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Het fragment deed me ook sterk denken aan die Iraakse
persvoorlichter, die tijdens de Irakoorlog voor de camera’s
bleef volhouden dat de troepen van Saddam Hoessein aan
de winnende hand waren, terwijl hij door de inslagen van
de Amerikaanse bommen bijna niet meer was te verstaan.
Het gebrek aan realiteitszin is in beide gevallen verbijsterend.

“VOORALSNOG LIJKT DE
DAKENBRANCHE GELUKKIG
NOG RELATIEF WEINIG LAST
TE HEBBEN VAN DE GEKKE
ONTWIKKELINGEN DIT JAAR”

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!

Intussen is het voor de dakenbranche wel te hopen dat het
beste inderdaad nog moet komen, en dat we het, met de
paar jaar economische opleving die volgden op een lange
periode van Kredietcrisis, niet alweer hebben gehad. De
meeste bedrijven begonnen net weer een beetje vet op de
botten te krijgen. Maar ook in maatschappelijk opzicht is
het belangrijk om de opwaartse spiraal vast te houden. Dit is
de periode waarin de beslissende stappen moeten worden
gezet om de gevolgen van de klimaatverandering nog
enigszins hanteerbaar te houden. Om maar iets te noemen.
De dakenbranche is hier, samen met aanverwante branches,
mee aan de slag gegaan en er zijn her en der grote ambities: alle daken moeten worden voorzien van zonnepanelen,

De praktische problemen die de
RIVM-richtlijnen opleveren worden
moedig het hoofd geboden. We lazen in het augustusnummer van Roofs over de coronaveilige ledenvergadering van
VEBIDAK en in dit nummer vindt u een verslag over de opleidingen en cursussen die TECTUM, ondanks alle beperkingen,
blijft verzorgen. Het is allemaal behelpen, maar het gaat.
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Het beste moet nog komen. Dat impliceert dat we al heel
veel goeds hebben gehad en dat het allemaal nóg beter
gaat worden. Verschillende commentatoren hebben erop
gewezen hoe wrang die stelling is: de Verenigde Staten
is nog volop in de greep van het coronavirus, dat daar
nog dagelijks vele honderden doden eist en als gevolg
daarvan maakt het land op economisch gebied een
historische krimp mee. En het einde van de ellende is nog
lang niet in zicht. Trumps Democratische opponent
Joe Biden was er als de kippen bij om de uitspraak te
karakteriseren als een dreigement.

dan wel groendaken, dan wel
groen-blauwe daken, dan wel
moeten de daken op een
andere manier worden
gebruikt en milieuvriendelijk worden gemaakt.
We staan in dat
opzicht echt nog aan
het begin van de ont
wikkelingen en het zou
doodzonde zijn als de
coronacrisis ervoor zorgt
dat de noodzakelijke
investeringen nu niet worden gedaan.
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Historische beelden, eind augustus, vanaf de Republikeinse
conventie die in de Verenigde Staten werd georganiseerd
in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in november.
De schoondochter van president Trump hield op de toppen
van haar longen een op Noord-Koreaanse leest geschoeide
propagandaspeech. Ze sloot af met theatraal gespreide
armen en de uitroep ‘The Best!! Is Yet!! To Come!!’
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‘The best is yet to come’
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It’s never just a roof.
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Dit, helaas, in tegenstelling tot de dakenbeurs DAKEN & ZAKEN.
Een vakbeurs waarop bij uitstek de noodzakelijke ontwikke
lingen en innovaties kunnen worden getoond en besproken.
In het vorige nummer meldden wij nog vol goede moed
dat de beurs op 1 oktober a.s. door zou gaan. Na de in
augustus opnieuw aangescherpte maatregelen bleek dat
echter geen haalbare kaart meer en heeft de organisatie
moeten besluiten de eerste editie van onze eigen dakenvakbeurs uit te stellen naar volgend jaar. Je kunt je ogen wel
blijven sluiten voor de realiteit, maar we willen in geen geval
bijdragen aan een verdere verspreiding van het virus.
Noteert u dus vast de nieuwe datum: DAKEN & ZAKEN staat nu
op 30 september 2021 in de planning. Het was natuurlijk al
de bedoeling om er een geweldig, enerverend en bruisend
evenement van te maken, maar door dit uitstel zijn we er
alleen maar méér op gebrand om er een groot succes voor
de dakenbranche van te maken. Het is dan wel zo, dat het
met de dakenbranche onder deze omstandigheden vooralsnog niet eens zo heel erg slecht gaat, maar, zeker in dit
geval, geldt letterlijk: ‘the best is yet to come’.

Edwin Fagel

bmigroup.com/nl
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Het Dak van het aar 2020

‘Geplooide’ gebouwschil
accentueert entrees

hesjes, waaronder geel voor bouwplaatsmedewerkers, blauw
voor bezoekers, rood voor huurders, groen voor riggers. Die
zorgden voor meer herkenbaarheid en veiligheid. Voor de
bouwschutting met uitgebreide informatie en kijkgaten kreeg
het project het eerste Goede Voorbeeld. En voor de inzet van
eenvoudig demonteerbare, stalen loopbruggen het tweede
Goede Voorbeeld.

SAMENWERKING

Winkelcentrum Leidsenhage is van naam, vorm en formaat veranderd.
Mall of the Netherlands moet niet alleen het grootste, maar ook beste shopping centre worden, volgens de opdrachtgevers. Witte ‘gedrapeerde doeken’
verbinden oud- met nieuwbouw en markeren de ingangen.

