijde aluminium rand in kleur RAL 7022  10 jaar
garantie op

het raam

10 jaar
garantie op 

het glas

Wilt u uw opstand op het
dak behouden en alleen uw
oude ongeïsoleerde PVC
lichtkoepel vervangen?

Dat kan met de nieuwe
renovatiemodule Intura DGP A1.

Kijk voor meer informatie op:
www.intura.nl/renovatiemodule
Of bel: 033 - 2022082

 Uw voordelen
•   Strakke vlakke lichtkoepel op uw dak met aluminium afwerking
•   Glas blijft altijd mooi helder
•   Snelle en eenvoudige montage
•   Veilig door gehard en gelamineerd glas
•  Bestaande opstand blijft behouden

Renovatiemodule
NIEUW!

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

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

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

Maak kennis met AaboFix
De basis in bevestiging.

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

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

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

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

Bekijk het gehele assortiment in de 
nieuwe AaboFix Productcatalogus!

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabofix.nl

Áltijd de juiste 
bevestigers.

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

Aabo Trading Utrecht B.V.
T:088-9965515, utre@aabo.nl
Aabo Trading Zoetermeer B.V.
T:088-9965510, zoet@aabo.nl
Aabo Trading Zwijndrecht B.V.
T:088-9965540, zwij@aabo.nl
Aabo Trading Zwolle B.V.
T:088-9965565, zwol@aabo.nl
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Daken spelen een belangrijke rol in het behalen van de ambities  

rondom de energietransitie en klimaatadaptatie. Daarnaast verhogen  

ze de gezondheid in de gebouwde omgeving. Hoe kunnen we ieder dak  

(bestaand of nieuw) benutten en de stedelijke biodiversiteit, circulariteit  

en toekomstbestendigheid verhogen?

Vooruitblik  
Rooftop Symposium

ROOFTOP SYMPOSIUM 2020

REVOLUTIE
Rooftop Revolution is van oorsprong 
een Amsterdamse organisatie die 
zich inzet voor de vergroening van de  
daken in de hoofdstad. In de loop 
der jaren ontwikkelt de organisatie 
zich echter steeds meer tot een  
landelijk opererend netwerk en  
momenteel is men ook actief in  
Rotterdam, Utrecht, Haarlem, Nijmegen 
en Den Haag. De organisatie bege-
leidt tal van projecten, waarbij daken 
worden vergroend. Het is niet zo dat 
Rooftop Revolution in al deze steden 
aparte vestigingen heeft, men werkt 
veel met lokale ‘aanjagers’.

“De ‘revolutie’ is zich onmiskenbaar aan het voltrekken en dat 
is maar goed ook, want de urgentie van het dakengebruik is 
enorm. Daarom hebben we besloten om het symposium toch 
te organiseren, ondanks de beperkende maatregelen van 
het RIVM. De coronacrisis is een zeer ernstige crisis, maar de 
klimaatcrisis is zo mogelijk nog veel ernstiger en de urgentie 
hier iets tegen te onder nemen groeit elke dag. Wij willen  
met onze activiteiten letterlijk een revolutie bewerkstelligen: 
een ommekeer in het denken over waarde en een omme-
keer in het denken over daken. In de praktijk zijn er andere 
argumenten dan de doemscenario’s van de klimaatveran-
dering nodig om gebouweigenaren ertoe te bewegen hun 
daken groen, groen-blauw of geel te maken. Die argumenten 
zijn er in overvloed en daarom vinden we het belangrijk om 
deze zo breed mogelijk te communiceren. Hoe sneller deze 
voordelen algemeen ingeburgerd raken, hoe beter.”

GEZONDHEID EN LEERVERMOGEN
Wat zijn deze argumenten dan? “Als je alle voordelen voor de 
klimaatadaptatie (waterbuffering, verkoeling, bio diversiteit) 
even achterwege laat, kom je uit op het positieve effect van 
groen op de mens,” aldus Tigelaar. “De toepassing van groen-
daken op de daken van het Erasmus MC in Rotterdam is hier 
een heel duidelijk voorbeeld van. Op dit ziekenhuis heeft 
men voor de patiënten groendaken ingericht en men kan 
met cijfers onderbouwen dat deze daken het herstel versnellen. 
Ook is bewezen dat het uitzicht op groen een positief effect 
heeft op het leervermogen en de ontwikkeling van kinderen. 
We hebben op het symposium tal van sprekers (zie kader) 
die deze aspecten onder de aandacht zullen brengen.”

De overheid is, zeker in de grote steden, inmiddels wel over-
tuigd van de voordelen van dit type daken en er gebeurt in 
steden als Rotterdam en Amsterdam nu al ontzettend veel. 
De vraag is alleen hoe de particuliere dakbezitters tot een 
dergelijke investering kunnen worden bewogen. Tigelaar: 
“Via overheden en woningcorporaties worden hier acties in 
ondernomen. Zelf zoeken we ook nadrukkelijk het gesprek 
met particulieren, zoals bijvoorbeeld tijdens de opening van 
het Innovatielab (zie elders in dit nummer). Behalve kansen 
zien particuliere dakbezitters vaak ook veel bezwaren,  
die met name te maken hebben met ontbrekende kennis.  
Het is voor een buitenstaander natuurlijk ook vreemd om  
water op het dak vast te houden en er plantjes te laten 
groeien. Maar er is doorgaans niet veel tijd nodig om de 
voordelen hiervan uit te leggen.”

Het Rooftop Symposium is een business-to-business-evene-
ment, dat in hetzelfde weekend plaatsvindt als dakenfestival 
ROEF dat zich vooral richt op particulieren:  (5-6 september). 
Dit festival zal, eveneens onder strikte voorwaarden,  
doorgang vinden. “De Rotterdamse Dakendagen bewijst dat 
een dergelijk festival prima kan worden georganiseerd in 
combinatie met een kennisevenement,” aldus Tigelaar.  
“De omstandigheden zorgen voor nieuwe kansen. Het evene-
ment is wat mij betreft geslaagd als het lukt om mensen echt 
aan de slag te laten gaan met het onderwerp en verschillen-
de partijen het gesprek met elkaar aangaan over concrete 
projecten. Onze sponsoren kunnen hier een belangrijke 

bijdrage aan leveren. Gemeente Amsterdam maakt het als 
‘launching partner’ mogelijk dat we het Symposium kunnen 
organiseren. Verzekeraar Interpolis stelt zich op het standpunt 
dat multifunctionele daken schades voorkomen. Ook zijn er  
diverse sponsoren die laten zien wat er technisch zoal moge- 
lijk is, zoals leverancier Triflex en dakhoveniers Van der Tol 
en De Dakdokters. Op de inspiratietuin van het Symposium 
staan verscheidene leveranciers en hoveniers met hun 
producten. Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel zal de 
exposanten, sponsoren en experts interviewen tijdens het 
symposium en daarover vloggen. Om concrete projecten die 
tijdens het Symposium ter sprake komen verder te helpen,  
willen we als follow-up creatieve workshops organiseren, 
onder de naam Dakplannenfabriek, waarbij partijen heel 
concreet werken aan praktijkoplossingen voor nieuwe en 
bestaande daken.”

In een periode waarin veel evenementen worden afgelast of  
uitgesteld, getuigt het van moed om het Rooftop Symposium  
doorgang te laten vinden. “Je kunt wel wachten tot de  
coronacrisis voorbij is, maar dat is onverstandig,” reageert 
Tigelaar. “Voorlopig zijn we nog niet van corona af, we zullen 
dus manieren moeten ontwikkelen om ermee om te gaan. 
Het heeft geen enkele zin om af te wachten, we moeten  
aan de slag.” ■

Op 4 september organiseert Rooftop Revolution op de zesde  
en zevende verdieping van Capital C in Amsterdam het  
Rooftop Symposium. Het evenement zou oorspronkelijk op 16 april  
worden georganiseerd, maar vanwege de coronacrisis kon het 
toen geen doorgang vinden. Het symposium zal op 4 september  
alsnog doorgaan: er zullen minder belangstellenden worden  
toegelaten en de break out sessies zullen op een andere  
manier worden georganiseerd. Daar staat tegenover dat het  
bereik wordt vergroot doordat er gebruik zal worden gemaakt 
van een livestream, waarmee het ook mogelijk is het event  
vanuit huis, of een andere locatie en op een later moment  
(opnieuw) te bekijken. Roofs interviewde Jan Henk Tigelaar,  
directeur van Rooftop Revolution.

SPREKERS EN EXPERTS ROOFTOP SYMPOSIUM 2020  
(ONDER VOORBEHOUD)
•  TIM VAN HATTUM – PROGRAMMALEIDER GREEN CLIMATE SOLUTIONS WUR
•  KEES KLOMP – AANJAGER BETEKENISECONOMIE & FOUNDER THRIVE INSTITUTE
•  HELEN TOXOPEUS – POST-DOC ONDERZOEKER ‘FINANCIERING VOOR  

VERDUURZAMING’ UNIVERSITEIT UTRECHT
•  ANDY VAN DEN DOBBELSTEEN – HOOGLERAAR CLIMATE DESIGN & SUSTAINABILITY, 

TU DELFT
•  LODEWIJK HOEKSTRA – NL GREENLABEL
•  GIJS RIKKEN – ARCHITECT MVRDV
•  JACQUES VINK – ARCHITECT EN MEDEOPRICHTER DE NATUURLIJKE STAD
•  JELLE DE JONG – DIRECTEUR IVN
•  YIGALL SCHILP – COÖRDINATOR KLIMAATADAPTATIE MINISTERIE IENW
•  MYRTHE MULDER – ADVISEUR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED HEVO
•  DAGVOORZITTER: SUZE GEHEM
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Het Bahá’í-huis van aanbidding in Delhi, in de volksmond bekend als  

de Lotustempel, is niet alleen een symbool van uitmuntendheid van de  

moderne, Indiase architectuur, maar ook één van de meest bezochte  

religieuze gebouwen ter wereld. De tempel, gelegen op een terrein van  

in totaal 9,7 hectare in Zuid-Delhi, is een plaats van aanbidding die  

openstaat voor alle rassen, religies en kasten. 

De Lotustempel in Delhi:  
een dak uit 27 ‘bloembladen’

INTERNATIONALE DAKEN

bezochte gebouw ter wereld. En naar een schatting van  
de Indiase overheid heeft het gebouw in 2014 – 28 jaar na 
de opening – haar 100 miljoenste bezoeker ontvangen.  
Ter referentie: de Efteling had er 57 jaar voor nodig om dat 
aantal te bereiken, en dat is een heel park. Natuurlijk is het 
een gekke vergelijking, maar het voegt perspectief toe aan 
het plaatje. Het is een bijzonder gebouw met een bijzonder 
grote aantrekkingskracht.

NEGENZIJDIGE CIRKELVORM
Even terug naar 1976, toen de Iranese 
architect Fariborz Sahba werd benaderd 
om de Lotustempel te ontwerpen en later 
toezicht te houden op de bouw ervan. 
Alle Bahá’í-huizen van aanbidding,  
inclusief de Lotustempel, delen bepaalde 
architectonische elementen, waarvan 
sommige worden gespecificeerd door 
de Bahá’í-geschriften. ’Abdu’l-Bahá, 
de zoon van de stichter van de religie, 
bepaalde dat een essentieel architec-
tonisch karakter van een Huis van Aanbidding een negen-
zijdige cirkelvorm is. Hoewel alle huidige Bahá’í-huizen van 
aanbidding een koepel hebben, wordt dit niet beschouwd 
als een essentieel onderdeel van hun architectuur.  
Het Bahá’í-schrift stelt ook dat er geen standbeelden of 
afbeeldingen in het huis van aanbidding worden getoond 
en dat er geen preekstoelen of altaren als kenmerk van het 
interieur mogen worden opgenomen. Naast de essentiële 
karakteristieken vanuit de geschriften was het ook een  
gegeven dat er veel aardbevingen voorkomen in de regio 
waar de tempel kwam te staan. Desondanks baseerde  
Architect Sahba het ontwerp op iets zo delicaat als een  
lotusbloem – de nationale bloem van India. In 1987 ontving 
de architect de onderscheiding voor ‘Excellence in religious 
art and architecture’ door de in het Verenigd Koninkrijk  
gevestigde ‘Institution of Structural Engineers’ voor het ont-
werpen van een gebouw dat “de schoonheid van een bloem 
zo goed nabootst en zo opvallend is in zijn visuele impact”.

Het structurele ontwerp werd uitgevoerd door het Britse bedrijf 
Flint en Neill en de constructie werd uitgevoerd door  
ECC Construction Group van Larsen & Toubro Limited.  
Naast de bouw zelf, werd er ook vooruitgedacht naar wanneer 
de tempel in gebruik zou worden genomen. Zo werd een 
deel van het bouwbudget bespaard en gebruikt om een kas 
te bouwen op locatie, om inheemse planten en bloemen  
te laten groeien, die gebruikt zouden worden voor gebruik 
op de locatie.

DRIE SOORTEN BLAD
De onderconstructie van het schalenrooster is afgewerkt met 
een lichtgewicht gipsmateriaal. De basis van het gebouw 
bestaat dus uit de 27 ‘bladeren’ en ieder blad is een vrij-
staande, gewapende betonplaat die bekleed is met marmer. 
De tempel bestaat uit drie soorten blad. De negen buiten-
ste bladeren markeren de negen zijden van het complex, 
waaronder zich de ingangen bevinden. De negen middelste 
bladeren worden gebruikt als dak voor de ruimtes tussen de 
ingang en de centrale hal in. De negen binnenste bladeren 
vormen het dak voor de aanbiddingszaal. 
De negen binnenste bladeren komen elkaar tegemoet,  
maar ontmoeten elkaar in het midden net niet helemaal.  
De laatste opening boven het midden van de aanbiddings-
ruimte wordt uiteindelijk afgesloten met een dakraam,  
gemaakt van staal en glas, ten behoeve van de lichtinval.  
Daarnaast omringen negen reflecterende vijvers het gebouw. 

Ook hun vorm doet denken aan de bladeren van de lotus 
en zorgt voor meer lichtinval via de openingen van de zijkant 
van het gebouw. De externe verlichting is zo opgebouwd  
dat het lijkt alsof de lotusstructuur blijft drijven op water  
en bovendien zorgt het ervoor dat er erg weinig kunstlicht 
nodig is om het gebouw overdag te verlichten. 

Om het gebouw nog verder te verduurzamen, maakt het 
gebouw gebruik van effectieve ventilatie- en koeltechnieken 
met behulp van inventieve luchtcirculatie. Frisse lucht,  
gekoeld terwijl het over de fonteinen en poelen stroomt, 
wordt door openingen in de kelder naar de centrale hal 
gezogen en door een ventilatie aan de bovenkant van het 
gebouw afgevoerd. Deze vorm van natuurlijke ventilatie is  
bijzonder waardevol in Delhi, omdat het er een aantal  
maanden per jaar erg heet is. Door elektriciteit aangedreven  
airconditioning zou erg duur en milieuonvriendelijk zijn.  
Verder voorzag het projectteam de tempel van zonnepane-
len – de eerste tempel in Delhi die zonnepanelen gebruikte – 
waar het gebouw ongeveer 20% van zijn elektriciteitsverbruik 
uit wint.
Prijswinnend. Adembenemend. Indrukwekkend. Innovatief. 
Uitnodigend. Toegankelijk. Voor bouwwerken als deze die hun 
tijd zo ver vooruit waren zouden ze eigenlijk een nieuw soort 
bijvoeglijk naamwoord uit moeten vinden. Totdat dat zo ver 
is, doen we het maar gewoon met ‘magistraal’. ■

Joep Klerx

Het gebouw bestaat uit 27 vrijstaande, met marmer beklede 
‘bloembladen’, gerangschikt in groepen van drie, waardoor 
het gebouw uiteindelijk negen zijdes met negen ingangen 
heeft, die uitkomen op een centrale hal. Deze centrale  
aanbiddingshal biedt plaats aan zo’n 2.500 mensen.  
In 2001 is het in een CNN-rapport bestempeld als het meest 

Foto: Robert Staples.

Foto: Rohan Singh Rawat.

Foto: Vinayaraj.

Foto: Ashish Joshi.
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Op 3 juli jl. hield branche-organsiatie VEBIDAK haar Algemene Leden vergadering 

in Hotel De Bilderberg in Oosterbeek. Het was de eerste fysieke ledenbijeen-

komst na de versoepeling van de ‘intelligent lockdown’. Met inachtneming  

van de RIVM-richtlijnen bleek het goed mogelijk om een constructieve,  

fysieke vergadering te houden. 

“Wat is er wél mogelijk?”
LEDENVERGADERING VEBIDAK VOLGENS CORONA-RICHTLIJNEN 

“Vanaf het moment dat de ‘intelligent lockdown’ inging,  
op 15 maart, zijn tal van bijeenkomsten afgelast of ver-
plaatst,” vertelt Woortman. “Zo ook onze regiobijeenkomsten, 
die in maart zouden plaatsvinden. Dat is natuurlijk spijtig, 
want het is onze taak om te verbinden en met onze lidbe-
drijven te communiceren. Vanaf het begin van de lockdown 
hebben wij op het standpunt gestaan dat we, binnen de 
richtlijnen, zo veel mogelijk onze activiteiten moeten blijven 
uitvoeren. Het idee achter een ‘intelligente’ lockdown bevalt 
me. En je ziet dan dat er veel wél mogelijk is.”

Birgita Luijendijk, directiesecretaresse/hoofd secretariaat bij 
VEBIDAK, vervolgt: “Zodra een versoepeling van de corona-
maatregelen zich aftekende, zijn we in actie gekomen.  
De versoepelingen gingen per 1 juli in en per 4 juli begon 
in het noorden de bouwvak. Op 3 juli, een in ons vergader-
schema ongebruikelijke vrijdag, hebben we de vergadering 
gehouden. Voor een goede en veilige interactie moest er  
wel het nodige worden georganiseerd.”

KWALITEIT VAN DE DISCUSSIE
Woortman stelt zich op het standpunt dat je onder deze  
omstandigheden moet kijken naar wat je wél kunt doen.  
Zo is VEBIDAK gedurende de lockdown zelf open gebleven,  
al was het in de eerste vijf weken met een zogenaamd  
A/B-rooster. “Dat kon,” zo vult Birgita Luijendijk aan, “doordat we  
een strikt protocol hanteerden. We hadden niet alleen de 
desinfecterende middelen bij de ingang, zoals iedereen 
die heeft, maar maakten ook elke dag de deurkrukken en 
trapleuningen grondig schoon. Voor het overige zorgden we 
ervoor dat alle ruimtes goed werden geventileerd en dat 
overal een onderlinge afstand van anderhalve meter kon 
worden gehandhaafd.” 

“Met een proactieve houding kom je verder dan als je direct 
maar alles afblaast en stillegt,” aldus Woortman. “Je ziet dat  
er dan veel mogelijk is. Weliswaar heb ik in bepaalde neven-
functies enkele malen via Google Teams en aanverwante 
programma’s vergaderd. Voor kort, praktisch overleg met  
drie of vier personen is dat ook prima. Dat doe ik al vaker 
telefonisch. Een discussie voeren via het beeldscherm is  
lastiger en helemaal als er grotere groepen bij betrokken zijn. 
De dynamiek is anders en de communicatie is duidelijk  
minder van kwaliteit. Daarbij komt ook dat de verbinding 
vaak niet optimaal is. Soms heb je even oogcontact of een 
‘entre nous’ nodig. Ik hoor wel eens als voordeel noemen  
dat het vergaderen via het beeldscherm geen reistijd kost, 
maar uiteindelijk gaat het om de kwaliteit van de discussie 
en die is op deze manier ronduit matig. Dat komt de kwaliteit 
van de besluitvorming niet ten goede.”

TWEE ZALEN
De branche-organisatie vervult een voorbeeldfunctie en 
daarom moesten alle details tijdens de Algemene Leden-
vergadering op 3 juli kloppen. Luijendijk: “We hebben  
dan ook intensief overlegd met het management van  
Hotel De Bilderberg in Oosterbeek. Er mochten in de hele 
vergaderlocatie, exclusief personeel, maximaal 100 mensen 

aanwezig zijn en er was al een andere vergadering met  
40 personen gepland. Onze vergadering mocht daarom 
door maximaal 60 man worden bezocht. Dat vergde in  
de voorbereidingsfase al afstemming met onze leden.  
Als een bedrijf bijvoorbeeld drie personen wilde afvaardigen, 
hebben we gevraagd of dat er één mocht zijn. We merkten 
dat er veel animo was onder onze achterban. De leden 
wilden elkaar na de periode van lockdown weer zien.”

Hoe is de vergadering op een veilige manier georganiseerd? 
Birgita Luijendijk vertelt dat er is gekozen voor een opzet 
waarbij de vergadering werd verdeeld over twee zalen,  
met in iedere zaal 30 man. Elke zaal was zodanig ingericht, 
dat iedereen 1,5 meter van elkaar af kon blijven zitten.  
Er was een vaste route naar de zalen toe, maar eenvoudig-
weg met discrete pijlen die bij het interieur pasten, geen 
onnodige paniek met felgekleurde linten en grote waar-
schuwingsborden. Vervolgens hadden beide zalen contact 
met elkaar via een beeld- en geluidverbinding. De sprekers 
konden op deze manier over en weer worden gevolgd en 
ook konden de aanwezigen direct met elkaar in gesprek 
gaan. Er liepen mensen rond met microfoons (op stokken van 
anderhalve meter), ten behoeve van leden die het woord 
wilden voeren. Op deze manier kon iedereen met elkaar in 
gesprek, bijna alsof het een normale vergadering was.”

“Als externe spreker was scheidsrechter Bas Nijhuis uit-
genodigd. Hij wilde tijdens zijn verhaal van de ene naar de 
andere zaal lopen. Dat was technisch nogal een uitdaging, 
maar ook dit is vlekkeloos verlopen,” aldus Birgita Luijendijk. 
Na de vergadering kregen de aanwezigen nog een maaltijd 
aangeboden in de tuin van het hotel. Geen lopend buffet,  
zoals we gewend zijn, maar iedereen kreeg zijn eigen bord 
geserveerd en vervolgens konden de leden, zo goed  
en kwaad als dat gaat op anderhalve meter afstand,  
met elkaar praten.”

“Ik moet echt het team van Hotel De Bilderberg complimen-
teren en met name ook Birgita voor de manier waarop zij 
deze uitdaging hebben opgepakt,” besluit Woortman.  
“Zij hebben heel goed met elkaar meegedacht en samen-
gewerkt. Ook verdient het team van Wavru Sound & Video  
uit Heteren een speciaal woord van lof.  
Bijkomend voordeel is dat we onze ervaringen uit deze 
vergadering ook weer kunnen toepassen in onze regio-
bijeenkomsten. Deze zullen, behoudens onvoorziene  
ontwikkelingen, in oktober worden gehouden.”

Elders in dit nummer leest u een artikel over de vragen  
aan de helpdesk van VEBIDAK over hoe om te gaan met  
de coronamaatregelen. ■
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Maar wat zijn de  
gevolgen als ik wat zeg?

Eerlijk gezegd zullen deze spookwerkplekken bij ons soort  
bedrijven niet snel voorkomen. Daar zijn, op een beperkt 
aantal na, de organisaties te klein voor. Maar binnen onze 
branche blijft het van belang goed te kijken wat er gebeurt, 
verandert en waar de potenties liggen. Velen van ons kunnen 
nog wel eens verbaasd staan van de verborgen talenten bij 
hun personeelsleden. Weten wat ze kunnen, willen en hoe 
je ze kan uitdagen naar een hoger niveau is de taak van 
iedere kadermedewerker. Maar ook een uitdaging die niet 
voor iedereen is weggelegd. 
Opleiden is en blijft belangrijk. Maar opleiden omdat het moet  
is een achterhaalde strategie die het doel totaal voorbijschiet.  
Ik heb het niet over herhaalcursussen, die het veilig en gezond 
werken stimuleren of de uitvoeringskwaliteit op niveau houden.  
Dat zijn blijvertjes. Nee, maar schrijf je mensen ook eens in 
voor een vakcursus waar hun interesse ligt, zodat ze zich  
kunnen ontwikkelen. Dat hoeft niet altijd extern te zijn.
Stuur eens een collega van het dak met potentie een paar 
dagen mee met het onderhoud. Leer hem in de praktijk hoe 
jij wil dat er binnen jullie organisatie wordt gekeken naar de 
kwaliteit van een bestaand dak. Hoe jullie calculatie wil dat 
een dak moet worden opgenomen, als er meer onderhoud 
nodig is dan een ‘simpele’ lekkage herstellen. Geef hem mid-
dels bijvoorbeeld een cursus klantcontact de ‘gereedschap-
pen’ om een fatsoenlijk, informatief gesprek over het dak te 
hebben met de klant. Laat hem vertrouwen opbouwen en  
zo uw bedrijf verkopen. Hij kan misschien voorkomen dat 
men tig offertes gaat opvragen om de goedkoopste te vinden 
door zijn uitstraling op het dak.
Theo, dat alles verzin je toch niet na een uurtje serie kijken? 
Nee, Inderdaad, dat niet: daar heb je meer inspiratie voor 
nodig. En die kwam van LinkedIn. Juist die dag viel mijn  
oog namelijk op wie ik moest feliciteren. Een vage kennis 
stond er tussen, die al 32 jaar bij dezelfde organisatie zat.  
TWEEENDERTIG JAAR, mensen wat een tijd. Toen dacht ik: 
Is dat een prestatie? Heeft hij alles uit zijn mogelijkheden 
gehaald door intern steeds maar door te groeien?  
Of is het gewoon een gemis aan ambitie en heeft hij zich na 
10-15 goede jaren verscholen in één van die spookfuncties?” 
De club waar hij werkt is er groot genoeg voor. 

Vandaag lag ik naar een ziekenhuisserie te kijken,  
waarin een nieuwe algemeen directeur werd geconfronteerd 
met het enorme personeelsbestand van zijn ziekenhuis.  
Een instituut met heel veel werknemers, soms met dubieuze 
titels en dito functies. Hij vatte het plan op alle onnodige,  
oubollige en soms compleet overbodige functies te schrap-
pen. Niet door met de botte bijl een ontslagronde door  
te voeren, maar door nieuwe, nuttige functies te creëren,  
zodat mensen weer met plezier naar een echte baan  
konden. Bijkomend voordeel: een effectiever, beter functio-
nerend ziekenhuis binnen het bestaande salarisbudget.
Dat is een film, een serie, Theo. Ja, dat weet ik. Maar toch,  
je zal ze de kost moeten geven. Mensen die hun tijd uit-
zingen binnen fulltime functies die nog niet de helft van  
hun dagelijkse beschikbare werktijd vraagt. Of erger nog.  
Werknemers, die veel gelukkiger en productiever zouden  
zijn met een uitbreiding van hun takenpakket of gewijzigde 
invulling daarvan. Hoeveel van dit soort werknemers durft 
hier niet over te praten? Gewoon, omdat ze bang zijn  
weggesaneerd, ontslagen te worden? 
Natuurlijk: dat zou ik ook doen, Theo, gelijk eruit, opzouten met 
zo’n uitvreter (of is het opvreter?). Wel een primaire reactie  
en eerlijk gezegd niet zo anders als die van de werknemer 
(’niks zeggen, anders krijg ik misschien de zak’). Maar is het 
wel de schuld van die werknemer dat die zo de kans krijgt 
een onvolledige of nutteloze functie te bekleden? Is het de 
verantwoordelijkheid van uw werknemer om een nuttige tijds- 
besteding te vinden bij u op de zaak? Nee toch? Niet in de 
eerste, tweede of derde plaats. Nee, zijn grootste verantwoor-
delijkheid is die naar zichzelf. Zorgen dat hij een inkomen 
heeft en houdt. Dat staat in zijn beleving waarschijnlijk haaks 
op het vertellen aan de baas dat zijn werkplek achterhaald is.
Uiteraard verwachten we tegenwoordig dat ons personeel 
met ons meedenkt en terecht. Maar: daar moet de cultuur 
wel naar zijn. Maar als de werknemer de mond houdt  
tegenover de werkgever, dan zal deze werkgever wel de 
BAAS zijn. En wat de BAAS zegt, dat doe je! Zegt deze niets 
dan blijf je rustig doen wat je deed, want hij is de baas en 
die weet precies wat hij wil. In zulke gevallen zal eerst de  
top moeten veranderen en laten zien dat de veranderingen 
niet alleen loze woorden zijn. Het management moet  
echte inzet tonen om de bedrijfscultuur te veranderen.

THEO TALKS

In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad zijn mening over  

de dakenbranche en aanverwante onderwerpen.

CURSUSKALENDER 
NAJAAR 2020

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

07.09 Ontwerp zonnestroomsystemen 3 dagen

08.09 Veilig werken op hoogte 1 dag

09.09 Dakcursus Platte Daken 7 dagen

10.09 Installeren van zonnestroomsystemen 2 dagen

15.09 Contractmanagement 2.0/ RGS 1 dag

17.09 Bouwkundig monteren van zonnestroomsystemen 2 dagen

22.09 Onderhoudsinspecteur Platte daken 4 dagen

28.09 Inspecteren en testen van PV-systemen 2 dagen

Oktober

01.10 Onderhoud en beheer van platte daken 2 dagen

08.10 PV-installaties aansluiten op de meterkast 1 dag

15.10 Cursus Zonne-energie op huurwoningen 1 dag

15.10 Onderhoudsinspecteur Platte daken 4 dagen

26.10 Masterclass Platte daken 1 dag

27.10 Dakcursus Groene Daken 1 dag

27.10 Installeren van zonnestroomsystemen Deventer 2 dagen

28.10 Daken voor administratief personeel 1 dag

29.10 Uitvoeren van een dak-RI&E 2 dagen

!



Special 
Duurzaamheid



Roofs     3332     Roofs

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Gemeenten in Nederland moeten inventariseren welke wijken onder  

welke voorwaarden ‘van het gas’ gekoppeld kunnen worden. Daarbij wordt 

gekeken naar infrastructuur, alternatieve warmtebronnen en de toestand  

van de woningen in de verschillende wijken. Dit om wijken aan te wijzen  

die in aanmerking komen om ‘van het gas’ te kunnen. Verduurzamen van  

de woningvoorraad krijgt zo vorm, als ook zicht op de energietransitie:  

een megaklus. In dit artikel wordt een wijkverkenning beschreven van  

een gemeente en in welke mate platte daken daar een rol in spelen. 

Platte daken en  
de energietransitie

SPECIAL DUURZAAMHEID

gegaan. Voor platte daken geldt, net als voor schilderwerk,  
dat het tot het reguliere onderhoud wordt gerekend en 
niet tot groot onderhoud. Groot onderhoud of een energie-
transitie, zeker als die samenhangt met de hoogte van de 
huur, vergt heel veel ‘communicatie’, een eufemisme voor 
het onder controle houden van onrust. In geval een blok 
woningen wordt aangepakt voor groot onderhoud,  
dan gaat ca 40% van de kosten naar ‘communicatie’.  
Denk aan bouwbegeleiding, voorlichtingsavonden, schade-
vergoedingen, presentaties etc. Het is voor corporaties het 
meest eenvoudig als woningen worden aangepakt als er een  
nieuwe huurder/bewoner intrekt. Dat is qua bouw duurder,  
maar organisatorisch goedkoper en rustiger. Helaas duurt 
het verduurzamen dan te lang. Wijken met veel eigen 
 woningbezit zijn voor de gemeente lastiger te benaderen en 
voor die wijken worden ‘communicatiebureaus’ ingezet.

COMMUNICATIE
De aanpak van het communicatiebureau is eerst het opzetten 
van een ‘platform’: een organisatie waar burgers informatie 
kunnen krijgen over de energietransitie.  
Zo wordt de Trias Energetica uitgelegd  
en zijn er voorbeelden van wat bewo- 
ners zelf kunnen doen en laten doen. 
Na deze stap wordt een grove  
indeling van wijken gemaakt  
naar de bereidwilligheid tot  
veranderen en is begonnen  

met de wijken waar die het grootst is; dat scheelt veel ‘com-
municeren’. Daarna is gekeken naar de mogelijkheden die 
voorhanden zijn. Kan er warmte worden geleverd door nabije 
industrie in de vorm van een warmtenet? Kan er centraal 
worden opgewekt door aardwarmte? Wat is de energetische 
kwaliteit van de woningen? Een logische aanpak. 
Bij het beoordelen van de woningen komen ook gebreken 
en beperkingen van de woningen aan de orde, wat het 
‘communiceren’ bemoeilijkt. Schimmelvorming, asbest, 
 verzakkingen - om maar wat te noemen. Die gebreken zijn 
ook aanleiding om tot actie over te gaan, maar niet eerder 
dan dat bewoners het op zich hebben laten inwerken.  
Na alle voorlichtingsbijeenkomsten, wijkverkenningen en 
probleemanalyses, als ook gesprekken met aannemers,  
onderhoudsbedrijven, leveranciers en experts is de conclusie:
Na-isoleren van een bestaand plat dak geeft alleen de vereiste 
warmteweerstand en luchtdichting als vereist voor BENG-  
normen, wanneer de dampremmende laag volledig aansluit!