Tekst: Martijn van den Bouwhuijsen
Foto’s: BOKO Dakbedekkers
Het winkelcentrum in Leidschendam dateert uit 1974 en
werd uitgebreid in 1998. Eigenaar Unibail-Rodamco-Westfield
besloot enkele jaren geleden tot een upgrade van 535 miljoen euro. De opdrachtgevers richten zich op een groei van
het bezoekersaantal van 8 tot 12 á 14 miljoen per jaar. Het
moest een internationaal referentieproject worden zoals de
Mall of Scandinavia in Stockholm.
Het totale bruto vloeroppervlakte van het winkelcentrum in
Leidschendam is vergroot van 75.000 naar 115.000 m². Het
aanbod van restaurants is ruim verdrievoudigd. Het winkelaanbod groeide met meer dan 50 procent. Tevens kwamen
er ondergrondse parkeerruimtes, een bioscoop en bowlingbaan. De bestaande logistieke routing, het winkelachtje, is
gebleven. Alle winkelpuien kregen een hoogte van 7,5 meter,
twee bouwlagen hoog. De bouwkundige afwerking is hoogwaardig, wat onder meer tot uiting komt in de marmeren
vloeren. Het omliggende buitengebied wordt nog opgeschaald met groen en water.

keerd gepotdekseld. Boven steken de elementen verder uit
dan beneden.
De gevelelementen komen vrij van het maaiveld te hangen
om vervuiling te voorkomen. Voor de montage werd een
haak- en dieptestelsysteem ontwikkeld, wat lijkt op decorbouw. De achterwand is volledig wind- en waterdicht.
In totaal is ongeveer 20.000 m² bestaand dak gerenoveerd
en 60.000 m2 nieuw dak aangebracht. In het bouwbestek
was rubber (EPDM) als dakbedekking opgenomen. Daar is
mee begonnen, maar ook snel mee gestopt. Wédéflex, de
leverancier van de dakbedekking, adviseerde de opdrachtgever en de aannemer om voor een tweelaags dakbedekkingssysteem te kiezen in plaats van een eenlaags systeem,
om waterdichtheid te garanderen. BOKO Dakbedekkers is in
september 2019 gestart met de werkzaamheden. Een groot
deel van de tijd werkten vijftien tot twintig medewerkers vijf
tot zeven dagen per week om de deadline – bouwvak 2020
– te halen. Wat lukte. Kingspan Unidek leverde de EPS-isolatie,
type Dijkoptop. Het snij-afval dat tijdens het werk vrijkwam is
retour gehaald voor recycling.

Het winkelcentrum bleef volledig in bedrijf tijdens de bouw.
In het noorden van de bouwplaats vond vooral nieuwbouw
plaats en in het zuiden vooral renovatie en wat nieuwbouw.
Boor-, slijp- en inhijswerkzaamheden geschiedden vooral
buiten openingstijden van de winkels.
Voor de dakdekkers vormde de logistiek een uitdaging. Er
waren bijvoorbeeld een beperkt aantal tijdstippen om de
dakrollen op het dak te krijgen. De aannemer werkte met
zogeheten bouwtickets, die een week van tevoren aangevraagd moesten worden. Bovendien waren diverse daken
moeilijk bereikbaar en was er soms vertraging door overmacht. Terwijl de opleveringsdatum gelijk bleef. De dakdekkers werkten daarom regelmatig ’s avonds en in het weekend aan dit project. De officiële opening van de mall staat
gepland voor het eerste kwartaal van 2021. Zestig winkels zijn
al geopend of heropend. ■

DUURZAAMHEID
ESTHETIEK
De oude gevelelementen in grindbeton hebben plaats gemaakt voor een vloeiend geheel van dubbelgekromde witte
betonnen elementen. De 1,3 kilometer lange ‘voile’-gevel
varieert in hoogte van 8,8 tot 22,5 meter, accentueert de
entrees en verbindt bestaand met nieuw.

TECHNIEK
De betonnen gevelschalen kragen tot 12 meter uit. Vooraf
aan de bouw werd een mock-up gemaakt. Onder meer
kleurbehoud en reinigbaarheid waren belangrijke controlepunten, evenals dikte van de naden. Ook naar de afwatering
werd gekeken. De bovenste plooi van de voile-gevel steekt
over de dakrand. Het hemelwater stroomt van de plooi naar
het dak. De plooien van de elementen zijn daarom omge-
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Het gebouw heeft een BREEAM-NL drie sterren certificaat
behaald voor de ontwerpfase. Uiteindelijk doel is eenzelfde
certificaat voor de bouw. Het winkelcentrum is onder meer
voorzien van warmtekoudeopslag (WKO) met rivierwaterkoeling, die de CO2 uitstoot met 10 procent beperkt.
De daken worden na oplevering gemonitord met behulp van
Wédéscan. Iedere ploeg is met een iPad op pad gestuurd
om overal foto’s te maken en zo de kwaliteit van daken goed
vast te leggen.

VEILIGHEID
Het project is uitgevoerd volgens de aanbevelingen van
Bewuste Bouwer en werd beloond met een 9,2 inclusief
Best Practice en twee Goede Voorbeelden. De Best Practice
werd gekregen voor de toepassing van vijf soorten kleuren
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Het Dak van het aar 2020

• OPDRACHTGEVER:
UNIBAIL – RODAMCO – WESTFIELD, SCHIPHOL
• BOUWMANAGEMENT:	DIEPENHORST DE VOS EN PARTNERS B.V., DEN HAAG
• ARCHITECT:	MVSA ARCHITECTS (ROBERTO MEYER), AMSTERDAM
• CONSTRUCTEUR:	VAN ROSSUM RAADGEVENDE INGENIEURS,
‘S-HERTOGENBOSCH
• AANNEMER
CASCO & GEVELS:
BALLAST NEDAM BOUW & ONTWIKKELING, UTRECHT
• GEVELELEMENTEN:
MBX, BERGEN OP ZOOM
• DAKDEKKER:
BOKO DAKBEDEKKERS WESTKNOLLENDAM
• DAKBEDEKKING:	WÉDÉFLEX DUURZAME DAKSYSTEMEN, ‘S-HERTOHENBOSCH
• GEVELBOUW:	TECHNISCH GEVELBOUW MANAGEMENT B.V., ASTEN
• WKO-INSTALLATIE:
ROODENBURG GROEP, KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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ERIK EN DE ANDEREN

Waarom heeft ieder
plat of licht hellend dak
onderhoud nodig?

gegeven moet worden en hoe de functie van de waterdichte laag verlengd kan worden binnen de verwachte levensduur van het gekozen materiaal. Conform de conditiemeting
NEN 2767 kan volledig worden bepaald (vanuit een zogenaamde nulmeting of conditiemeting) hoe de situatie van
het dak is en waar aanvullend onderhoud nodig is.
Dat is vanuit het periodiek onderhoud vast in te richten.
Reinigend onderhoud is dan de eerste handeling, waardoor
middels visuele controle ook gelijktijdig het preventief en
correctief onderhoud kan worden ingericht.