AANSLUITINGEN
Bij alle vormen van na-isolatie moeten aansluitingen tussen 
bestaande bouwdelen en bouw-onderdelen duurzaam 
sluitend tot stand worden gebracht. Om bestaande woningen 
aan de BENG-normen te laten voldoen, volstaat alleen het  
compleet vervangen van het buitenste deel, de woningschil. 
Dat betekent het verwijderen van het gehele dak,  
de buitengevel inclusief alle kozijnen en vervolgens opnieuw 
omkleden met een (geprefabriceerde) buitenschil.  
Alleen BENG- woningen kunnen volstaan met uitsluitend een 
warmtepomp en balansventilatie. 
Vergelijk het met het bestaande wagenpark: bestaande 
auto’s kun je wel uitrusten met een elektrische motor en een 
batterij, maar zullen nooit de prestaties halen van een model 
dat als elektrische auto is ontworpen en gebouwd.  
En om de vergelijking door te trekken: er zijn ook vervoers-
middelen met hybride aandrijvingsystemen, die uitstekend 
voldoen. Zo is het ook met het woningbestand: er zijn hybride 
verwarming- en ventilatiesystemen, Zeker wanneer de  
systemen op elkaar afgestemd en ‘ingeregeld’ zijn, is enorm 
veel meer energie te besparen dan met een warmtepomp. 
En niet alleen energie, vooral kapitaal. 

Kapitaal is de motor achter de transitie. De prijs voor brand-
stof is historisch laag, dus het argument van terugverdienen 
door minder energieverbruik is op z’n zachtst gezegd wat 
verbleekt. Bij eengezinswoningen, die bewoond worden  
door ouders waarvan de kinderen allang vertrokken zijn,  
is de bereidheid tot investeren buitengewoon laag, omdat 
er helemaal geen sprake is van het terugverdienen van de 
investe ring met minder energie. Voor bewoners is het comfort 
de belangrijkste waarde. En daarvoor is het vervangen van 
de bouwschil veel minder noodzakelijk. De onderhoudstoe-
stand en de bruikbare vierkante meters zijn bij verkoop van 
de  woning goed in geld uit te drukken. De waarde van de 
woningen (het vastgoed) is hoger met een beter energie-
label. De bereidheid tot verbeteren is het grootst bij de 
aankoop van de woning: dat is ook het moment waarop 
de financiering in de vorm van een hypotheek het meest 
eenvoudig is te regelen. 

Bij het communiceren met de bewoners wordt meer en meer 
de Trias Pragmatica gebruikt. (zie kader). Vooral het begrip 
‘no-regret’-maatregelen valt geregeld in presentaties en 
 artikelen. Geen moeite, energie en kapitaal verspillen.  
Ook de flexibele opstelling, het denken in meer opties, 
spreekt aan. Onderstaand enkele simpele voorbeelden:

•  Compartimenteren van de woning is de snelste manier van 
energiereductie. Isoleer de zoldervloer en zet een deur of 
luik in het trapgat. De meeste zolders zijn opslagplaatsen 
en die logeerkamer op zolder is veel duurder dan de gasten 
onderbrengen in een hotel. 

•  Zonnepanelen aanbrengen op het dak is gelijk treden 
hoger op het Energielabel, levert direct energie en is qua 
investering snel terugverdiend. 

•  Wanneer het dak asbest bevat, neem dan alleen 
 maatregelen waarbij al het asbest wordt verwijderd.  
Asbest in een woning drukt de waarde aanzienlijk. 

•  Wanneer een aanbouw van een plat dak is voorzien die 
deel uitmaakt van de woning, isoleer dan het dak volledig 
en zorg dat de dampremmende laag gelijk kan aansluiten 
op een eventueel later aan te brengen prefab gevel.  

Werken met de Trias Pragmatica betekent dat je erkent dat 
niet alles volledig duurzaam is te maken en dat hoeft ook 
niet. Monumenten zijn beperkt energiezuiniger te maken, 
het uiterlijk en karakter veranderen van beeldbepalende 
gebouwen mag alleen uiterst zorgvuldig gebeuren. Heel veel 
woningbouw is beter af met sloop en opnieuw opbouwen en 
is het niet waard om van een nieuwe bouwschil te worden 
voorzien. Met de vraag welke wijken van het gas kunnen,  
stel je eigenlijk de vraag welke wijken het waard zijn om in de 
huidige vorm voort te bestaan. Het ontwijken van die vraag 
door met halve maatregelen te doen alsof daarmee ook 
goede resultaten behaald kunnen worden, leidt tot teleur-
stellingen en is kapitaalvernietiging. Renoveer alleen wat de 
moeite waard is om te renoveren en doe het dan goed. ■

Ton Berlee

Als terzake deskundige ben ik twee jaar geleden benaderd  
om mee te werken aan de energietransitie van het woningen-
bestand in de gemeente. Uit nieuwsgierigheid en betrokken-
heid heb ik daarmee ingestemd. Nu ik dit schrijf zitten we 
vol in de corona-pandemie en staat het project ‘on-hold’. 
De energietransitie is in deze fase vooral een sociologisch 
project. Financiën, techniek en milieu zijn voorwaardelijk-
heden die wel spelen, maar er minder toe doen: ze worden 
door alle betrokkenen als ‘argumenten’ gebruikt en van een 
‘eigen invulling’ voorzien. 

De wijken in de gemeente zijn ingedeeld naar sociale klasse, 
naar bouwperiode en naar het aandeel sociale woningbouw. 
De achterdocht over noodzaak en kosten zijn gelijk aan de 
politieke kleur van de bewoners. Indeling naar de bouwperio-
de kent woningen van vóór 1930, van 1930 tot 1950, van 1950 
tot 1980, van 1980 tot 2000 en van na 2000. Woningen zijn als 
mensen: hoe ouder ze zijn, hoe meer energie er in moet om 
ze warm te krijgen. Wijken met veel woningen, die in het bezit 
zijn van woningcorporaties, betekenen voor de gemeente re-
delijk homogene bouwkavels en enkele aanspreekpartners. 
De (on)welwillendheid van de bewoners om te veranderen is 
het probleem van de corporatie. De afgelopen 10 jaar is de 
financiële slagkracht van de corporaties door de overheid 
aanzienlijk afgeroomd en in het verlengde daarvan is de 
algehele bouwkundige staat van het woningbezit achteruit 

TRIAS PRAGMATICA1

DE TRIAS PRAGMATICA GAAT UIT VAN FLEXIBELE  
BOUWSTENEN EN RESPECTEERT DE KRACHT VAN  
HET BESTAANDE MODEL. WANNEER WE WETEN  
WAT ONS GEWENSTE EINDPUNT IS, WORDT HET  
GEMAKKELIJKER OM MET DE BOUWSTENEN  
TE SCHUIVEN EN TEGELIJKERTIJD OP DIT- 
ZELFDE EINDPUNT UIT TE KOMEN. 

•  WERK STRATEGISCH
•  STEL HAALBARE DOELEN VAST  (BIJV. MINDER ENERGIE) 
•  BEOORDEEL MOGELIJKE MAATREGELEN OP DE TE BEHALEN DOELEN  
•  NEEM GEEN MAATREGELEN DIE LATER TERUGGEDRAAID MOETEN  

WORDEN (NO REGRET) 
•  HANDEL NAAR HET BEREIKEN VAN DE DOELEN 
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De leverancier van zonnepanelen is in 2012 opgericht,  
met als missie zoveel mogelijk zonnepanelen op de daken 
aangebracht te krijgen. Hörmann: “Daarbij is ons doel  
steeds om de argumenten in kaart te brengen waarom men 
géén zonnepanelen op het dak wil. Daar gaan wij dan  
mee aan de slag. Vaak vindt men de toepassing van zonne-
panelen wel interessant, maar vraagt men zich af: ‘kan het 
wel voor mij?’ Men wil bijvoorbeeld geen rompslomp.  
Wij nemen dan voor geïnteresseerden het hele voortraject 
voor onze rekening. Dit kan helemaal online: we nemen van 
afstand, met behulp van luchtfoto’s, de situatie in ogenschouw 
en maken een legplan. We werken samen met vaste installa-
tiebedrijven, om te borgen dat de systemen altijd volgens  
de geldende regels en normen worden aangebracht.”

de belangrijkste drempel was verwijderd, verlegden we onze 
aandacht naar de volgende doelgroep. De samenwerking 
met Gamma en Karwei staat aan de basis hiervan.” 

FINANCIERINGSCONSTRUCTIES
In tegenstelling tot wat men in eerste instantie misschien zou 
denken, gaat het niet om een constructie waarbij handige 
klussers zelf de zonnepanelen op hun dak aanbrengen.  
“Het aanbrengen van zonnepanelen is specialistisch werk  
en mag men niet zelf uitvoeren,” reageert Hörmann.  
“De samenwerking vindt met name op publicitair gebied 
plaats. In de doe-het-zelf zaken komen de mensen die met 
hun huis bezig zijn: zeker gedurende de lockdown hebben 
juist deze winkels een duidelijke omzetstijging gekend.  
Dit zijn de mensen die ook overwegen zonnepanelen op  
hun dak te laten leggen. Wat is bij deze doelgroep de  
bottleneck? Volgens onze informatie voelt men er weinig  
voor om spaargeld in te zetten voor de aanschaf van de  
systemen, ook als daar een gunstige terugverdientijd tegen-
over staat. Andere manieren om zonnepanelen te financieren 
zijn dan ook cruciaal voor de volgende groeispurt.”

“Twee financieringsopties springen het meest in het oog:  
de aankoop van zonnepanelen met groene leningen  
van de bank of gemeente, of het huren van zonnepanelen 
bij één van de verschillende aanbieders in Nederland.  
We hebben beide varianten onder de loep genomen en 
onze conclusie is dat huren altijd duurder uitpakt dan externe 
financiering, zelfs als je na verloop van tijd eigenaar wordt 
van je gehuurde systeem. Dit geldt des te meer nu na 2023 
het mes in de fiscale voordelen voor zonnestroom wordt gezet.”

Een uitwerking van deze conclusie is gepubliceerd in het 
whitepaper Zonnepanelen: Lenen altijd beter dan huren.  
Feiten en fabels over externe financieringsopties voor 
 zonne systemen. In deze whitepaper worden eerst de kosten 
van de toepassing van zonnesystemen op een rijtje gezet. 

Vervolgens worden verschillende  
koop- en huurscenario’s met 
elkaar vergeleken, aan de hand  
van cijfers van de Consumenten-
bond. Daaruit blijkt dat de koop-
scenario’s significant voordeliger 
zijn. Het toverwoord is hier ‘eigen-
dom’, een fiscaal veel aantrekke-
lijker alternatief. Hörmann: “ 
De conclusie is helder: huren van 
een zonnesysteem is een optie 
zonder bestaans recht. De kosten 
zijn hoog, de opbrengsten zijn 
laag, de voorwaarden zijn wazig. 
En als de enige rendabele  
huuroptie is om na tien jaar je  

huursysteem alsnog te kopen, dan kun je dat natuurlijk beter  
meteen doen. Daarnaast is het voortbestaan van veel  
verhuurders hoogst twijfelachtig, nu het tijdperk van salderen 
stapsgewijs wordt afgesloten.”

SAMENWERKING
De samenwerking met Gamma en Karwei heeft tot doel  
om dit gegeven onder de aandacht te brengen en de 
klanten van deze doe-het-zelf-ketens op een laagdrempe-
lige manier kennis te laten maken met de toepassing van 
zonnepanelen en de wijze van financieren. Hoe dit precies 
onder de aandacht zal worden gebracht, wordt momenteel 
ontwikkeld, maar vast staat dat in alle filialen acties zullen 
worden ondernomen om de toepassing van zonnepanelen 
op daken te bevorderen. 

Het initiatief zal volgens Hörmann altijd bij de klant liggen: 
“We gaan mensen niet lastig vallen in de winkel. We brengen 
wel de voordelen van zonnepanelen onder de aandacht bij 
Gamma-klanten, in en buiten de winkel. Wanneer de klant 
aangeeft serieuze interesse te hebben, zullen zij naar ons 
worden doorverwezen. Wij begeleiden de klant vervolgens  
in zowel de keuze voor een financieringsvorm als in het 
daadwerkelijk aanbrengen van de systemen op het dak.  
Dit laatste gebeurt volgens onze normale proce dure, waarbij 
we zoals gezegd met behulp van luchtfoto’s een legplan 
voorstellen. Door onze samenwerking met vaste, gerenom-
meerde installateurs kunnen we ervoor zorgen dat de syste-
men volgens de geldende normen worden aangebracht, 
zowel installatietechnisch als bouwkundig.”

Hörmann heeft er vertrouwen in dat hiermee een nieuwe 
belangrijke barrière voor de aanschaf van zonnepanelen is 
geslecht en de komende periode weer meer daken zullen 
worden voorzien van zonnesystemen. ■

KAN HET WEL VOOR MIJ?
“Onze missie is om zo veel 
mogelijk daken te voor-
zien van zonnepanelen,” 
aldus Hörmann.  
“Het kantelpunt  
van een geslaagde  
transitie op het gebied 
van duurzaamheid ligt 
doorgaans op ‘de helft  
plus één’, maar op het  
gebied van zonnepanelen  
mag je volgens de meeste  
kenners uitgaan van een kwart van het totaal aantal daken. 
Zo ver zijn we in Nederland nog niet, maar we gaan wel  
de goede kant op. Volgens de laatste cijfers is zo’n 12,5%  
van de Nederlandse daken uitgerust met zonnepanelen. 
Deze zomer zal het miljoenste dak met zonnepanelen  
worden opgeleverd, een mijlpaal!”

“Dit is voor ons vooral een aanmoediging om verder te  
gaan. Daarbij willen we dus steeds in kaart brengen wat  
voor de doelgroep de bottleneck is: wat is de reden om 
geen zonnesysteem toe te passen? De kopgroep wilde hoe 
dan ook zonnepanelen: het financiële plaatje was secundair. 
Daarna kwam de groep die de voordelen wel zag, maar ook  
garanties verlangde, met name m.b.t. de opbrengst van  
de systemen. Voor deze doelgroep hebben wij destijds  
het SunSure-concept in het leven geroepen, waarbij we,  
als de systemen niet de beloofde opbrengst zouden halen, 
het verschil terug betaalden. Nadat voor deze doelgroep 

Sungevity gaat de samenwerking met Gamma en Karwei aan in de  

verkoop en montage van zonnepanelen. Hoe zit deze samenwerking  

in elkaar en wat is er precies de bedoeling van? Roofs vroeg het  

aan commercieel directeur Jasper Hörmann.

“ Geld lenen voor  
zonnepanelen is  
slimmer dan huren”

Jasper Hörmann.



De bouw staat voor een grootschalige verduurzamingsopgave.  

Duurzaam materiaalgebruik wordt steeds belangrijker. De overheid  

en marktpartijen streven samen naar een circulaire bouw in 2050.  

NedZink Titaanzink beantwoordt vandaag al aan deze duurzaamheids-

ambities met een uitstekend milieuprofiel. Er zijn maar weinig bouw- 

materialen waarvan de totale milieubalans zo positief is als voor zink.  

Het Titaanzink-portfolio van de Nederlandse zinkverwerker is bovendien  

leverbaar in verschillende kleuren.

NedZink: één van 
de meest duurzame 
bouwmaterialen!

advertorial

in gesteenten, bodem, lucht en water. Bovendien speelt zink 
een essentiële rol in de biologische processen van mens,  
dier en plant. Zink is dus een onmisbare stof voor een  
duurzame maatschappij en als bouwmateriaal in dak-  
en gevelbedekking en in hemelwaterafvoersystemen een 
bewust duurzame keuze.

ZINK IS 100% RECYCLEBAAR
NedZink is een fabrikant van gewalst Titaanzink voor toe-
passingen in gevelbekleding, dakbedekking, dakgoten  
en hemelwaterafvoersystemen. NedZink Titaanzink staat  
voor kwaliteit. De kwaliteitsprocessen en producten van de 
Nederlandse zinkverwerker voldoen aan de hoogste  
Europese kwaliteitseisen. NedZink Titaanzink heeft zelfs de 
beste LCA (ecologische voetafdruk) van alle zinkleveranciers. 
Omdat zink voor 100% recyclebaar is, kan het oorspronke-
lijke metaal zonder verlies van eigenschappen keer op keer  
opnieuw worden toegepast. Dat verlaagt over de hele levens- 
cyclus genomen de energiebehoefte voor (re)productie,  
de hoeveelheid emissies en het afval. 

EEN EXCLUSIEVE UITSTRALING  
ZONDER ONDERHOUDSKOSTEN!
NedZink Titaanzink is een duurzaam, esthetisch en onder-
houdsvrij bouwmateriaal dat met de jaren en onder invloed 
van de weersomstandigheden steeds mooier wordt.  

Dankzij de verminderde zuurgraad van ons regenwater  
wordt de toch al aanzienlijke levensduur van bouwzink 
steeds langer. Opdrachtgevers weten wat de toegevoegde 
waarde ervan is voor hun vastgoed. Ze rekenen bovendien 
op het ontbreken van onderhoudskosten. Met dezelfde 
‘moeite’ en een relatief kleine meerinvestering ten opzichte 
van alternatieve, minder duurzame bouwmaterialen is  
de keuze voor bouwzink snel gemaakt. Bovendien profiteren 
opdrachtgevers direct van de exclusieve uitstraling  
van zink op het dak, aan de gevel of als bekleding  
van een dakkapel.

CREATIEVE KLEURMOGELIJKHEDEN
Met ruim 125 jaar ervaring is NedZink uitgegroeid tot een  
van de grootste en modernste zinkverwerkers van Europa.  
De Nederlandse zinkverwerker is een promotor van creatieve  
mogelijkheden in zink met een Titaanzink-portfolio in  
verschillende kleuren. Behalve het standaard walsblank zink 
(NATUREL) behoort ook grijs voorgepatineerd zink (NOVA), 
zwart voorgepatineerd zink (NOIR) of NedZink NUANCE  
– procesmatig gepatineerd titaanzink voorzien van pigmenten –  
tot de mogelijkheden.  
Welke kleur NedZink Titaanzink  
je ook kiest, je bent altijd  
verzekerd van het meest  
duurzame en milieuvrien- 
delijke bouwproduct.

DUURZAMER DAN ALTERNATIEVEN!
Zink scoort als meest duurzame bouwmateriaal.  
In de Nationale Milieudatabase blijkt dat zink zelfs beter 
presteert dan alternatieve materialen voor gevels, daken en 
goten. Zink past prima binnen een duurzame samenleving.  
Het is een element dat van nature ook in het milieu voorkomt 

ZINK  HEEFT
EEN  DUURZAAM

MILIEUPROFIEL

OUD  BOUWZINK  WORDT

100%  GERECYCLED

NEDZINK
STAAT  VOOR
KWALITEIT

Door de beschermende 
zinkpatinalaag heeft het zink 

een zeer lage corrosiesnelheid.

De NedZink bedrijfsprocessen 
en producten voldoen aan de 
hoogste Europese kwaliteitseisen. Omdat zink hersmolten kan worden, 

heeft het na de eerste gebruiksfase 
nog een zeer hoge metaalwaarde.

NEDZINK  HEEFT

DE  BESTE
ECO FOOTPRINT
Ons milieu productcertificaat EPD 

scoort beter dan die van 
onze concurrenten.

DUURZAAM  BOUWEN  MET  NEDZINK
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De verduurzaming van huizen wordt steeds belangrijker. Rondom het 

dak zijn er verschillende manieren om een huis energiezuiniger te  

maken. De vervanging van een oud dak, het aanbrengen van  

isolatie en bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen op het dak.  

In dit artikel wordt uiteengezet welke mogelijkheden er zijn om  

vergunningvrij werkzaamheden te verrichten aan en op het dak en  

vergunningvrij bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen. 

Voorkom rompslomp  
en kosten: verduurzaming 
vaak vergunningvrij

SPECIAL DUURZAAMHEID

bouwwerkzaamheden vergunningvrij zijn, maar dat wel moet 
worden voldaan aan het bestemmingsplan.
Overigens moet er wel rekening mee worden gehouden dat 
vergunningvrij niet betekent dat het bouwen ook regelvrij is. 
Het Bouwbesluit 2012 is gewoon van toepassing en welstand-
stoezicht kan ook na vergunningvrije uitvoering plaatsvinden. 
Bovendien gelden voor monumenten en in beschermde 
stads- en dorpsgezichten strengere eisen.

ISOLATIE AANBRENGEN
Een voorbeeld van een vergunningvrije verandering van een 
bouwwerk. Het aanbrengen van nieuwe isolatie is niet het 
behouden wat er was, dus er is geen sprake van gewoon 
onderhoud. Dat kan dan toch (bouw)vergunningvrij zijn, 
maar dan geldt als voorwaarde dat het bouwvolume niet 
mag toenemen. Als het dak vanwege het aanbrengen van 
isolatie hoger komt te liggen, is sprake van een toename van 
het bouwvolume en is een vergunning nodig. 

Er is geen toename van het bouwvolume als het isolatiema-
teriaal aan de binnenkant van het dak wordt aangebracht. 
Het aanbrengen van isolatiemateriaal aan de binnenkant 
van het dak is dan vergunningvrij voor de activiteit bouwen. 
Het dan wel van belang dat de draagconstructie en brand-
compartimentering niet worden veranderd. Is dit wel het 
geval, dan is er alsnog een omgevingsvergunning vereist. 

VERGUNNINGVRIJ ZONNEPANELEN  
OP EEN DAK PLAATSEN
Het is onder voorwaarden ook mogelijk om zonneboilers  
en zonnepanelen vergunningvrij op daken te plaatsen.  
De voorwaarden voor zonnepanelen en zonnecollectoren 
zijn gelijk. 

De collector of het paneel moet een geheel vormen met de 
installatie voor het opslaan van het water of omzetten van 
de opgewekte elektriciteit. Is dit niet het geval, dan moet die 
installatie aan de binnenzijde van het bouwwerk worden 
geplaatst. Vervolgens gelden er voorwaarden voor schuine 
daken en voor platte daken. Op een schuin dak moeten de 
zonnepanelen binnen, in of direct op het dakvlak worden 
geplaatst en de hellingshoek moet gelijk blijven aan de 
hellingshoek van het dakvlak. De zonnepanelen mogen 
dus niet uitsteken. Op een plat dak moet de afstand tot de 
zijkanten van het dak ten minste gelijk zijn aan de hoogte 
van de collector of het paneel. Is het hoogste punt van het 
zonnepaneel 30 centimeter hoog, dan moet de afstand tot 
de zijkant van het dak ook 30 centimeter zijn.

VERGUNNINGVRIJ GOEDKOPER EN SNELLER
Het is mogelijk om vergunningvrij gewoon onderhoud te 
verrichten aan een dak, zolang de detaillering, profilering of 
vormgeving van het bouwwerk niet wordt gewijzigd.  

Een verandering van een dak die verder strekt dan gewoon 
onderhoud kan vaak ook vergunningvrij, alleen moet die  
verandering wel in overeenstemming zijn met de planologi-
sche regelgeving. Zonnepanelen of zonneboilers kunnen 
vaak ook vergunningvrij worden geplaatst. Er zijn wel enkele 
voorwaarden waar rekening mee dient te worden gehouden.

Als de werkzaamheden vergunningvrij zijn, is geen vooraf-
gaande toestemming van de gemeente nodig. Dat scheelt 
tijd, omdat niet eerst hoeft te worden beslist op een  
aanvraag. Dat maakt de planning ook eenvoudiger,  
omdat de uitvoering niet meer afhankelijk is van een besluit 
van de gemeente. Bovendien scheelt het leges, want voor 
het verkrijgen van een omgevingsvergunning moeten leges 
worden betaald. Overigens zijn er enkele gemeenten die 
forse kortingen geven op leges voor verduurzamende  
bouwwerkzaamheden.

Al met al kan het qua kosten en planning dus veel schelen 
als bouwwerkzaamheden vergunningvrij kunnen worden 
uitgevoerd. Het is dan ook aan te raden daar waar mogelijk 
de werkzaamheden zo in te richten dat ze vergunningvrij 
kunnen plaatsvinden. ■

Robin Evens, advocaat Omgeving en Overheid  
bij Poelmann van den Broek advocaten

Bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden aan het dak  
van een bestaand gebouw zijn er twee relevante gevallen 
waarin die bouwwerkzaamheden vergunningvrij zijn. 

Ten eerste is dat gewoon onderhoud. Het vervangen van 
dakpannen is vergunningvrij en valt onder gewoon onder-
houd. Onder gewoon onderhoud vallen werkzaamheden  
die gericht zijn op het behouden van wat er is.  
Het gaat erom dat de detaillering, profilering of  vormgeving 
van het bouwwerk niet wijzigt. Werkzaamheden vallen niet  
onder gewoon onderhoud als de functie wijzigt. Wel kan de  
kleur van de dakpannen gewijzigd worden zonder omgevings - 
vergunning. De wijziging van kleur is geen wijziging van  
detaillering. Het volledig vervangen van de (dragende)  
kapconstructie zal naar alle waarschijnlijk niet te kwalificeren 
zijn als gewoon onderhoud. 

De tweede categorie vergunningvrije bouwwerkzaamheden 
betreft de verandering aan een bouwwerk, zonder dat de 
draagconstructie en (sub)brandcom partimentering veran-
deren en waarbij het bebouwde oppervlakte en bouwvolu-
me niet worden uitgebreid. Voor deze categorie geldt dat de 

Robin Evens, advocaat Omgeving en Overheid bij Poelmann van den Broek advocaten
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Als eerste van de vijf Amsterdamse wijken krijgt de Oosterparkbuurt  

binnenkort een aantal blauw-groene daken. Op 2 juli mocht een  

aantal bewoners uit de Oosterparkbuurt een kijkje komen nemen op 

het eerste slimme blauw-groene dak van RESILIO, dat is aangelegd  

op het Benno Premselahuis van de Hogeschool van Amsterdam. 

Het InnovatieLab:  
het eerste onderzoeksdak 
van RESILIO is geopend

SPECIAL DUURZAAMHEID

PIEKBUIEN
Merle van der Kroft van Metropolder ging in op de  
techniek van het dak. Ze legde uit dat er als gevolg van  
de klimaatverandering steeds meer piekbuien vallen en dat  
het zaak is het rioolstelsel te ontlasten. Een oplossing is om 
het regenwater zo lang mogelijk op het dak vast te houden. 
Het dak is ingericht als een tuin, met paden, trappetjes en 

Het InnovatieLab is het eerste slimme blauw-groene dak in 
Amsterdam waar onderzoek wordt gedaan naar effecten en  
opbrengsten van een dergelijk dak. De Vrije Universiteit (VU) 
en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) gebruiken het 
InnovatieLab als onderdeel van hun onderwijsprogramma’s. 
Metropolder onderzoekt de technische werking, in samen-
werking met studenten van de HvA en de VU. Het dak heeft 
een oppervlakte van 450 m² en is uitgerust met verschillende 
testopstellingen.

Op 25 juni werd het InnovatieLab officieel geopend door 
wethouder Laurens Ivens. Tijdens een vervolgbijeenkomst op 
2 juli konden de buurtbewoners het slimme blauw-groene 
dak bekijken en hun vragen stellen aan de makers en de 
kenners. Het is immers de bedoeling dat op korte termijn 
meerdere blauw-groene daken in de buurt worden aange-
legd. Vanwege de coronamaatregelen mocht het aantal 
aanwezigen niet meer dan 20 personen zijn. Het werd dus in 
alle opzichten een mini-symposium, dat werd voorgezeten 
door Jan Henk Tigelaar, directeur van Rooftop Revolution,  
één van de deelnemende partijen aan RESILIO. Hij vertelde  
dat RESILIO een Europees project is, om innovatieve oplos-
singen te ontwikkelen voor stedelijke uitdagingen, zoals bij - 
voorbeeld de luchtkwaliteit en de gevolgen van de klimaat-
veran dering. In Amsterdam wordt binnen afzienbare tijd 
in het kader van dit project 10.000 m² aan blauw-groene 
daken aangelegd.

Het eerste slimme blauw-groene dak van Amsterdam

Stadsecoloog Geert Timmermans ging nader in op de gunstige  

effecten van deze daken voor de biodiversiteit.
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groen. Onder deze laag bevinden zich kratten, waar het  
water in wordt opgevangen en vervolgens, al naar gelang  
de weersomstandigheden, gedoseerd kan worden afgevoerd. 
D.m.v. sensoren en online gegevens over de te verwachten  
regenval kan hier op een slimme manier mee worden  
omgegaan. Het opgevangen water kan worden gebruikt om  
de plantjes te bewateren, maar zorgt ook voor verkoeling op  
hete zomerdagen. Als het in de winter vriest, zal het water  
zo veel mogelijk worden afgevoerd, om bevriezing te voor-
komen. In dat geval bevindt zich een luchtlaag tussen  
de dakconstructie en de bovenlaag en de veronderstelling 
is dat dit zorgt voor extra isolatie. Dit moet echter nog nader 
worden onderzocht.

Aansluitend hierop wees Van der Kroft op de testopstellingen, 
waarmee het effect van dit soort daken op de opbrengst 
van zonnepanelen wordt gemonitord. Op het dak zijn vier 
bakken ingericht, waarbij de zonnepanelen achtereenvolgens 
op een ‘kaal’ dak, een groendak, een blauw-groen dak en 
een (reflecterend) grinddak staan opgesteld. 

ONDERZOEK
Marie Morel is onderzoeker bij het lectoraat Coördinatie 
Grootstedelijke Vraagstukken van de HvA. Zij is planoloog 
en antropoloog en daarom zal zij zich concentreren op het 
snijvlak van ruimtelijke ontwikkeling en sociale en culturele 
vraagstukken van deze daken. Haar collega Anna Solcerova 
van Urban Technology lichtte vervolgens het onderzoeks-

traject en het RESILIO-project toe. Solcerova is betrokken 
bij de metingen van de Oosterparkbuurt en heeft ook het 
 educatieplan voor het InnovatieLab mede ontwikkeld.  
Zij ging kort in op het verkoelende effect van blauw-groene 
daken op de stedelijke omgeving en de onderwijsdoelen 
van het InnovatieLab. In dit kader gaven de onderzoekers 
aan vooral benieuwd te zijn naar de vragen en opmerkingen 
van de buurtbewoners. Het dak is helaas niet openbaar  
toegankelijk: Morel wees naar haar werkplek, pal boven  
het dak, en stelde grappend dat zij de enige aanwezige  
was die kan genieten van álle voordelen van het dak.  
Deze bijeenkomst was voor de buurtbewoners dus een  
zeldzame kans om eens een kijkje te nemen. 

Stadsecoloog Geert Timmermans ging tijdens de bijeen-
komst nader in op de gunstige effecten van deze daken voor 
de biodiversiteit. Een rijke biodiversiteit is van belang voor de 
gezondheid en het welzijn van de mens. De toepassing van 
groen en water op daken betekent de realisatie van kleine 
natuurgebieden in stedelijk gebied: nu al, stelde Timmermans, 
is de biodiversiteit in de stad groter dan op het platteland, 
waar veel organismen last hebben van het gebruik  
van gif. Timmermans werd vooral bevraagd over de overlast, 
van bijvoorbeeld muggen, die de toepassing van blauw-
groene daken zou kunnen veroorzaken. Volgens Timmermans 
is de kans op overlast minimaal: muggen gedijen bij open 
water en het water op een goed aangelegd blauw-groen 
dak is afgeschermd. 

De overige vragen betroffen de praktische vragen van de 
buurtbewoners, omdat op termijn zij immers zelf een dergelijk 
dak op hun huis zullen krijgen. Zo was er de vraag naar de 
financiering van deze daken (80% wordt gefinancierd uit 
Europese subsidies, 20% wordt door de woningcorporaties 
zelf geïnvesteerd) en het onderhoud. De daken die op korte 
termijn van een blauw-groen dak zullen worden voorzien, 
worden o.a. geselecteerd op de noodzaak de dakbedekking 
te vervangen. Mits voorzien van een nieuwe dakbedekking, 
gaat volgens Van der Kroft een blauw-groen dak naar ver-
wachting ongeveer twee keer zo lang mee als een ‘normaal’ 
dak. Maar ook dit is een aanname: er liggen momenteel in 
Amsterdam 15 blauw-groene daken, waarvan de oudste 
vijf jaar is. De praktijk zal deze aanname moeten staven en 
daarom is de terugkoppeling van de bewoners zo belangrijk. 

Tigelaar sloot de bijeenkomst dan ook af met de verzekering 
dat de makers en onderzoekers in contact willen blijven  
met de bewoners, hetzij digitaal, hetzij via persoonlijke 
ontmoetingen. Als bijzondere uitsmijter droeg stadsdichter 
Gershwin Bonevacia een terplekke geschreven gedicht  
over het blauw-groene dak voor. Daarna werd er nog  
(coronaproof) geborreld met een prachtig uitzicht op de 
stad en de daktuin. ■ Merle van der Kroft van Metropolder ging in op de techniek van het dak.

Stadsdichter Gershwin Bonevacia droeg een terplekke geschreven gedicht over het blauw-groene dak voor.