Conditiescore

Omschrijving

Toelichting

1

Uitstekende conditie

Incidenteel geringe gebreken

2

Goede conditie

Incidenteel beginnende
veroudering

3

Redelijke conditie

Plaatselijk zichtbare veroude
ring. Functievervulling van
bouw- en installatiedelen
incidenteel niet in gevaar

4

Matige conditie

Functievervulling van bouwen installatiedelen incidenteel
in gevaar

ondanks de reclameleuzen van de producenten dat deze behoren

5

Slechte conditie

De veroudering is
onomkeerbaar

tot de categorie ‘onderhoudsvrije producten’, nog altijd periodiek

6

Zeer slechte conditie

Technisch rijp voor sloop

Voor een lange levensduur is jaarlijks onderhoud van het platte dak,
voorzien van gesloten dakbedekking, van essentieel belang.
Bitumineuze dakbedekkingen (zoals APP, SBS en POCB), maar ook
kunststof dakbedekkingen zoals PVC, TPO, ECB, PIB en EPDM zullen,

onderhouden moeten worden. Hierdoor zal de levensduur van de
waterdichte laag worden verlengd.

Erik Steegman, DIAC
Foto’s: DIAC.

Uitval en calamiteiten als lekkages
zullen minder schade veroorzaken wanneer ze snel worden
herkend en afdoende worden
gerepareerd. Een kleine lekkage
kan er na jaren voor zorgen dat het
isolatiepakket doordrenkt is geraakt
van het vocht en het dak bij constatering
van de lekkage op slopershoogte is. Bij het vaste (jaarlijkse)
reinigend onderhoud kan ook het correctieve onderhoud
aan bepaalde kritische details plaatsvinden, waardoor de
levensduur wordt verlengd.
Aansluitingen op andersoortige materialen, zoals lood, zink
en kunststof plakplaten van afvoer, ontluchting, dakrand
en de details opgaand werk geven vaak op de lange duur
de meeste problemen. In het vlak zal zowel bitumineuze
als kunststof dakbedekking, uiteraard door de vakman
aangebracht, niet zo snel structurele problemen opleveren
bij goede verwerking.
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Verzeping overlap EPDM.

Figuur 1 schema bron NEN 2767

BITUMINEUZE DAKBEDEKKING APP, SBS EN POCB

GARANTIE
Het dakdekkersbedrijf zal terecht (omwille van de 10-jarige
garantiebepaling) wijzen op de aan de op de achterzijde
van het garantiecertificaat vermelde uitsluitingen.
Jaarlijks onderhoud is er één van, en een noodzakelijke om
de garantie in stand te houden. Uiteraard mag de opdrachtgever besluiten dit reinigend onderhoud onder te brengen
bij eigen onderhoudsploegen, of andere specialistische
onderhoudsteams (zoals Dakbehoud Nederland).
Het correctieve onderhoud, gesignaleerd door deze onder
houdsploegen, zal dan wel binnen de garantieperiode
door de garantiegever vanuit de renovatie gedaan moeten
worden, anders vervalt de garantie.

WAT VOOR ONDERHOUD HEEFT
IEDER DAKBEDEKKINGSMATERIAAL?
Iedere soort dakbedekkingsmateriaal heeft zijn eigen
achillespees, waardoor een expert visueel het verouderingstraject van de dakbedekking kan constateren en bepalen
hoelang de dakbedekking nog mee kan, zonder hier
correctief iets aan te hoeven doen. Tevens kan hij of zij ook
bij een tussentijdse inspectie bepalen waar aandacht aan

De meest toegepaste soorten zijn APP en (in mindere mate)
SBS bitumen, met nog een duurzame variant POCB.
APP (Atactisch Polypropyleen) wordt vaak met open vuur
aangebracht (behalve bij de details volgens NEN 6050).
Twee soorten worden gebruikt als oppervlakte-afwerking:
een onbehandelde, licht bezande bovenzijde en een met
leislag ingestrooide dakbaan voor het zicht.
Incidentele of onomkeerbare gebreken kunnen gekenmerkt
worden door:
• Overlappen waar vocht blijft staan en het ontstaan van
zogenaamde ‘mud curling’: vuildeeltjes trekken in de
dakbedekking en zorgen voor spanningen in de bovenste
deklaag of tussen de overlap van de dakbaan.
• Craquelé in de toplaag van de leislag is een beginnend
en gering gebrek. Ook zie je deze terug in de toplaag.
Het wordt een groter gebrek als tot aan de wapening
verschijnselen van craquelé worden herkend.
• ‘Bitumen pimpling’ bestaan uit kleine blaasjes die vaak
vanuit de inlage geconstateerd worden. De toplaag barst
open en de inlage is zichtbaar. Een belangrijke reden
voor het ontstaan van daklekkages. Een slechte conditie:
de veroudering is onomkeerbaar.
• Belangrijkste achillespees van bitumineuze dakbedekking
kan ook de krimp zijn die vaak gesignaleerd wordt bij
de overlappen. Hier is duidelijk zichtbaar dat de baan sterk
aan het verschuiven is, waardoor met name dwarsover
lappen vaak als eerste lek raken.

Craquelé bitumineus.

Blaasvorming bitumineus.
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PVC EN TPO KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGEN

De eerste generatie PIB werd middels een vloeistof
en een tape in de overlap geactiveerd en aangerold, waardoor de overlap waterdicht werd uitgevoerd. De nieuwe PIB wordt in het dakvlak met een
speciaal klittenbandsysteem vastgezet aan de
ondergrond. De EPDM tegenwoordig steeds vaker
met een speciaal inductiesysteem. Vaak liggen
deze materialen niet strak op het dak en daarom
zal vooral bij EPDM, maar ook bij PIB nog wel
eens op esthetica een discussie kunnen worden
gevoerd, met name bij mechanisch bevestigde
daken. De plooien hebben voor zover we weten
geen invloed op de levensduurverwachting.