Marie Morel (links) en Anna Solcerova (HvA)  

lichtten de onderzoekstrajecten toe.
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1-component vloeibare witte dakbedekking
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Aabo Trading Almere B.V.
T:088-9965535, alme@aabo.nl
Aabo Trading Amsterdam B.V.
T:088-9965545, amst@aabo.nl
Aabo Trading Arnhem B.V.
T:088-9965580, arnh@aabo.nl
Aabo Trading Beverwijk B.V.
T:088-9965550, beve@aabo.nl

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

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

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

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

Alle voordelen op een rij
• Gemakkelijk renoveren zonder risico op 

lekkage door werkzaamheden
• Witte kleur zorgt voor koeler 

binnenklimaat door hittereflectie
• Toepasbaar op de meest voorkomende 

dakbedekkingsmaterialen*
• Eenvoudig en snel aan te brengen tot 

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

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

niet nodig!
• Gemakkelijk aanbrengen met verfroller 

(kortharig, stug)
• Kan jaren later opnieuw overlaagd 

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

bedekken per emmer van 21,6kg

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

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

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

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

  

Renoveren, reflecteren 
en opwaarderen.

Piekbuien: 
60 mm – wie kan 
dat opvangen? 

D É  D A K B E G R O E N E R

unieke eigenschap-
pen van onze 
Waterretentieboxen:

WRb 80F
• 90 % bergingsvolume
• 72 l/m2 wateropslag
• Drossel

WRb 85i
• 95 % bergingsvolume
• 80 l/m2 wateropslag
• Drossel

Geen probleem voor de retentiedaken 
van Optigrün!

De waterretentieboxen WRB 80F en de WRB 85i zorgen 
ervoor dat een standaard groendak kan voldoen aan 
de waterparagraaf bij nieuwbouw en/of uitbreiding. 

In de waterretentieboxen is voldoende berging en te 
veel aan water kan via de instelbare gepatenteerde 
Drossels vertraagd worden afgevoerd.

kijk voor meer informatie op www.optigruen.nl

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

“ Een dak is zoveel  
meer dan alleen  
maar een dak”

SPECIAL DUURZAAMHEID: AAN TAFEL MET… COR DEN HARTOG

hellende dakenbranche, verkoopt via de bouwmaterialen-
handel, terwijl BMI Icopal voornamelijk verkoopt via specialis-
tische handelaren en rechtstreeks aan de dakbedekkings-
bedrijven. Ik kom vanuit Icopal en ben me nu aan het 
verdiepen in de hellende daken. Ik heb geen bucketlist in 
mijn achterhoofd, maar ik werk wel altijd vanuit een bepaalde 
doelstelling. En die komt erop neer dat ik me wil blijven ont-
wikkelen en vooruit wil gaan, als mens en in mijn werk.”

WERELD OP ZICHZELF
Den Hartog is tien jaar geleden bij Icopal in Groningen  
begonnen. Hij vertelt: “Ik heb retail management gestu-
deerd en had daarna diverse functies op het raakvlak van 
 marketing en sales, in de fast moving consumer goods,  
dus de consumentengoederen, en de agricultuur.  
In 2010 zag ik een vacature voor marketing manager bij  
Icopal. Daar moest een marketingafdeling opgezet worden. 
Dat sprak me meteen aan: ik ben niet het type dat alleen  
op de winkel komt passen, ik wil ook graag zelf iets opzetten. 
De bouwwereld kende ik nog helemaal niet, maar trok  
me altijd wel. Toen ik mijn studie retail management koos, 
overwoog ik ook Bouwkunde. De bouw is een wereld op  
zichzelf, waarin veel gebeurt. Ik ben gaan praten met  
een vriend en zijn vader, die beiden in de dakenbranche 
werkten. Hun enthousiasme was aanstekelijk.  
Zo ben ik bij Icopal terechtgekomen.” 

In 2012 werd Den Hartog marketing- en verkoopdirecteur 
voor Icopal in Nederland. Sinds 2019 is hij sales director voor 
BMI in Nederland en daarmee verantwoordelijk voor alle 
verkoopactiviteiten voor zowel de hellende als platte daken.  

Den Hartog: “Ik word steeds enthousiaster van de daken-
branche. Het klinkt misschien gek, maar ik kan echt blij  
worden van een mooi dak, of het nou plat of hellend is.  
Ik word er enthousiast van als een dak er mooi bij ligt en 
goed afgewerkt is. Een mooi dak is het resultaat van een 
samenwerking tussen partijen: onze organisatie, die zorgt 
voor goed materiaal en goede systemen, en de dakdekkers. 
Als we samen een mooi project hebben gerealiseerd,  
de klanten tevreden zijn en de jongens een glimlach op  
hun gezicht hebben, dan ben ik trots. Ik hoef daarbij niet 
voorop te staan. Ik faciliteer.”

“Ik pas bij BMI, omdat die organisatie werkt vanuit  
vier kern waardes: empower, evolve, connect en inspire,”  
legt Den Hartog uit. “Ik vind het heel belangrijk om te werken 
vanuit waardes die je kaders bepalen. Zo heb ik ook mijn 
persoonlijke waardes love, respect en understanding.  
Dat zijn mijn drie uitgangspunten in de omgang met de 
mensen om me heen, zowel zakelijk als privé.  
Met love bedoel ik: liefde in alles wat je doet. Liefde voor  
het vak, liefde voor mijn gezin, als mens openstaan om  
liefde te ontvangen.  
Respect is het grondbeginsel en gaat erover dat je de  
mensen om je heen met respect behandelt en dat je zelf 
ook zo behandeld wilt worden. Respect is ook de basis in 
zakelijk contact. Je mag het oneens zijn, maar de discussie 
moet altijd gevoerd worden vanuit respect.  
En understanding betekent voor mij dat ik begrip heb voor 
andere standpunten. Er zit iets van empathie in: ik kan me 
inleven in andere mensen, ik accepteer dat ze misschien 
anders denken dan ik. Bij deze waardes gaat het dus voor 
mij in de eerste plaats over de omgang met anderen.  
Maar bij respect gaat het ook over de omgang met je  
omgeving en de natuur.”

MEER DAN EEN DAK
Een belangrijk thema voor BMI is duurzaamheid. Den Hartog: 
“Als organisatie hebben we het uitgangspunt dat een  
dak niet alleen dient voor de bescherming en het comfort 
van de mensen die in het gebouw leven of werken,  
maar een tweede functie zou moeten hebben. Want het is  
‘never just a roof’. Als je ziet hoeveel daken er zijn,  
dan realiseer je je hoeveel je daarmee zou kunnen doen.  
Multifunctionele daken voegen nieuwe dimensies aan een 
gebouw toe. Denk aan het hele kleurenpalet van groene, 
gele, blauwe en rode daken, waarbij daken gebruikt worden 
voor bijvoorbeeld het verbeteren van de luchtkwaliteit of het 
opwekken van zonne-energie. Een dak is zoveel meer dan 
alleen maar een dak! Als we de doelstellingen in het klimaat-
akkoord van Parijs voor 2050 willen halen, dan zullen we  
met z’n allen veel meer moeten doen aan duurzaamheid. 
Die noodzaak begint steeds meer in te dalen. BMI is daarin 
één van de koplopers op de markt. Daar zijn we trots op, 
maar we weten ook dat we er nog lang niet zijn.” 

Circulariteit is voor BMI belangrijk: BMI Icopal ontwikkelde  
vijfentwintig jaar geleden Icopal Universal, een POCB-dakbaan 
met een zeer hoge herbruikbaarheid, die brandvrij verwerkt 

wordt. “Universal heeft een lange levensduur. Als je nu een 
dak afdicht met Universal, heb je na 2050 een sloopdak dat 
een hoog percentage grondstof voor nieuwe, gerecyclede 
dakbanen oplevert. Met Universal bouw je dus nu al aan de 
circulaire economie” vertelt Den Hartog. Daarnaast is BMI 
producent van Citumen, toplagen en onderlagen op basis 
van gerecyclede bitumen. “Ik zie ook zelf dat je circulair  
móet denken. Die noodzaak is er. Niet alleen vanuit commer-
cieel oogpunt, maar ook voor de toekomst. Ik ben vader  
van drie kinderen. Ik zie dat er iets moet veranderen,  
we kunnen niet allemaal op deze manier doorgaan.  
Door mijn werk bij BMI ben ik me heel bewust geworden  
van het belang van duurzaamheid.”

COR DEN HARTOG 
IN ACHT VRAGEN

BURGERLIJKE STAAT? IK BEN 
19 JAAR GETROUWD MET MIJN 
JEUGDLIEFDE. WE KENNEN  
ELKAAR AL DERTIG JAAR.

KINDEREN? EEN ZOON VAN 17 
EN TWEE DOCHTERS VAN 15  
EN 12.

WAT DOE JE ALS JE NIET 
WERKT? IK SPORT GRAAG:  
IK TENNIS, DOE OP ZONDAGOCHTEND AAN CROSSFIT 
EN VOETBAL OP VRIJDAGAVOND. VERDER EET OF BARBECUE IK 
GRAAG MET VRIENDEN. EN IK KIJK GRAAG SERIES OP NETFLIX.

FAVORIETE MUZIEK? HANGT AF VAN MIJN STEMMING:  
NEDERPOP (DE DIJK, FRANK BOEIJEN), IN DE AUTO NIRVANA  
OF METALLICA, EN IK VIND DE RAPMUZIEK DIE MIJN ZOON 
DRAAIT OOK WEL AARDIG.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING? ITALIË IS PRACHTIG, 
VOORAL TOSCANE.

FAVORIETE STAD? FLORENCE EN ROME, VANWEGE HUN  
GESCHIEDENIS EN HISTORISCHE GEBOUWEN.

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT? DE SAGRADA FAMÍLIA 
IN BARCELONA. DE BUITENKANT IS AL INDRUKWEKKEND,  
MAAR BINNEN WORD JE NOG MEER GERAAKT, VOORAL DOOR 
DE LICHTINVAL DOOR DE GLAS-IN-LOODRAMEN.

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP? OP MIJN 
BIJDRAGE AAN ONZE MOOIE PROJECTEN. ALS DE JONGENS 
BELLEN DAT ZE EEN MOOI PROJECT HEBBEN GEREALISEERD 
MET EEN KLANT, BEN IK TROTS DAT IK DAT HEB GEFACILITEERD.

Nolanda Klunder

Drie jaar geleden gingen Icopal en Braas Monier  
samen onder de naam BMI Group. Cor den Hartog,  
sales director BMI Nederland, vertelt: “Bij die fusie zijn  
twee grote organisaties in Europa in respectievelijk platte  
en hellende daken samengevoegd. Het proces om echt  
één organisatie te zijn, zowel intern als naar buiten toe,  
is volop in ontwikkeling. Het gaat goed: de twee culturen  
leken redelijk veel op elkaar en gaan steeds meer als  
één BMI fungeren. De verkooporganisatie is gesplitst in  
BMI Monier en BMI Icopal. BMI Monier, gericht op de  Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Door een cross-sectorale samenwerking tussen Bosch Beton,  

hovenier Janse & Berkhof Tuinen en ecoloog BTL Advies,  

onder regie van MVO Nederland, is een zogeheten ‘biokeerwand’  

ontwikkeld, die zorgt voor optimale oplossingen vanuit verschillende  

expertises. Een ontwikkeling, die wellicht ook interessant is voor  

toepassing op daken.  

Biokeerwand  
bevordert biodiversiteit

SPECIAL DUURZAAMHEID

MVO Nederland, de beweging van ondernemers in de 
nieuwe economie, heeft samen met bedrijven uit verschil-
lende sectoren een biokeerwand ontwikkeld. Deze wand,  
die dient als vervanging van een grondwal, biedt volop 
mogelijkheden voor planten en insecten om op te leven. 
Daarmee stimuleert de wand – in tegenstelling tot vele andere 
betonnen wanden – de snel teruglopende biodiversiteit in 
Nederland. Het idee is ontstaan in het netwerk Beton van 
MVO Nederland. Dankzij de cross-sectorale samenwerking 
met Bosch Beton, hovenier Janse & Berkhof Tuinen en  
ecoloog BTL Advies is in het bouwproces vanaf de start  
gewerkt vanuit verschillende expertises en konden de 
partijen tot een optimaal product komen. Er zijn twee twaalf 
meter lange biokeerwanden te vinden in Voorthuizen. 

GATEN
Uniek aan de betonwand is dat hij gaten bevat, waarin 
beplanting en insectenhotels zijn aangebracht. Hierdoor 
absorbeert de wand enerzijds CO2 en stimuleert het dankzij 
specifieke planten de groei van de insectenpopulatie.  
De insectenhotels zijn bovendien eenvoudig te vervangen 
doordat het losse, houten buizen zijn. Verder is de wand 
geproduceerd van diverse hoogwaardige grondstoffen, die 
mede zijn gekozen op hun herbruikbaarheid na afbreken 
van de wand. Hierdoor is de wand volledig circulair.  
In 2020 wordt op twee momenten gemeten of de wand 
daadwerkelijk bijgedragen heeft aan de biodiversiteit. 

“De biodiversiteit in Nederland neemt snel af. En dat heeft 
een enorme invloed op het natuurlijk kapitaal dat we als 
mens en economie nodig hebben. De effecten zien we 
dagelijks – van stikstofproblematiek tot extreme weersom-
standigheden. De biokeerwand laat zien dat het heel goed 
mogelijk is om, zelfs in een betonnen keerwand, rekening te 
houden met de natuur. Dankzij de cross-sectorale samen-
werking konden we bovendien vanaf de start gebruikmaken 
van ieders expertise, wat essentieel is voor het succes van 
een dergelijk product,” zegt Maria van der Heijden,  
directeur-bestuurder van MVO Nederland.

Het biokeerwandproject is onderdeel van het  
Maatschappelijk Programma Natuurlijk Kapitaal, 
waarin MVO Nederland met het ministerie van  
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt aan  
het bedrijfsleven bewust te maken van de urgentie 
van natuurlijk kapitaal, onder meer door samen-
werkingen aan te gaan. De biokeerwand is te vinden 
op het agrarisch terrein van de familie Braam  
in Voorthuizen. Dit terrein van twee hectare groot 
wordt de komende tijd grotendeels omgezet in een 
ecologisch natuurgebied.

TOEPASSING OP DAKEN
Op daken kunnen betonkeerwanden als scheidingswand 
gebruikt worden (denk aan een dak als dat van Circl in 
Amsterdam) of om verschillende hoogtes te creëren in een 
daktuin. De randen van een dak kunnen van beton zijn,  
met deze gaten waar planten in groeien en het dak zelf 
wordt opgevuld met aarde waar een tweede maaiveld  
van te maken is. Wel zal dan opnieuw onderzocht moeten 
worden welke planten geschikt zijn voor daken. ■



Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

Ga voor groen.

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

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

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

Granuflex® kunstgrastegels
Duurzaam, dempend en decoratief!

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

Duurzame en 
innovatieve producten

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

1. Uiterst bestendig 
tegen chemicaliën uit 

lucht en water, 
hydrolyse en vliegvuur.

2. Naadloos afdichten voor 
bijvoorbeeld doorvoeren, 
spuwers, airco, technische 

installaties, detailleringen ed.

3. Vloeibare samenstelling 
voor omsluiting, zonder 

naden en voegen.

4. Volledig getest en 
goedgekeurd in de 

hoogste klasse volgens 
EOTA/ETAG 005.

innovatieve producten

Triflex zorgt voor een duurzame afdichting en bescherming van gebouwen en constructies. Van een uitstekende 
bestendigheid tot gegarandeerde veiligheid, de zekerheden van Triflex beloven het perfecte resultaat.
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ERIK EN DE ANDEREN

Hoe is het gesteld met de recycling van bitumineuze  

dakbedekkingsmaterialen? Onderstaand een analyse.

Circulariteit anno 2020

nog steeds niet de grens over. Wellicht verschredderde, 
schone materialen straks wel? Tot die tijd blijven Derbigum 
en Soprema verstoken van ons waardevolle materiaal  
vanuit Nederland en zal men het moeten doen met  
alleen ons nieuwe snijafval en het Belgische, schone,  
gerenoveerde, bitumineuze materiaal. Een mooie taak voor 
ProBitumen Benelux.

WANNEER KOMEN DEZE PROCESSEN AAN BOD  
BIJ DE UITVOERENDE BEDRIJVEN?
De inzameling van snijafval is inmiddels een vast proces  
binnen de door Derbigum geautoriseerde bedrijven.  
En de enorm hoge kosten voor afvoer van bitumenafval  
van overheidswege is ook een feit. Desalniettemin wordt  
nog steeds veel te weinig gedaan aan het bevorderen van 
nu al ingerichte circulaire processen. Uiteraard doordat het 
proces van afvoer vaak bij de sloper van het dak ligt en  
deze prijzen al vastliggen in de offerte. Komt de opdracht, 
dan maken wij ons doorgaans niet meer druk over het  
inslaan van een andere weg. Ook de inrichting van  
het nieuwe proces moet bekend zijn, waardoor wij ook wat  
gemakkelijker de zaken op een rijtje kunnen zetten. 

Overkoepelende organisaties kunnen beter op proces  
sturen, zodat de leden van ProBitumen samen met clubs  
als New Horizon met ZND (Citumen) en Roof@Road,  
maar ook de inkooporganisatie Coninko die samen werkt 
vanuit de expertise van DakAdvies Kranenburg. Samen met 
Oranje Recycling bv en BMI Icopal zijn de processen binnen 
Coninko uitgezet en kan er direct gewerkt worden aan dit 
nieuwe, circulaire proces voor haar aangesloten dakdekkers-
bedrijven en sloopbedrijven. En de opdrachtgever zal bewust 
voor een CO2-reductie moeten kiezen, middels het retourneren  
van goede bitumineuze materialen voor een nieuw productie - 
proces. En de prijs: die lijkt nu minstens kostenneutraal. ■

OUDE BEDEKKING ALS GRONDSTOF  
VOOR NIEUWE DAKROLLEN
We weten het al jaren: bitumen is goed te recyclen. We zien 
het gebeuren in de wegenbouw. Maar ook oude bitumineuze 
daken zijn goed te recyclen. En de vrijkomende bitumen is 
prima geschikt om daarvan nieuwe dakrollen te produceren.  
Echter, wanneer we praten over bitumen, dan schuilt daarin 
gelijk ook een gevaar. Bitumen is de verzamelnaam voor 
asfaltbitumen en teer/mastiek/pek. De laatsten komen vrij  
bij droge distillatie van steenkool en is tot in de jaren tachtig 
gebruikt op platte daken. Eén van de nadelen van teer-
mastiek is het extreem hoge PAK gehalte (Polycyclische 
Aromatische Koolwaterstoffen) en daardoor zeer milieu- en 
gezondheid belastend. Dit moet dus zo snel mogelijk uit de 
keten! Het is daarom van belang om het dak dat gerecycled 
gaat worden van te voren goed te inspecteren of het dak 
daadwerkelijk bestaat uit asfaltbitumen (en dus niet vervuild 
is met teermastiek). Deze inspectie dient te bestaan uit 
insnijdingen, gemaakt op verschillende plaatsen op het dak 
en moeten worden uitgevoerd door een ter zake deskundige.  
Is geconstateerd dat het dak geschikt is, dan is bij het  
ontmantelen van het dak van belang om op het dak  
de verschillende materialen zoals isolatie, dakbedekking,  
non-ferro’s e.d. te scheiden en gescheiden af te voeren. 

In het Rotterdamse havengebied is kortgeleden zo’n  
recycleproject uitgevoerd door Coninko lidbedrijf van  
Hoek Dakbedekkingen uit Heeze. De aanwezige ballasttegels, 
isolatie en bitumineuze materialen zijn gescheiden, in diverse 
containers afgevoerd. Vervolgens is de oude asfaltbitumen 
op specificatie geshredderd en als grondstof geleverd bij 
BMI Icopal in het Groningse Hoogkerk. Hier wordt de oude 
bitumineuze dakbedekking verder verwerkt en gebruikt  
voor de productie van nieuwe dakrollen. Met deze manier 
van recyclen wordt een goede bijdrage geleverd aan het 
verder circulair bouwen! 

Bram Kranenburg, DakAdvies Kranenburg

52     Roofs

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Erik Steegman, Coninko inkooporganisatie

Dakbedekkingsmaterialen worden met enige regelmaat op 
het voetstuk geplaatst als het gaat om de duurzaamheid,  
de milieuvriendelijke productie en de steeds terugkerende 
hoge kwaliteit met de daaraan gekoppelde lange levens-
duur. In mijn lange carrière binnen de dakdekkersbranche is 
er ook geen enkel materiaal geproduceerd waarvan direct 
door de producent is aangegeven dat het materiaal niet 
lang mee zal gaan. De één gaat nog wat langer mee dan 
de ander, waardoor ook het beeld van circulair inzetten  
van deze duurzame producten wat wordt vertroebeld.  
Uiteraard: dakbedekking of isolatiematerialen die een uiterst  
lange levensduur hebben binnen de dakbedekkings-
constructie, dan hoeven wij ons toch zeker niet druk te 
maken over het te ontwikkelen recycleproces, of sterker nog: 
het volledig circulair maken van de productketen!?
Algemeen kun je zeggen dat de afgelopen decennia 
noviteiten in dakbedekking werden ontwikkeld als nieuwe, 
nog betere en duurzame initiatieven, waarna wij als verwer-
kende tak jaren later toch met calamiteiten en veroudering 
werden geconfronteerd. De beperking werd al snel onder de 
garantie van de toenmalige stand der techniek geschoven, 
of een verwerkingsfout, en middels doorontwikkeling van het 
product verbeterd (uiteraard beschreven in nieuwe verwer-
kingsrichtlijnen). En laat mij zeggen: dat is goed, als het ook 
betekent dat dakbedekkingsmaterialen daardoor steeds 
langer meegaan. 

Nog al te vaak wordt geroepen dat de retouropgave van 
afzonderlijke dakbedekkingsproducten nog niet op gang 
komt, omdat er zo weinig retour wordt aangeboden. Is dat zo? 
Of is het ook wel gemakkelijk om even de ogen te sluiten en 
precies dit antwoord te geven, wanneer wij eigenlijk het beeld 
nog niet hebben hoe wij het met elkaar moeten inrichten 
vanuit de producent? Of wellicht ook vanwege de moeilijk-
heid om in het bestaande uitvoerend proces van het dakdek-
kersbedrijf te moeten wijzigen, en daardoor ook meer tijd te 
moeten besteden aan de ontwikkeling van nieuwe, onom-
keerbare circulaire processen? Inmiddels weten wij maar al 
te goed dat er vanuit beide processen toch ook wel degelijk 
steeds meer vanuit renovatie en sloop van daken kan worden 
ingezameld en hergebruikt. Goed dat de ‘Early Adapter’ zich 
roert en vraagt om aansluiting en ander initiatief.

HOE IS DE STAND VAN ZAKEN  
BINNEN ONZE BITUMENINDUSTRIE?
Iedereen weet dat bij BMI Icopal in Hoogkerk onder bepaalde 
omstandigheden bitumineuze producten verschredderd 
aangeboden kunnen worden en dat snijafval (nieuw mate-
riaal) in een big bag kan worden ingeleverd voor nieuwe 
grondstoffen naar de Belgische plant van Derbigum.  
Nieuwe initiatieven worden o.a. door Soprema in België  
ontwikkeld en tot slot is Roof2Roof overgegaan naar  
Roof@Road en kan ook daar dakmateriaal inmiddels weer 
ingeleverd worden.
Tot nu toe positief, behalve dan dat de afvalberg van  
Roof2Roof indertijd te groot werd omdat de producten niet 
meer bij de dakrollenfabrikanten aangeboden konden  
worden. Roof2Roof werd Roof2Road en hebben met wellicht 
succes andere ‘wegen’ ingeslagen en wel onze provinciale  
weg, waar het door hen zelf verschredderde bitumen-
materiaal aan de asfaltindustrie wordt aangeboden.  
Dura Vermeer heeft afgelopen juni de eerste Heavy Duty 
asfalt voor Rotterdam Airport verlegd.

Een ander probleem is het transporteren van alleen nieuw 
snijafval naar België. Her te gebruiken bitumenafval mag 
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Door klimaatverandering neemt het 

aantal hevige regenbuien steeds vaker 

toe. Dit heeft als gevolg dat er binnen 

stedelijk gebied veel schade ontstaat 

door wateroverlast. In samenwerking 

met andere internationale partners 

heeft Sempergreen een nieuw en  

innovatief groendakconcept ontwikkeld. 

Het Detentiedak levert een belangrijke 

bijdrage aan watervraagstukken  

binnen stedelijk gebied.

Vierlaags groensysteem voert  
water vertraagd van het dak

SPECIAL DUURZAAMHEID

stimuleren de biodiversiteit en verlengen de levensduur van 
de dakbedekking. Bovendien levert een groendak een finan-
ciële meerwaarde aan een gebouw. 

VIER LAGEN
Het Detentiedak is een lichtgewicht groendaksysteem en 
bestaat uit vier lagen. Elke laag heeft een eigen werking en 
elke laag draagt ertoe bij dat regenwater vertraagd wordt 
afgevoerd. Door de opbouw is het dak zelfs in verzadigde 

toestand in staat het regenwater tijdelijk vast te houden en 
vertraagd af te voeren. Het verzadigd gewicht is ca 90 kg/m².  
Het systeem is eenvoudig te installeren en kan toegepast 
worden op dakhellingen van 0 tot 5 graden.

Sempergreen® Sedummixmat (EVAPOTRANSPIRATION)
De Sempergreen® Sedummixmat is goed in staat water op 
te slaan in het blad van de Sedumplanten. De direct groene 
Sedummatten houden ook lateraal water vast in het dichte 
gebladerte, een nabootsing van de natuur. Tijdens regen-
buien wordt het water als het ware ‘ingesloten’ in het blad 
en heeft het tijd om in de grond te sijpelen. Door middel van 
evapotranspiratie wordt het overtollige water afgegeven aan 
de lucht. Sedum heeft een groot aanpassingsvermogen, 
waardoor het kan overleven onder zeer diverse (extreme) 
weersomstandigheden, zowel heet als koud, nat als droog. 
De tien tot twaalf verschillende Sedumplanten groeien op 
een kokosvezelmat in een speciaal ontwikkeld substraat. 

Urbanscape® Green Roll (SPONGE)
Dit is een waterabsorberende tussenlaag, die tevens dient  
als groeilaag voor de vegetatiemat. Door haar grote water-
absorberende capaciteit functioneert deze laag als een 

ultra-spons. Dankzij de capillaire werking verspreidt het  
opgevangen regenwater zich eerst horizontaal over de laag,  
voordat het water wordt afgegeven aan de onderliggende 
laag. Hierdoor wordt de mate van waterretentie en evapo-
transpiratie verhoogd. Een andere eigenschap is het ver-
mogen om fijnstofdeeltjes uit het water te filteren.

Bergingslaag HC40 (STORE)
De bergingslaag dient als tijdelijke waterkolom in geval van 
hevige regenbuien. Deze laag bestaat uit massieve buisjes 
met een kleine diameter, die verticaal georiënteerd aan  
elkaar gesmolten zijn. Deze honingraatstructuur bestaat bijna  
volledig uit macroporiën (> 90% lege ruimte). De horizontale 
waterstroom is verwaarloosbaar. Dit is vooral cruciaal voor 
daken met een hellingshoek tot 5 graden. Door de samen-
werking met de onderliggende Detentielaag T5 kan het 
water tijdelijk worden opgeslagen in deze laag. 

Detentielaag T5 (SLOW)
De gepatenteerde Detentielaag T5 is de onderste laag in de 
opbouw en is de vertragende factor in het geheel. Het is een 
driedimensionale laag, gemaakt van duurzaam gerecycled 
polyester, waarin duizenden draden machinaal naast elkaar 
zijn gestikt. Deze stiksels zorgen voor frictie, waardoor de  
waterkolom wordt opgestuwd naar de bovenliggende 
bergingslaag HC40. Hierdoor vertraagt het de afvoer van 
overtollig regenwater tot wel 24 uur.

WATERPARAGRAAF
Het Detentiedak is hiermee een stormwatertool, waarbij opti - 
maal gebruik gemaakt kan worden van de beschikbare 
ruimte op een project. Het riool wordt gedurende piekbuien 
of meerdaagse stormen ontlast en worden overstromingen 
en wateroverlast voorkomen. Dankzij deze eigenschappen 
kan een project voldoen aan de eisen en wensen van  
gemeente en waterschap binnen de Waterparagraaf.

De werkzaamheid van het Detentiedak is uitvoerig getest.  
Diverse internationale partners, waaronder Sempergreen, 
staan aan de basis van de ontwikkeling van het concept.  

In samenwerking met onafhankelijke onderzoekers hebben zij  
in het onderzoekslaboratorium van Green Roof Diagnostics 
in de Verenigde Staten jarenlang onderzoek uitgevoerd 
naar de optimale groendakopbouw ten aanzien van het 
vertraagd afvoeren van regenwater. Met behulp van een 
simulator zijn in het laboratorium hevige regenbuien nage-
bootst om de prestaties van tientallen groendakopbouwen 
te meten in waterverzadigde toestand. 

PROJECT-SPECIFIEKE WATERBEREKENING
Voor de lancering van het Detentiedak is een nieuwe website  
ontwikkeld. Op deze website kunnen architecten, opdracht-
gevers, projectontwikkelaars of overheden een waterbereke-
ning op projectniveau voor projecten van 200m² of meer 
aanvragen. De uitkomst van deze waterberekening kan exact  
aantonen wat het systeem kan opleveren binnen een project. 
Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat de installatie-
instructies zorgvuldig worden gevolgd. Deze instructies worden 
aangeleverd op projectspecifiek niveau. ■

Deze klimaatadaptieve dakoplossing kan toegepast worden 
naast de bestaande ondergrondse oplossingen, zoals wadi’s, 
infiltratiekratten of een watertank. Investeren in bovengrondse 
en dus zichtbare oplossingen levert niet alleen meer bewust-
zijn op, maar biedt ook extra voordelen. Groene daken dragen  
bij aan een verlaging van de omgevingstemperatuur, 
hebben een warmteregulerende werking in het gebouw, 



Roofs     57

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Recycling van  
steenwolresten

SPECIAL DUURZAAMHEID

Rockcycle is de recycling service waarmee steenwolresten worden ingezameld 

en teruggehaald via bouwplaatsen. Het concept is niet nieuw, want Rockwool 

en Renewi ontwikkelden de service jaren geleden al. Onlangs hebben beide 

partijen de samenwerking vernieuwd en de service verbeterd.

door vermindering van afval en verlaging van het primair 
grondstofgebruik. “We ervaren een groeiende vraag naar  
het gebruik van Rockcycle,” aldus Paul Steen, Sales Director 
Rockwool Benelux. “Met de vernieuwde samenwerking kunnen 
we nog beter inspelen op de klantvraag en tegelijkertijd  
nog meer bijdragen aan de circulaire economie”.

Renewi profileert zich als een ‘waste-to-product’-bedrijf.  
“Wij zijn trots op de samenwerking, waarmee we nog  
meer afval gaan omzetten in nieuwe grondstoffen,” aldus 
Meinderdjan Botman, Managing Director Commercial  
Waste Nederland. “Voor ons is afval een denkwijze en een 
mogelijkheid. Met onze kennis en ervaring in combinatie 
met een uitgebreid aanbod aan diensten zijn we in staat 
om duurzame en praktische recyclingoplossingen te bieden. 
Zo dragen we gezamenlijk bij aan een schonere, circulaire 
wereld waarin afval niet meer bestaat.” ■

Naast de recycling van steenwol uit grote projecten,  
werken de beide partijen ook samen aan de opzet van 
diverse inzamelpunten voor de verwerking van kleinere 
hoeveelheden steenwol. Want in een tijd waarin circulariteit 
en circulair bouwen steeds belangrijker worden, wordt deze 
service steeds belangrijker.

SAMENWERKING
Beide partijen bieden professionele ondersteuning bij  
de inzameling en verwerking van steenwolresten, die de 
steenwolfabrikant hergebruikt als secundaire grondstof  
voor nieuwe steenwol producten. Het afvalbedrijf verzorgt 
zowel de logistiek als de administratie en fungeert daarom 
als het centrale aanspreekpunt.

In 2019 werden wereldwijd door Rockwool Group zo’n 
159.000 ton steenwolresten verwerkt en gebruikt voor de 
vervaardiging van nieuwe steenwolproducten. Met behulp 
van containers op de bouwplaats worden steenwolresten 
ingezameld en gescheiden van het overige bouwafval. 

In de Benelux haalt Renewi de containers op en levert ze 
af bij de recyclingfabriek in Roermond. Hier worden de 
steenwolresten tot briketten geperst, die weer als grondstof 
hergebruikt worden.  
Jos Dumoulin, Technical Director Operations Rockwool bv, 
licht toe: “Onze hoogwaardige steenwol producten bestaan 
zo tot wel 50% uit gerecyclede materialen. We zijn er trots op 
dat we met Rockcycle kunnen bijdragen aan de duurzaam-
heidsdoelstellingen van de groep – en natuurlijk aan een 
duurzame toekomst voor de volgende generaties.” 