Deze groep behoort tot de veel voorkomende
esthetisch te gebruiken dakmaterialen. Lichte of
door en door gekleurde materialen die met hun
hoge warmte reflectie (SRI waarde) heel vaak
op grote daken van distributiecentra worden
toegepast, al dan niet in combinatie met
PV zonnepanelen. Tevens passen architecten
veelal de kleurrijke variant toe, zeker als vijfde
gevel. Uiteraard zal ook bij het reinigend onderhoud deze als vijfde gevel meegenomen moeten
worden. Iedere lichte bedekking wordt in de
loop van de jaren vuil.
Incidentele of onomkeerbare gebreken kunnen
gekenmerkt worden door:
• Wind en storm, die kunnen leiden tot terug
draaiende schroeven, waardoor de dakbedekking op sommige plaatsen los komt te liggen.
Parkers komen door de bedekking heen en
ook het omringende veld van bevestigers raakt
langzaam los. Zo ontstaat in de loop van de tijd
stormschade, met het afwaaien van delen van
de dakbedekking als eindresultaat;
• Krimp door weekmakerverlies van met name de
PVC dakbanen. De PVC dakbedekking is ooit
geproduceerd als ongewapend materiaal,
met diktes van 0,8 mm. Inmiddels is de
dikte naar een standaard 1,5 mm dikte opgeschroefd, met zelfs een voorkeur voor 1,8 mm;
• Kimfixaties die niet goed vast zitten die, door
krimpverschijnselen en onderdruk in de dakrand, uit de rand trekt en los komt;
•S
 cheurvorming bij de details, zoals de plek van
de onderling gestuikte daktrimovergang, waar
spanningen in het materiaal zorgen voor lekkage;
• L oslaten van de gekleefde of geföhnde
PVC/ TPO materialen bij details (zoals anders
uitgevoerde, en niet aansluitende plakplaten
van veiligheidsankers of door- en afvoeren,
niet passend bij het dabedekkingssysteem);
• Verharding van de laag leidt tot een onomkeerbaar proces met ontstane stervorming in de
dakbedekking die direct tot lekkage leidt en niet
meer reparabel is;
• Voor TPO (TPE, PE) kunststof zonder externe
weekmaker geldt nog dat later uitgevoerde
reparaties moeilijker realiseerbaar blijken zijn.

Krimp bitumen langs overlap.

Open naad EPDM.

Verkeerd EPDM randdetail.

Verharding en stervorming PVC.

Incidentele of onomkeerbare gebreken kunnen
gekenmerkt worden door:
• Het verleggen van EPDM moet zonder spanning
plaatsvinden, zodat er later geen zogenaamde
krimp kan ontstaan. Wordt het materiaal
met spanning vooraf ingebouwd, zal dit in de
kim zichtbaar worden. Randzones komen op
spanning;
• EPDM details worden veelal met tape of pasta
gerealiseerd. Hier kan verzeping ontstaan met
lekkage als gevolg;
• Verkeerd toegepaste materialen bij details
leiden tot onthechting van EPDM, die altijd als
eigenschap heeft om vreemde materialen af
te stoten. Onthechting ontstaat na verloop van
tijd bij EPDM en PIB wanneer er sprake is van
verlijming en verzeping van de lijm plaatsvindt.
Voorbeelden zijn onthechting op vreemde
materialen als metalen daktrimmen, doorvoeren
en afvoeren;
• Bij varianten met combinaties (daken voorzien
van EPDM met een cacheerlaag van bitumen)
kan bij veel staand water het zogenaamde
‘mud curling’-probleem ontstaan.
U begrijpt wellicht waarom wij zo hameren op
het jaarlijks onderhoud aan ieder dakbedekkingsmateriaal, zeker ook voor een verlenging van de
levensduur en daardoor duurzaam gebruik van
het platte dak. Grip hebben op uw dak is beter
dan, zonder iets te doen, afwachten tot het lek
boven water is. ■

EPDM EN PIB KUNSTSTOF DAKBANEN
De rubberen varianten zijn gemaakt van synthetisch rubber EPDM (Ethyleen Propileen Di-Monomeer) of butylrubber als PolyIsoButyleen (PIB). De
gevulkaniseerde EPDM maakt vaak gebruik van
een in de overlap geproduceerde lastape.
De PIB maakt inmiddels gebruik van een menging
van grondstoffen, waardoor een homogene
lasverbinding op het werk kan gemaakt worden.
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Afgescheurde randstrook onder verkeerd alutrimdetail.

Bevestiger komt omhoog.

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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EEN VLAMMEND
BETOOG
VOOR STEENWOL

Brightwhite PVC Dakbedekking:
Verhoog het rendement van uw zonnepanelen.

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

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

Álles voor het dak.
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

www.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

rockwool.nl

> 1.000 °C

BRANDVEILIGHEID VAN PV-PANELEN OP PLATTE DAKEN

“Striktere regulering
PV-systemen
noodzakelijk”
Met betrekking tot de brandveiligheid van PV-panelen op daken
wordt momenteel een discussie gevoerd over de wijze waarop de
brandveiligheid het beste kan worden geborgd. ProBitumen pleit
voor een striktere regulering omtrent levering en montage van
PV-systemen in met name verzekeringsvoorwaarden.

Peter Ligthart, ProBitumen
De zonne-energiesector groeit de laatste jaren in hoog
tempo: eind 2020 wordt het totale geïnstalleerde vermogen
geraamd op 9.000 MWp. In de meeste polissen wordt het
plaatsen van PV-installaties beschouwd als een relevante
wijziging van de opstal en moet de plaatsing worden gemeld
aan de opstalverzekeraar. Los op het dak geplaatste
PV-installaties worden niet altijd beschouwd als behorend
tot het onroerend goed en kunnen daardoor niet zijn
gedekt onder de opstalverzekering. Het beperken van de
schadelast door branden van PV-installaties op daken leidt
bij verzekeraars en verzekeringsmakelaars tot aanpassing
van de polisvoorwaarden.
Verzekeraars stellen ook vaker eisen aan de brandveiligheid
van het daksysteem die uitgaan boven de bouwvoorschriften.
Het uitgangspunt lijkt dat er een reële kans is op het
ontstaan van brand in PV-installaties en de uitbreiding van
brand moet worden beperkt. Daardoor worden bepaalde
daksystemen of -materialen voorgeschreven, of juist uitge
sloten, en worden eisen als ‘onbrandbaar’ geformuleerd.
In hoeverre die daadwerkelijk bijdragen aan de brandveiligheid, kan men zich afvragen. Het totale aantal branden met
PV ten opzichte het aantal geïnstalleerde PV-systemen is
bovendien klein.
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BRANDEN OP DAKEN MET PV-SYSTEMEN
TNO voerde in 2018 in opdracht van de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO) een onderzoek1 uit
naar de 23 brandincidenten met woonhuizen die plaats
vonden in 2018. In een derde van deze gevallen betrof
het incident zogenaamde in-dak-PV-systemen (ook wel
Building Integrated PV of BIPV). TNO stelt dat volgens de
geraadpleegde schade-experts dit aandeel zelfs op
80 tot 90 procent moet worden geschat. Hierbij gaat het
uitsluitend om hellende daken.
De oorzaak is in de meeste gevallen een probleem met de
connectoren (‘cross mating’) zoals blijkt uit het TNO-rapport.
Schade-experts schatten problemen met connectoren als
veruit de belangrijkste oorzaak in: 80 tot zelfs 99 procent van
alle branden zouden hierdoor worden veroorzaakt, aldus
het TNO-rapport. Van de branden op daken met PV in 2018
waren er drie op een plat dat, waarvan twee op een woning.

BOUWREGELGEVING EN BRANDGEDRAG
Bouwbesluit 2012 stelt eisen aan de brandbaarheid van de
bovenzijde van het dak. Daarvoor verwijst Bouwbesluit 2012
naar NEN 60632. Die norm is gebaseerd op het voorkomen
van brand door vliegvuur: vonken en klein brandend mate
riaal dat door de lucht op het dak terecht kan komen als
gevolg van een brand in de omgeving. De bepaling volgens

Roofs
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REGELGEVING PV-SYSTEMEN
PV-installaties zijn elektrische installaties en dienen te voldoen
aan de wettelijke (veiligheids)eisen voor elektrische installaties.
Vanuit Bouwbesluit 2012 dient de installatie te voldoen
aan de eisen in NEN 1010 voor zover die betrekking hebben
op veiligheid. Daarnaast is er een wettelijk verplichte
CE-markering op componenten van PV-systemen. In de eisen
aan PV-systemen zijn geen eisen gesteld aan brandveiligheid
van deze systemen.
In de Benelux zijn er geen wettelijk verplichte kwaliteitssystemen voor PV-installaties. In Nederland bestaat het Zonnekeur
als vrijwillige kwaliteitsregeling. De regeling is bedoeld voor
installatiebedrijven en verplicht hen producten te leveren,
die aan de eerdergenoemde normen voldoen, en stelt eisen
aan vakbekwaamheid. Op dit moment zijn er een kleine
70 installatiebedrijven erkend.
Daarnaast zijn er een aantal andere kwaliteitssystemen
in omloop: InstallQ ontwikkelt in samenwerking met
Techniek Nederland en Holland Solar een nieuwe kwaliteitsregeling voor installateurs van PV-installaties, SCIOS3 heeft
recent een inspectieregeling voor zonnestroominstallaties
(scope 12) geïntroduceerd en in 2014 is de BRL 9933 voor
montage van zon-PV op gevels en daken gepubliceerd.
NEN 6063 wordt uitgevoerd als systeemtest in een standaardtestsituatie, die mag worden geëxtrapoleerd naar andere
toepassingen van het dakbedekkingsproduct. De praktijk
heeft geleerd dat dit tot een voldoende mate van brandveiligheid leidt, aldus het voorwoord van NEN 6063. NEN 6063
verwijst voor een belangrijk deel naar (NPR-)CEN/TS 1187.
Voor daken geldt in het algemeen geen eis aan het
brandgedrag van materialen aan de buitenzijde van een
gebouw, anders dan de systeemtest volgens NEN 6063.
Wettelijk worden er dus geen eisen gesteld aan de
brandklasse van dakbedekkingsmaterialen en dakisolatie
materialen. Overigens is er geen onderscheid tussen de
brandklassen voor de verschillende baanvormige flexibele
dakbedekkingen van verschillende materialen (bitumen,
PVC, EPDM): brandklasse E. De meeste daksystemen met
baanvormige dakbedekking hebben bovendien een
Broof(t1)-classificatie. Een FM Approval is een Amerikaans
keurmerk dat in Nederland geen wettelijke status heeft.
Sommige verzekeringsmaatschappijen hechten aan de
FM Approval. Het voldoen aan nationale eisen ten aanzien
van windvastheid en weerstand tegen vuur kan dan ook niet
worden aangetoond met een FM Approval. De FM-classificatie
heeft ook geen relatie met de Euroklassen: een product met
een Euroklasse E kan een FM Approval class 1 hebben.
De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen kan een rol spelen
in het geval het gaat om nieuwbouw. De kwaliteitsborger
zou een PV-installatie als risico moeten bestempelen en
toezicht moeten houden op de montage en de installatie.
Dat geldt niet voor plaatsing van PV-installaties op bestaande
gebouwen. In veel gevallen is dat vergunningsvrij.
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Op dit moment zijn er geen certificaathouders. De BRL 9931
voor componenten van PV-installaties is niet gepubliceerd.
In het Verenigd Koninkrijk ten slotte kennen ze een min
of meer verplichte MCS4-certificatie, die veel Europese leveranciers voeren.
In de genoemde kwaliteitsregelingen en normen, behalve
NEN 1010, lijken geen directe eisen te worden gesteld,
gerelateerd aan het voorkomen van het ontstaan van brand
door kortsluiting of oververhitting.