CIRCULAIRE ECONOMIE
In de bouwbranche en de industrie wordt steeds vaker  
bewust gekozen voor processen met een minimale impact 
op de omgeving. Door gebruik te maken van deze service  
levert men een directe bijdrage aan een circulaire economie, 

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



Waar moet op gelet worden  
bij aanleg groendak?

advertorial

De meeste platte daken zijn in Nederland voorzien van bitumen dakbedekking. 

Dit is weliswaar een uiterst betrouwbare dakbedekking, maar geeft wel een 

saaie aanblik. Niet voor niets wordt het groendak steeds populairder.  

Zelfs gemeentes zien wel wat in een groendak en er zijn zelfs gemeenten die 

hier subsidie voor geven vanwege het duurzame karakter van een groendak.

voor onderhoud. Het is dus verstandig om voor de aanleg 
van een groendak eerst de dakconstructie te controleren en 
aan te passen. Een blik werpen op de voorwaarden van de 
opstalverzekering is ook verstandig. Al zijn er tegenwoordig 
ook verzekeraars die korting geven op de opstalverzekering  
omdat groendaken water vasthouden en de kans op  
wateroverlast wordt geminimaliseerd. Bij een extensief dak 
hoeft de dakconstructie niet aangepast te worden.  
De vegetatie bestaat uit mossen, vetplanten en kruiden die 
zichzelf onderhouden. Een extensief dak is geschikt voor  
hellende daken tot 45 graden, terwijl een intensief dak aan-
gelegd kan worden op een dak tot maximaal 4 graden. 

LAGENSYSTEEM
Een groendak kan uit één, twee of drie lagen bestaan.  
In de meeste gevallen zal er voor twee of drie lagen gekozen 
worden. Het dak moet net als ieder dak voorzien worden van 
een waterdichte dakbedekking. Bij een groendak met één 
laag komt er dan alleen een grondlaag over. Dit kan nadelig 
zijn als de grondlaag verzadigd raakt. Wortels gaan rotten 
en planten gaan dood. Met een groendak met twee lagen 
is de drainage veel beter geregeld. Er worden dan speciale 
drainagematten aangebracht. Een groendak met drie lagen 
heeft dezelfde opbouw als een met twee lagen, maar er 
wordt dan ook een hemelwaterreservoir geplaatst.  
Bij grote droogte wordt de vegetatie toch van water voorzien 
en overleven planten ook bij langdurige droogte.

VOORDELEN VAN EEN GROENDAK
Een groendak is een dak dat, in plaats van klassieke dak-
bedekking, bedekt is met een een laag vegetatie, zoals mos, 
grassoorten, kruiden of vetplanten. Het is zelfs mogelijk om op 
bepaalde groendaken kleine bomen te planten. Een groen-
dak is geschikt voor platte daken en licht hellende daken tot 
45 graden. De reden waarom sommige gemeenten groen-
daken subsidiëren, is dat een groendak regenwater goed 
kan absorberen. Bij een hevige regenbui wordt het water 
eerst door het dak vastgehouden. Een gedeelte van het 
water wordt opgenomen door de vegetatie en de rest wordt 
vertraagd aan het riool afgegeven. Hierdoor wordt het riool 
bij hevige regenbuien ontlast. Daarnaast is een groendak 
ecologisch verantwoord. Naast een akoestische isolatie,  
zorgt een groendak er op natuurlijke wijze voor dat de 
warmte in de winter binnen blijft en de woning in de zomer 
aangenaam koel blijft. Doordat een groendak helpt om  
fijnstof te filteren, wordt de lokale luchtkwaliteit verbeterd. 

INTENSIEF OF EXTENSIEF GROENDAK
Bij een intensief groendak is blijvend onderhoud van de 
 vegetatie nodig en bij een extensief groendak niet.  
Dit is nagenoeg onderhoudsvrij. Op een intensief groendak 
kunnen dezelfde planten en struiken aangebracht worden 
die ook in de tuin worden geplant. Een intensief groendak  
vergt een zwaardere dakconstructie. De begroeiing is 
zwaarder en de eigenaar moet het dak kunnen betreden 

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! 
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NIEUWSLIJN SPECIAL DUURZAAMHEID

REGIONALE ENERGIESTRATEGIE GOED UIT DE STARTBLOKKEN
De regionale energieplannen besteden veel aandacht aan draagvlak en ruimtelijke inpassing van duurzame energie.  
Het is belangrijk dat de plannen ook kosteneffectief zijn en dat de opwekking goed past in het energiesysteem:  
aansluiting bij de vraag naar warmte en elektriciteit met oog voor energie-infrastructuur. Daar is verbetering nodig richting  
de ‘RES 1.0’, met betrokkenheid van het bedrijfsleven. Dat is de conclusie van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie 
(NVDE) na bestudering van 28 concept-RES’en.

Met de Regionale Energie Strategieën (RES) is gekozen voor een bottom-up aanpak en een grote rol voor de lokale politiek.  
“De concept-RES’en zijn goed uit de startblokken,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE. “De regio’s hebben met veel inzet  
en verantwoordelijkheidsgevoel een serieus plan gemaakt met veel potentie. Het gaat er nu om die potentie te realiseren:  
van praten over wat er kan, naar praten over wat er komt.“ Om dat goed te kunnen doen, zijn de volgende zaken van belang:
Draagvlak bij bewoners en ruimtelijke inpassing; deze krijgen nu al veel aandacht en het is belangrijk om daarmee door te gaan.

Per 1 oktober moeten de concept-RES’en klaar zijn en in juni 2021 de RES’en 1.0. In augustus volgt een eerste analyse van de  
plannen door PBL. Er is dus nog voldoende tijd en extra informatie om te zorgen dat er straks balans is tussen draagvlak en  
ruimtelijke inpassing en betaalbaarheid en uitvoerbaarheid. 

LICHT HOUT BESPAART  
OP TRANSPORTKOSTEN  

EN VERMINDERT GEDOE  
OP DE BOUWPLAATS

De stedelijke infrastructuur van de 
wereld zal de komende decennia een grote 

transformatie ondergaan. Lichtere bouwmaterialen, 
zoals houten elementen, zijn goedkoper en energie-
zuiniger om te vervoeren en te verwerken op de 
bouwplaats. Met technische houtproducten zoals 
Kerto LVL (gelamineerd fineerhout) kan de bouw-
sector sneller, lichter en groener bouwen.
Het gebruik van lichte houten elementen in de bouw 
heeft vele voordelen - van efficiëntere en kosten-
effectievere logistiek tot flexibele hantering van 
 materialen, wat allemaal zorgt voor minder afval.

AZEB LANCEERT E-LEARNING MET ALLE KENNIS  
VOOR EEN BETAALBARE BENG
Een betaalbare BENG ontwikkelen met behulp van e-learning.  
Dat kunnen opdrachtgevers en professionals in de bouw-  
en installatiesector met AZEB Learn. Dit nieuwe online platform 
bundelt de kennis en tools in een stapsgewijze structuur die het 
realiseren van een BENG vereenvoudigt en betaalbaar maakt.  
Geïnteresseerden kunnen nu starten met de eerste gratis cursus in 
de Engelse taal die de AZEB-routekaart, bijbehorende hulpmiddelen 
en aanvullende kennis behandelt. AZEB Learn is een belangrijk 
resultaat van het EU-project AZEB (Affordable Zero Energy Buildings), 
in Nederland uitgevoerd door DNA in de Bouw. 

VIJF MILJARD EURO VOOR SDE++
Eind september kunnen bedrijven zich voor het eerst inschrijven voor de stimuleringsregeling 
Duurzame Energietransitie (SDE++). De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie is on-
langs uitgebreid. Met de nadruk op energietransitie krijgen ook CO2-besparende technologieën 
financiële ondersteuning zoals CO2-afvang en opslag, de inzet van elektrische boilers en de 
benutting van industriële restwarmte. 

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat volgt de aanbevelingen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 
over de vergoedingen voor klimaatneutrale energietechnologie. In totaal reserveert hij daarvoor een bedrag van vijf miljard euro.  
Dat bedrag is zowel bestemd voor projecten die onder de huidige SDE+ regeling vallen als de nieuwe categorieën.  
Wie denkt dat zijn project een kans maakt op vergoeding kan zich vanaf 29 september aanmelden. Na 22 oktober zal het  
ministerie de ingediende projecten beoordelen. 

STEDEN MOETEN VEERKRACHT OPBOUWEN TEGENOVER HITTEGOLVEN
We moeten meer doen om onze steden voor te bereiden en aan te passen aan de toekomst, zo concludeert Sweco in haar  
laatste Urban Insight-rapport. Extreme hitte zal in de toekomst toenemen in intensiteit, frequentie en duur. De effecten van deze  
en andere klimaatveranderingen worden steeds tastbaarder in onze snelgroeiende, dichtbevolkte steden. Ondertussen wordt  
de Europese bevolking steeds ouder. Daarom moeten we nu in onze steden de nodige maatregelen nemen en beheren om  
de meest kwetsbare groepen te beschermen.
 
“In de toekomst zullen er wereldwijd wellicht meer pandemieën woekeren. Wat we in dergelijke periodes nodig hebben,  
is bijna precies hetzelfde als wat we nodig hebben in hitteperiodes. We hebben toegang nodig tot ruime groene en  
blauwe gebieden in onze buurt waar we veilig kunnen wandelen, spelen, rennen, fietsen en sporten: plaatsen waar we  
toch nog de nodige fysieke afstand kunnen respecteren en tegelijk ons mentale en fysieke welzijn kunnen bevorderen,”  
aldus Enrico Moens, Senior Expert Climate Change Adaptation bij Sweco.
 
Er zijn tegenwoordig steeds meer technologieën beschikbaar om de dreiging van extreme hitte te beheersen. Een meer passief 
ontwerp voor gebouwen en dynamische thermoregulatie van gebouwen door beschaduwing van de gebouwschil zijn goede 
voorbeelden. Betere en innovatieve ruimtelijke ordeningstechnieken voor het integreren van stedelijke veerkracht in plannen  
en projecten zijn ook positieve voorbeelden. Sociale oplossingen, zoals gedragsverandering en het creëren van efficiënte  
communicatienetwerken zijn tevens van vitaal belang.

ISOBOUW INTRODUCEERT DAKELEMENTEN  
MET GEÏNTEGREERDE NESTKASTEN
Volgens de ‘Wet natuurbescherming’ mag de ecologische functionaliteit 
niet achteruitgaan bij nieuwbouw- en renovatieprojecten. Dieren en planten 
moeten worden beschermd door extra maatregelen, zoals bijvoorbeeld  
het plaatsen van vervangende nestkasten. 
 
Op aanvraag kan IsoBouw haar dakelementen voorzien van een  
Avi-nestkast. Deze houten nestkast wordt fabrieksmatig aangebracht in de 
isolatiekern aan de gootzijde. Zo kan men zonder extra werkzaamheden 
snel en eenvoudig invulling geven aan de ‘Wet natuurbescherming’. 
Om ervoor te zorgen dat de nestkast volledig voldoet aan de gebruikseisen van vogels, is deze 
ontwikkeld in nauwe samenwerking met Miecon, specialist op het gebied van mitigatie. 
De Avi-nestkast is een nest- en broedvoorziening voor mussen en mezen. De nestkast kan toe-
gevoegd worden bij SlimFix RenoTwin en SlimFix RenoTwin Solar dakelementen vanaf type 6.0. 
Toepassing is mogelijk mét en zonder overstek. 

WNR RENOVEERT WOONLASTENNEUTRAAL EN GARANDEERT LAAG ENERGIEVERBRUIK
WNR (WoonlastenNeutraal Renoveren) is een initiatief van bouwondernemers die al jaren  
samenwerken in kennisnetwerk DNA in de Bouw. Vanuit dit collectief is de aanpak ontwikkeld  
om woningen 100% betaalbaar duurzaam te renoveren, met blijvend lage woonlasten. 
Hiervoor gecertificeerde bouwteams voeren de duurzame renovaties uit op kosten van de 
huidige energierekening en het onderhoud. 

Stichting WNR bouwt sinds zomer 2020 een organisatie gebaseerd op dit eigen  
ontwikkelde model met stevige garanties op energieverbruik tot 30 jaar. Tot 2050 moeten 
zeven miljoen woningen in Nederland gerenoveerd worden naar een comfortabele woning 
zonder aardgas. Appartementen, galerijflats, rijwoningen en vrijstaanders, huur en koop.  
WNR zorgt met gecertificeerde bouwteams voor een duurzame renovatie zonder extra inves-
tering voor de bewoner indien deze - en de vereniging van eigenaren - het huishoudboekje 
op orde heeft. Dankzij nauwkeurig vooraf doorgerekende resultaten kan een optimaal  
geïsoleerde woning met innovatieve installaties langdurig voorspelbaar presteren.  
Daarop geven banken garanties af die nodig zijn voor de financiering. Dit is het fundament 
van het WNR-model.



Kijk voor inspirerende projecten op www.roval.nl

VEILIG OP HET DAK MET DE ROVAL-ROOFGUARD®

Met de lichtgewicht Roval-RoofGuard® aluminium dakrand-

beveiliging wordt werken op het dak een stuk veiliger. 

De modulaire RoofGuard® voor platte en licht hellende daken 

is geschikt in situaties waar het dak af en toe betreden moet 

worden. De eenvoudig te monteren aluminium dakrand-

beveiliging kan ook gebruikt worden om risicovolle zones op 

het dak af te schermen, zoals airco-installaties of lichtkoepels. 

De veiligheid wordt stevig onderstreept doordat het systeem 

is gecertifi ceerd conform EN 13374, klasse A. 

Roval Aluminium 
Roval Aluminium is specialist in de ontwikkeling, 

productie en levering van aluminium bouwproducten 

voor daken en gevels. Tot het uitgekiende assortiment 

behoren onder meer aluminium dakranden, lekdorpels, 

muurafdeksystemen, balusters, groendakproducten, 

dakrand- en doorvalbeveiliging en privacyschermen. 

Daarnaast biedt Roval Aluminium maatwerk in zetwerk.

Mooi, functioneel en duurzaam.

#Staysafe.

Anderhalve 

meter is

beter!

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
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Per 1 juli zijn Eldon Dakbedekkingen en Mastum Daksystemen gefuseerd.  

Het nieuwe bedrijf, met vestigingen in Rotterdam, Alphen aan den Rijn  

en De Meern/Utrecht heet voortaan MASTUM bv. Hiermee is in één klap  

een grote, landelijk actieve partij ontstaan, goed voor een omzet van  

zo’n 25 miljoen per jaar. Roofs sprak met directeur Rien van Harten.

Eldon Dakbedekkingen  
en Mastum Daksystemen  
samen verder als MASTUM bv

BEDRIJFSNIEUWS

Beide dakdekkersbedrijven waren al onderdeel van de  
holding MSQ en ze stonden allebei al onder leiding van  
Rien van Harten. De fusie heeft volgens hem alleen maar 
voordelen. Doordat immers de twee dakdekkersbedrijven 
als één organisatie, dus onder dezelfde naam en volgens 
dezelfde systematiek gaan opereren, kan veel efficiënter  
worden gewerkt. Dit komt de kwaliteit van werken alleen 
maar ten goede. 

FUSIE
Het duizelt Van Harten af en toe wel een beetje. Hij begon  
op jonge leeftijd als uitzendkracht bij dakdekkersbedrijf 
Voormolen. “Wie had kunnen denken dat ik op mijn 53ste de 
verantwoordelijkheid voor de broodwinning van zo veel  
gezinnen zou hebben? In feite was dat al wel het geval,  
omdat ik beide organisaties leidde, maar het drong pas 
goed tot me door toen ik al die mensen zag toen we  
de fusie aan het personeel bekend maakten. Met deze  
fusie zitten we ineens in de top van de grootste dakdekkers-
bedrijven van Nederland.”

Waarom was deze fusie noodzakelijk en waarom is voor  
deze naam gekozen? Van Harten: “Het is verstandig om  
een sterke en gezonde organisatie neer te zetten,  
want de concurrentie is sterk en er liggen altijd grote con-
cerns op de loer. Omdat beide bedrijven onder mijn leiding 
binnen de holding opereerden, lag het voor de hand ze 
op een vergelijkbare manier te organiseren. Met de fusie 
voegen we naar mijn mening het beste van twee werelden 
samen, er ontstaat een specialist in alle soorten platte en 
(licht)hellende daken in zowel de nieuwbouw- als renovatie-
sector. Klanten en samenwerkingspartners kunnen hiermee  
profiteren van efficiëntere processen, een uitgebreider  
productaanbod en meer innovatiekracht.”