STRIKTERE REGULERING PV-SYSTEMEN
ProBitumen is vóór het multifunctioneel gebruik van daken,
mits dat op een verantwoorde wijze gebeurt. Dat geldt dus
ook voor plaatsen van zonne-energiesystemen op daken.
Sterker nog, bitumen is vanwege de duurzame waterdichtheid bij uitstek geschikt voor dit soort toepassingen
en verschillende leveranciers van PV-installaties bevelen
bitumendakbedekking aan als geschikte ondergrond.
Het platte dak leent zich bij uitstek voor de plaatsing van
allerlei installaties voor onder andere ventilatie, koeling,
zonnewarmte en zonnestroom. Brandveiligheid is een onderwerp dat de volle aandacht heeft van de (bitumen) dakbedekkingsbranche. Veel producten zijn KOMO-gecertificeerd
en voldoen aantoonbaar aan de strenge eisen van vliegvuurbestendigheid zoals die via NEN 6063 zijn voorgeschreven
in Bouwbesluit 2012.

voor het plaatsen van PV-installaties opties om de risico’s
aanzienlijk te beperken.
We verwachten overigens niet dat een kwaliteitssysteem
van overheidswege zal worden voorgeschreven, maar het
is wel mogelijk een dergelijke eis in de verzekeringsvoor
waarden op te nemen. Een andere optie is een keuring van
de installatie zoals bedoeld met het SCIOS-inspectieschema
scope 12 of uitvoering onder InstallQ-erkenning als verzekeringsvoorwaarde op te nemen.
ProBitumen staat open voor overleg met branches als
Techniek Nederland, Verbond van Verzekeraars en
Holland Solar om tot verantwoorde oplossingen te komen.
Als blijkt dat daarvoor ook aanpassingen in de daksystemen
wenselijk of nodig zijn, is ProBitumen bereid mee te denken
en te werken aan passende oplossingen, die recht doen
aan de kwaliteit van de daksystemen.
Dit artikel is een samenvatting van de position paper,
die ProBitumen heeft opgesteld. Het volledige document
is op te vragen bij ProBitumen (pl@probitumen.org). ■
1

TNO 2019 P10287 E.E. Bende en N.J.J. Dekker Brandincidenten met fotovoltaïsche (PV) systemen in Nederland

2

NEN 6063:2019 Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken

3

De stichting SCIOS is eigenaar van, beheert en ontwikkelt het
kwaliteitssysteem ten behoeve van installatie-eigenaren en inspectieen installatiebedrijven voor de inspectie en het onderhoud van

CE-markering, normering, kwaliteitsregelingen en wetgeving
lijken op dit moment onvoldoende om branden van
PV-installaties te voorkomen. Tegelijkertijd moeten we
vaststellen dat het beperkte aantal branden zich concentreert in geïntegreerde PV-panelen in hellende daken.
Voor de oorzaak wordt door experts gewezen op de elektrische installatie zelf, met name de connectoren.

technische installaties
4

MCS is een schemabeheerder van schema’s op het gebied van
duurzaamheid en energiezuinigheid

Het lijkt dan ook niet verdedigbaar om eisen te stellen aan
dakbedekking en dakisolatie zonder de bron aan te pakken.
De huidige daksystemen zijn het resultaat van een ontwikkeling. Hogere isolatiewaarden leidden tot dikkere pakketten
isolatie met een hogere drukvastheid om de kwaliteit van
de dakbedekking op langere termijn te kunnen borgen.
We moeten voorkomen dat we met ongefundeerde eisen
teruggaan in de tijd, de kwaliteit van de daksystemen onder
druk komt te staan en schade aan de daksystemen leidt
tot aanzienlijke (water)schades.
ProBitumen pleit voor striktere regulering en handhaving
van het leveren, monteren en installeren van PV-systemen.
Daarbij zouden eisen moeten worden gesteld aan de
brandreactieklasse van PV-panelen. Hierin zien we een taak
voor CENELEC. Techniek Nederland geeft aan dat het
ontstaan van brand door PV-installaties eenvoudig kan
worden beperkt door volgens de voorschriften te installeren.
Dan zijn een wettelijk stelsel voor het monteren en installeren
van PV-installaties, waarvoor ook Holland Solar pleit, wettelijke
kwaliteitseisen voor PV-installaties of een vergunningplicht

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Roofs

19

LAAT U
INSPIREREN,
INFORMEREN EN
ADVISEREN
OVER DE
OPLOSSINGEN
VOOR HET
PLATTE DAK

“Denken en doen
“Denken en doen
onder één dak”
onder één dak”
Westknollendam 120-AA | 1525 PT Westknollendam | Postbus 214, 1520 AE Wormerveer | (075) 621 20 11 | info@boko.nl | www.boko.nl
Westknollendam 120-AA | 1525 PT Westknollendam | Postbus 214, 1520 AE Wormerveer | (075) 621 20 11 | info@boko.nl | www.boko.nl

steilDAK is het gespecialiseerde vakblad voor de hellende dakenbranche
Het vakblad stelt zich ten doel op een zo breed mogelijke basis vakinformatie te
verspreiden over alle items m.b.t. het hellende dak, zowel op het gebied van regelgeving
en normering, als de technische en praktische invulling hiervan.
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Vindt u het als lezer van Roofs interessant om steilDAK maandelijks gratis te ontvangen?
Mail dan naar info@lumail.nl of kijk op www.steildak.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

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

EXPERTS IN WATERDICHTING & ISOLATIE

JURIDISCH

De ingebrekestelling:
een uiterst belangrijk
gereedschap
De ingebrekestelling is essentieel juridisch gereedschap.
Niet alleen voor advocaten. Vaak wordt een ingebrekestelling
al verstuurd voordat een advocaat (of jurist) in beeld is.
Het niet, of niet juist, toepassen hiervan kan ertoe leiden dat
een vordering tot schadevergoeding (geheel) sneuvelt.
Dat is uiteraard zonde en kan eenvoudig worden voorkomen.
Dit artikel bevat een beknopte gebruikershandleiding.

Teneinde deze bijdrage wat levendiger te maken,
behandelen we het juridisch kader langs een
(fictieve) casus.
Aannemer X heeft de opdracht gekregen om een complete
dakrenovatie uit te voeren bij een tiental woningen.
Voor de levering van dakpannen sluit X een overeenkomst
met leverancier Y. Overeengekomen wordt dat Y verschillende
bouwmaterialen levert, waaronder 20.000 keramische
dakpannen. Drie weken na het sluiten van de overeenkomst
levert Y de bouwmaterialen. De geleverde dakpannen zijn
echter betonnen dakpannen.
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Ad 1) Schriftelijk
Het spreekt voor zich dat een brief (of een fax) voldoet aan
het schriftelijkheidsvereiste. Een e-mail voldoet (meestal) ook.
Het is niet geheel duidelijk of een SMS- of WhatsApp-bericht
ook voldoet, daarover is (vrijwel) geen rechtspraak te
vinden. Een (aangetekende) brief is in ieder geval de
meest veilige optie.

Als aannemer X bijvoorbeeld vordert dat Y ‘binnen één
week na heden alsnog de overeenkomst nakomt’ is dat niet
voldoende. X zal moeten vorderen dat Y ‘binnen één week
na heden alsnog de overeengekomen 20.000 keramische
dakpannen levert’.

ALTIJD EEN INGEBREKESTELLING?
Een ingebrekestelling is in bepaalde gevallen niet nodig.
Geen ingebrekestelling is nodig als een specifieke (‘fatale’)
datum voor nakoming is afgesproken, wanneer sprake is
van een onrechtmatige daad of wanneer de schuldenaar
(in het voorbeeld: Y) duidelijk laat weten dat hij hoe dan
ook niet gaat nakomen. Het gaat deze bijdrage te buiten
om nader in te gaan op deze uitzonderingen.

VOORBEELDEN
Ad 2) Aanmaning
De ingebrekestelling moet een aanmaning (ook wel:
sommatie of aanzegging) bevatten. Een vriendelijke aan
sporing is meestal niet voldoende. Vereist is een duidelijke
eis (aanmaning) om na te komen. De mededeling van
aannemer X aan leverancier Y dat ‘de verkeerde dakpannen’
zijn geleverd is bijvoorbeeld niet voldoende; ook moet
aangemaand/geëist worden dat de juiste dakpannen
worden geleverd.
Ad 3) Redelijke en duidelijke termijn
De schuldenaar (in het voorbeeld: Y) moet aangemaand
worden om binnen een redelijke termijn na te komen.
Die redelijke termijn moet ook duidelijk c.q. gespecificeerd
zijn. Als aannemer X de leverancier Y aanmaant ‘om op
korte termijn’ of ‘binnen een redelijke termijn’ alsnog de
keramische dakpannen te leveren, is dat niet voldoende.
Als Y door X gesommeerd/aangemaand wordt om ‘
binnen twee weken na heden’ of ‘uiterlijk op 15 juni 2020’
de keramische dakpannen te leveren, is dat voldoende
duidelijk en concreet.

Als Y tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst,
is hij in beginsel gehouden de schade te vergoeden die X
lijdt. Voordat een dergelijke vordering tot schadevergoeding
(door een rechter of arbiter) kan worden toegewezen,
is (veelal) nodig dat eerst een ingebrekestelling wordt verstuurd.

Wat een redelijke termijn is, kan niet in zijn algemeenheid
gezegd worden. Dat hangt af van de omstandigheden
van het geval. Zo zal een termijn van enkele uren om een
geldvordering te voldoen over het algemeen redelijk zijn
(een betalingsopdracht aan de bank is snel gedaan).
Gaat het om een verplichting die meer voeten in de aarde
heeft, dan zal die termijn van enkele uren te kort zijn
(en wordt dus niet voldaan aan het redelijkheidsvereiste).
Het moet voor de schuldenaar mogelijk zijn om de prestatie
na te komen binnen de daarvoor gestelde termijn.
Ook is het mogelijk dat partijen afspreken wat zij als redelijk
beschouwen. Terug naar het voorbeeld: als de gemiddelde
levertermijn van (keramische) dakpannen één week is,
dan zal X van Y mogen verwachten dat hij binnen één week
alsnog de juiste dakpannen levert.

Het komt in de praktijk geregeld voor dat een vordering
(tot vergoeding van schade) faalt vanwege het ontbreken
van een (deugdelijke) ingebrekestelling. De hamvraag is
derhalve: Wat is een deugdelijke ingebrekestelling?

Ad 4) Duidelijkheid omtrent vordering en grondslag
Vereist is dat de schuldeiser (in het voorbeeld: X) duidelijkheid verschaft over hetgeen hij vordert. Uit één overeenkomst
kunnen immers meerdere verplichtingen voortvloeien.

WAAROM EEN INGEBREKESTELLING?

Floris Pels Rijcken, advocaat Poelmann van den Broek

Het is noodzakelijk dat:
1 de ingebrekestelling schriftelijk geschiedt;
2 de ingebrekestelling een aanmaning bevat;
3 aangemaand wordt om binnen een redelijke
en duidelijke termijn na te komen;
4 de ingebrekestelling duidelijkheid verschaft omtrent
wat wordt gevorderd en op grond waarvan.

Hieronder zijn enkele voorbeelden van ingebrekestellingen
uit de praktijk weergegeven waar iets aan schort.
“Ik stel u in gebreke om binnen een redelijke termijn de
hierboven genoemde gebreken te herstellen”
Ondeugdelijk: termijn is niet gespecificeerd/concreet.
Het gebruik van de woorden ‘in gebreke’ doet hier niet aan af.
“U wordt verzocht, zonodig gesommeerd, om er zorg voor
te dragen dat het herstel conform ons herstelplan uiterlijk
op 15 mei 2019 is uitgevoerd”
Ondeugdelijk: krachtens bestendige jurisprudentie is herstel
des aannemers. Door te sommeren om een specifieke
herstelmethode toe te passen wordt de schuldenaar
‘overvraagd’. Kortgezegd: er is geen contractuele basis voor
de vordering. Let wel: of hier van sprake is, hangt uiteraard
af van de specifieke omstandigheden van het geval.
“Namens opdrachtgever sommeer ik u om uiterlijk binnen
twee weken na dezes mij te bevestigen dat een garantie
wordt afgegeven op het schilderwerk”.
Ondeugdelijk: in casu had gesommeerd/aangemaand
moeten worden om het schilderwerk te herstellen.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Een ingebrekestelling is een essentieel juridisch gereedschap.
Niet alleen de advocaat of jurist heeft er baat bij dit te
beheersen. Door de ingebrekestelling juist te hanteren,
worden veel (kostbare) problemen in een later stadium van
een geschil voorkomen.
Een ingebrekestelling is niet altijd nodig, maar bij twijfel is het
raadzaam er één te sturen. Zorg ervoor dat aan alle vereisten
is voldaan (schriftelijk, een duidelijke aanmaning/eis,
een redelijke en duidelijke/concrete termijn en specificeer
wat je vordert en op grond waarvan). Stuur de ingebreke
stelling zekerheidshalve per aangetekende post en naar
het bekende mailadres van de wedepartij. Volgt men deze
stappen, dan kan er weinig mis gaan! ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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BERICHT VAN TECTUM

Opleiden in
tijden van corona
Voor de continuïteit van de dakenbranche is het van essentieel belang
dat de kwaliteit en de capaciteit van de opleidingen op peil blijft.
Sinds het uitbreken van de coronacrisis heeft TECTUM er hard aan gewerkt
om dit te kunnen blijven borgen. Het afgelopen schooljaar is daardoor
op een goede manier afgerond en voor het komende schooljaar staat
alles klaar. Een gesprek met directeur Karel-Jan Batenburg.