De naam Eldon zal daarmee uit de markt verdwijnen, nadat 
het bedrijf vorig jaar nog het 50-jarig jubileum vierde.  
“De keuze voor de nieuwe naam lag eigenlijk voor de hand. 
Er moest een keuze gemaakt worden en waar de naam 
Eldon vooral een regionale uitstraling had, heeft Mastum dat 
landelijk. Eldon was aangesloten bij DAKMERK en het was 
belangrijk dat we dat zouden behouden. De organisatie blijft  
dan ook, met de nieuwe naam, onder het KvK-nummer van  
Eldon opereren: in dat opzicht gaat het enkel om een naams-
wijziging, wij blijven zodoende aangesloten bij DAKMERK.  
Ook blijven we actief binnen Leven op Daken. De organisatie  
van Eldon blijft voor het overige ongewijzigd, voor Grillo 
Dakafwerkingen heeft de fusie dan ook geen gevolgen.”

“Dit alles houdt in dat we blijven werken volgens de in  
de markt bekende kwaliteitsstandaard. Wij zijn een stel  
vakidioten en het is onze passie om het dak op een goede 
manier waterdicht te maken. In die zin verandert er voor  
onze klanten weinig anders dan de naam en het logo.  
Inmiddels is de uitstraling (werkkleding, busjes, etc.) van de 
beide organisaties al op elkaar afgestemd. Intern was het 
een wat langduriger proces om de werkmethodes op elkaar 
af te stemmen en de interne systematiek te stroomlijnen, 
maar ook in dit opzicht staat de organisatie stevig op poten.”

Van Harten: “We merken dat de klanten geen problemen 
hebben met deze ontwikkeling en ons trouw blijven.  
Voor sommige medewerkers daarentegen was het afscheid 
van de oude naam wel emotioneel, velen hebben tientallen 
jaren voor het bedrijf gewerkt. Voor hen is er vanzelfsprekend 
wat meer tijd nodig om aan de nieuwe situatie te wennen, 
maar iedereen weet dat dit voor de continuïteit van het  
bedrijf een verstandige stap is. Er zijn overigens geen arbeids-
plaatsen verloren gegaan, integendeel: we hebben onlangs 
een aantal nieuwe medewerkers aangenomen.”

TEAM
Zoals gezegd is als gevolg van deze fusie een grote partij  
ontstaan. MASTUM bv is nu een landelijk opererende  
organisatie geworden, met vestigingen in Rotterdam,  
Alphen aan den Rijn en De Meern. Op korte termijn zullen er 
ook vestigingen in Arnhem en Amsterdam worden geopend. 
De vestigingen van Eldon (Rotterdam en Alphen aan den Rijn)  
zullen verhuizen naar één, centrale locatie in Waddinxveen. 
Het bedrijf zal opereren met één calculatie-afdeling en  
één afdeling werkvoorbereiding. Op regionaal niveau zullen 
projecten vervolgens worden begeleid door minimaal de 
projectmanager en de uitvoerder. Zij zullen zo veel mogelijk 
als team opereren. Twee kapiteins op één schip is uit den 
boze: op technisch gebied is de uitvoerder degene die per 
project het meeste overzicht heeft en hij is dus, vanaf de 
uitvoering, het aanspreekpunt voor de klant.”

Van Harten heeft vertrouwen in deze nieuwe stap.  
“Het is dan wel zo dat we een grote partij zijn, maar feitelijk 
hebben we het zodanig georganiseerd, dat we zijn opge-
bouwd uit vier regionale kernen, dus eigenlijk vier kleinere 
dakdekkersbedrijven. Op die manier is het heel goed te 
behappen. We zullen dus dichtbij de klant opereren en we 
kunnen met onze compacte organisatie snel en flexibel 
reageren op de vraag van de klant.” ■

Rien van Harten,  

directeur MASTUM bv.



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?

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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Klanttevredenheid

Peter van Houtum, directeur Gebr. Janssen bv, Beugen

Iedereen hoort graag hoe hij of zij het werk doet.  
Dat was vroeger al toen je op school zat. Het liefst hoorde  
je destijds op een ouderavond niet alleen je cijfers,  
maar ook persoonlijke dingen, zoals bijvoorbeeld dat je 
aardig bent en dat je goed in de groep ligt. Een mooie 
terugkoppeling werkt momenteel nog steeds zo, ook op het 
werk. Hier krijg je kleine geluksmomentjes van. Als je in je 
woonplaats in het café zit, of door het winkelcentrum loopt, 
wil je toch niet het gezeik horen over je werk, dat een collega 
er met de pet naar gegooid heeft. Daar word je dus niet  
vrolijk van. Geluksmomentjes zorgen ervoor dat je graag 
naar je werk gaat en dat je meer tevreden bent.

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’.

Gebr. Janssen is aangesloten bij een beoordelingssysteem, 
waarmee we onze klanten kunnen vragen wat zij vinden  
van de diensten van Gebr. Janssen. Dit systeem heet  
Klantenvertellen. In het kort: Tevreden klanten zijn de 
ambassa deurs van je bedrijf. Elk bedrijf kan op zijn website  
schrijven klantvriendelijk te zijn of de beste kwaliteit te leveren,  
maar het zijn de positieve klantervaringen die dit bevestigen. 
Niet voor niets wordt gezegd dat mond-tot-mondreclame  
de beste reclame is. Maar Klantenvertellen is méér dan dat. 
Het is een open platform, gericht op consumenten.  
Consumenten moeten dus een eerlijk beeld kunnen krijgen 
over ons serviceniveau. Daarom voldoen de reviews op  
Klantenvertellen aan een aantal voorwaarden. Zo moet 
iemand aantoonbaar klant zijn geweest, moet de review 
gebaseerd zijn op een recente ervaring en mag er uiteraard  
niet worden gescholden. Een minder goede review is óók van  
waarde, want hoe hoog is de betrouwbaarheid van de beoor- 
delingen wanneer een bedrijf alleen maar 10-en ontvangt?”
Het nut van reviews blijkt ook uit het feit dat maar liefst  
95 procent van de consumenten zich oriënteert op internet 
voor een aankoop of de aanschaf van een dienst.  
Hierbij laat 80 procent zich beïnvloeden door klantbeoorde-
lingen. Daarbij zitten we zelf ook niet stil. Wij vragen ook wel 
eens naar de reden achter een klantbeoordeling. Zo leren we 
wat precies de ervaring van de klant is geweest en kunnen we 
de kwaliteit van onze dienstverlening nóg verder verbeteren, 
én natuurlijk ook werken aan de medewerkerstevredenheid.

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

Dakspecialisten op internet

www.euroaluminium.nl

www.vebidak.nl

www.eurofast.nl

www.flowlight.nl

www.firestonebpe.nl

Vakgroothandel in dakmaterialen

WWW.DAKNED.NL

part of

Experts in 
dak- en gevelgroen

www.btl.nl

www.zinkmeesters.nl

www.aabo.nl

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.

AABOZINK

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabo�x.nl

DakInspectie DakInspectie DakInspectie
AdviesBuro

AABOTOOLS
Gereedschap voor professionals.

www.aabotools.nl

«tools for 
professionals»

www.leister.nl We know how.

www.provatherm.nl

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



DIRECT NA
ISOLEREN?

Met de Renopir Flex ontwikkelden we een product dat 

standaard kan worden toegepast. Het is makkelijk te 

plaatsen op bestaande licht geïsoleerde dakelementen 

en levert een hoge isolatiewaarde. De gepatenteerde 

samenstelling van PIR en wol voorkomt luchtcirculatie 

en dus condensatie. Door de combinatie van de 

isolatiewaarde van het oude element en het nieuwe slanke 

element is uw dak in een mum van tijd weer optimaal 

geïsoleerd.  Bovendien ondervinden de bewoners geen 

overlast want het bestaande dak blijft gewoon behouden.

MET DE RENOPIR FLEX PLUS KAN DIT UITSTEKEND

kwalitatief en duur- 
zaam isolatiewaarde 
verbeteren

KIJK VOOR ONS VOLLEDIGE ASSORTIMENT OP
WWW.UNILININSULATION.COM

TOTAAL
Rc 6,3

m2K/W

NIEUW

Rc 5,0*

m2K/W

OUD 
Rc 1,3
m2K/W

*IN HET REKENMODEL GAAN WE UIT VAN EEN RC 5,0,  RENOPIR FLEX IS LEVERBAAR VAN RC 2,5 TOT 8,0

WIJ BIEDEN DAKDEKKERS VOLLEDIGE ONDERSTEUNING VAN CONCEPT TOT VOLTOOIING,  

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

MAAK DE OVERSTAP NAAR EPDM

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

VERDEELD DOOR: WWW.MAWIPEX.NL

FIRESTONE 
RUBBERGARD 
EPDM

RG_ADV_230_300_03_2020_NL_02351_KEV.indd   1RG_ADV_230_300_03_2020_NL_02351_KEV.indd   1 26/03/20   17:3426/03/20   17:34
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NIEUWSLIJN

agenda
4 september 2020
ROOFTOP SYMPOSIUM 2020
Capital C, Amsterdam
Info: www.rooftoprevolution.nl

16-17 september 2020
ARCHITECT@WORK
Ahoy Rotterdam
Info: www.architectatwork.nl

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

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

P E R S O N A L I A
Altrex bv 
Per 1 augustus 2020 draagt Eugène Derksen 
de functie van Algemeen Directeur bij Altrex bv 
over aan Barry de Haas. Eugène Derksen blijft 
nauw betrokken bij de organisatie. Op holding-
niveau is hij verantwoordelijk voor het directeur-
schap van de totale groep. 

V E R H U I Z I N G
Per 6 juli 2020 is groothandel  

in zonnesystemen ESTG bv  
verhuisd. Het nieuwe adres is:  

Rietgraaf 2a, 6678 PJ Oosterhout.

SOLAR SOLUTIONS INTERNATIONAL EN DUURZAAM VERWARMD UITGESTELD
Op verzoek van de exposanten heeft de organisatie besloten om de vakbeurzen Solar Solutions International  
en Duurzaam Verwarmd nogmaals uit te stellen, en wel naar dinsdag 16 t/m donderdag 18 maart 2021. 
Het is weer toegestaan om op verantwoorde wijze vakbeurzen te organiseren. Aan de hoeveelheid ticketaanvragen  
merkte men dat er veel animo is vanuit professionals om weer een vakbeurs te bezoeken. Toch twijfelen veel exposanten  
of het op dit moment verantwoord is om veel mensen bij elkaar te brengen, en of zij hun deelname in de komende  
twee maanden wel kunnen regelen. Daarop is besloten om de beurzen te verplaatsen.

NIEUWE NPR OVER BRANDGEDRAG  
VAN BOUWPRODUCTEN GEPUBLICEERD
NPR 6051:2020: ‘Brandgedrag van bouwproducten – 
Geldigheid van beproevingsresultaten’ geeft richtlijnen 
bij de toepassing van bouwproducten op basis van 
hun brandgedrag. Met name betreft het de variaties 
van producteigenschappen en producttoepassingen 
waarbinnen producten veilig kunnen worden geklasseerd 
en gebruikt. Dit wordt gedaan op basis van één of enkele 
beproevingsresultaten.

De herziening van NPR 6051 was noodzakelijk, omdat 
verwijzingen naar Nationale en Europese wet- en regel-
geving, DtS- en CWFT -producten en geharmoniseerde 
productnormen niet meer actueel was. Deze zijn waar 
mogelijk vervangen door verwijzingen naar (Europese) 
websites waar een actuele status wordt bijgehouden.

ETERNIT EVOLUEERT EN  
VERNIEUWT MERKENSTRUCTUUR
De van oorsprong Belgische onderneming Eternit evolueert 
en zet een belangrijke stap in haar jarenlange geschiede-
nis. Voortaan zal de bouwmaterialenproducent onder de 
nieuwe bedrijfsnaam Etex wereldwijd als één sterk bedrijf 
opereren. De naam Eternit blijft wel bestaan als één van  
de drie commerciële merken die de groep aanbiedt.

BOUWBEURS 2021 WORDT ER ÉÉN ALS NOOIT TEVOREN’
“Corona heeft het beurzen- en evenementenlandschap veranderd. Dat biedt uitdagingen, maar ook heel veel kansen. 
Er wordt dan ook met man en macht – en uitdrukkelijk met alle stakeholders – aan een veilige maar vooral ook aan een 
BouwBeurswaardige beurs gewerkt. Want BouwBeurs 2021 gaat door, van 8 tot en met 12 februari 2021.”

Aan het woord is Camille Janssen, sinds januari bij Jaarbeurs aangesteld als brand owner BouwBeurs en in die functie 
verantwoordelijk voor de komende editie van ‘s lands grootste bouwevent. “Tja, het is inderdaad allemaal iets anders  
gelopen dan ik verwachtte toen ik in januari begon,” zegt Janssen met gevoel voor understatement. “Iedereen begrijpt 
dat we voorlopig niet meer terug kunnen naar hoe het ooit 
was. Vijfenzeventigduizend bezoekers in 5 dagen is nu simpel-
weg niet mogelijk. En dus zullen we creatief moeten zijn.  
Want we willen hoe dan ook een fantastische BouwBeurs neer-
zetten en recht doen aan de thema’s die spelen voor zowel de 
uitvoerende als opdrachtgevende bouw. Wij zullen extra aan-
dacht geven aan duurzaamheid, industrialisatie en digitalise-
ring maar er is uiteraard ook heel veel aandacht voor product-
innovaties binnen alle segmenten die worden geboden.”

BMI BENELUX NEEMT RESTERENDE  
50% AANDELEN RBB OVER VAN ETEX

BMI Benelux heeft per 2 juli 2020 de resterende 50% aandelen 
in RBB N.V. in Tessenderlo België overgenomen van Etex N.V. 
Met deze overname bouwt BMI Benelux haar marktpositie  
op de Belgische dakenmarkt verder uit. De overname van  
het RBB betonportfolio en de betonproductie van Etex sluit  

perfect aan bij de strategie van BMI Benelux.  
Als totaalaanbieder van complete daksystemen biedt deze 
overname BMI Benelux de mogelijkheid haar activiteiten op 

het gebied van het hellende dak verder uit te breiden.QUOTE VAN HET DAK
“Je bent een gast van de natuur - gedraag je.”

Friedrich Hundertwasser (1928-2000)

DLV ADVIES: 75 PROCENT STALDAKEN VERGT  
AANPASSING VOOR PLAATSING ZONNEPANELEN
75% van de Nederlandse staldaken moet aangepast worden 
zodat ze geschikt zijn voor de plaatsing van zonnepanelen. 
Op 5% kunnen absoluut geen zonnepanelen en 20% is direct 
geschikt. Dat stelt DLV Advies. Recent gebouwde stallen zijn vol-
gens het adviesbureau allemaal al ‘zonnepaneelproof’ ontwor-
pen. Jarco Brand, projectleider Bouw bij DLV Advies, stelt veel 
metalen spanten tegen te komen die meer een I-profiel dan 
een H-profiel hebben. Het staalprofiel is dan vrij smal, waardoor 
bij het plaatsen van zonnepanelen het risico bestaat op torsie: 
dat de profielen gaan draaien om hun lengte-as. ‘Die torsie is 
te voorkomen met kipsteunen; een schoor in de constructie.’

ENQUÊTE GROENDAKMONITOR
Op 16 juni presenteerden studenten van de opleiding IPO van de  

Hogeschool Rotterdam het prototype van de zogeheten Groendakmonitor  
(zie Roofs juli 2020). 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. Geïnteresseerden worden uitgenodigd  

om de enquête in te vullen. Deze is te vinden op www.dakweb.nl.

Dakned bv
Leon Remie is per 1 augustus bij Dakned bv gestart 
als magazijnmedewerker op de vestiging in  
‘s-Hertogenbosch. Als zoon van een zelfstandige 
dakdekker staat hij nu zelf te popelen om aan 
de slag te gaan in de dakenbranche. Zijn keuze 
voor Dakned bv berust op de jarenlange en 
prettige samenwerking van zijn vader met de 
dakgroothandel en de servicegerichtheid van 
het bedrijf. Hij wil deze dynamische branche  
voorzien van oplossingen.
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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
DAKEN & ZAKEN

AAN TAFEL MET…
Jeroen van Hooff, CEO Easyfairs

BEDRIJFSNIEUWS
IKO breidt conceptbenadering uit

BEDRIJFSNIEUWS
Bitasco opent vestiging in Utrecht
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Klimaatprestaties

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

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

Met IKO kiest u voor duurzame oplossingen.

DAKBEDEKKING  I  VLOEIBARE WATERDICHTING  I  ISOLATIE

ENERGIE-EFFICIËNT

LUCHTZUIVEREND
HITTE REFLECTEREND

DUURZAAM

GROENE ENERGIE

RECYCLED

ENERGIE-BESPAREND

WATERBUFFERING

KOELEND



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

NIEUW

adv roofs NL Skylux Vaste Buitenzonwering 2020.indd   1adv roofs NL Skylux Vaste Buitenzonwering 2020.indd   1 15/06/2020   11:1415/06/2020   11:14