Vanaf de persconferentie van premier Rutte op 15 maart jl.,
waarin o.a. werd aangekondigd dat de scholen dicht
moesten, ging ook TECTUM op slot. “Dat kon niet anders,”
vertelt Batenburg. “Wij krijgen dagelijks heel veel dakdekkers

over de vloer, we wilden te allen tijde voorkomen dat we de
besmettingshaard van de dakbedekkingsbranche zouden
worden. Daar komt bij dat we samenwerken met een ROC,
dat eveneens gedwongen werd de deuren te sluiten.
Al hadden we open willen blijven, dan was dat in praktische
zin niet eens mogelijk geweest.”
“De vraag is dan: ‘wat nu?’ Dicht blijven en wachten tot de
pandemie voorbij zou zijn was geen optie. De diploma’s
moesten zo veel mogelijk op tijd worden uitgereikt,
want er hangen voor betrokkenen grote consequenties
aan. Denk bijvoorbeeld aan de salarissen van de leerlingdakdekkers en, meer op macroniveau, de instroom in de
bedrijfstak. Door de vergrijzing is het belangrijk dat er vol
doende jong, nieuw en gekwalificeerd personeel de branche
instroomt. Op de één of andere manier moest er dus voor
worden gezorgd dat we het onderwijs zouden blijven bieden
en dat iedereen in staat zou worden gesteld de examens
af te leggen. De kwaliteit van het onderwijs moest daarbij
worden geborgd, want de opleidingen zijn erkend door het
ministerie van OCW. Iedereen die het diploma heeft gehaald,
heeft dezelfde toetsing gehad en voldoet dus aan vastgelegde eisen. Dat kon natuurlijk dit jaar niet anders zijn.”

CORONAMAATREGELEN
“Vanaf dat moment hebben we dan ook dag en nacht
gewerkt om ervoor te zorgen dat we op een coronaveilige
manier toch ons lesprogramma konden leveren.
Half april waren we zo ver dat we de lesstof op afstand konden
presenteren: via filmpjes, online presentaties en TECTUM TV,
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maar ook door meer zelfwerkzaamheid van de leerlingen
te vragen dan voorheen. De oefeningen en opdrachten
waren op de nieuwe situatie aangepast. Op deze manier
konden de theorielessen, vanaf 18 april jl. via online lesgeven,
relatief snel weer worden hervat.”
De praktijklessen waren een ander verhaal. Daarvoor moeten
de leerlingen immers weer naar de locatie van TECTUM
komen. De leslocatie moest dus zodanig worden ingericht dat
steeds de anderhalve meter afstand kon worden gehouden.
Dit werd bewerkstelligd d.m.v. looprichtingen en de andere
bekende maatregelen, zoals het plaatsen van handreinigingsmiddelen, etc. Ook hebben we onderlinge afspraken gemaakt
om het social distancing te kunnen blijven waarborgen,
bijvoorbeeld dat er maar één persoon tegelijk mag lopen.
De groepen zijn drastisch verkleind en de beschikbare
ruimte kon daardoor maar beperkt worden gebruikt.
Er kon bijvoorbeeld slechts één persoon op een modeldak
staan. Als er méér personen op staan, werk je voortdurend
binnen een straal van anderhalve meter ten opzichte
van de ander. Inmiddels hebben we de modeldaken uit
gerust met een doorzichtig scherm, zodat er op een veilige
manier met twee personen op te werken valt. Deze maat
regelen gelden natuurlijk niet alleen voor de hoofdlocatie
in Nieuwegein, maar ook voor de vestigingen in Mierlo,
Purmerend en Hoogeveen.”
“Dit alles betekende enerzijds dat er meer lessen en trainingen
moesten worden gegeven. Met name aan het begin hebben
onze buitendienstmedewerkers en andere collega’s bijge
sprongen om de extra lessen te kunnen verzorgen. Het heeft
allemaal dan ook meer tijd, en geld, gekost, maar de daken
branche heeft hier in geïnvesteerd. Vanaf 20 april jl. we de
praktijklessen hervat en half juli konden de meesten hun
examens afleggen. We hebben zodoende de vertraging
gelukkig tot een minimum weten te beperken.”

DIPLOMA-UITREIKING
De jaarlijkse diploma-uitreiking is voor de dakbedekkingsbranche een vaste happening. Dit jaar kon die vanzelfspre
kend niet doorgaan. Karel-Jan Batenburg vertelt dat men
nog wel heeft onderzocht om de diploma-uitreiking in
beperkte vorm te laten doorgaan, maar dat hier al snel
van af is gezien. “De diploma-uitreiking moet een feestelijke
bijeenkomst zijn voor alle betrokkenen. En dat is onder deze
omstandigheden simpelweg niet mogelijk zonder in potentie
mensen te besmetten met het virus. Dat willen we niet op ons
geweten hebben. Daarom worden de diploma’s dit jaar op
een nogal zakelijke manier uitgereikt, de geslaagden halen
hun diploma op bij de locatie waar ze les hebben gehad.
We hopen dat volgend jaar de omstandigheden zodanig
zullen zijn, dat we de diploma-uitreiking weer op de manier
kunnen organiseren die we gewend zijn. Dan zullen we de
gediplomeerden van dit jaar ook nog eens extra in het
zonnetje zetten.”
Tijdens de diploma-uitreiking worden jaarlijks ook diverse
prijzen uitgereikt, dat is dit jaar vanzelfsprekend ook niet

aan de orde. Batenburg: “We bekijken nog hoe we hiermee
om zullen gaan. Die prijzen zijn zeker niet onbelangrijk,
maar onze primaire aandacht ligt nu vanzelfsprekend
bij het op een goede manier verzorgen van ons aanbod
opleidingen en cursussen.”

VERTROUWEN
“We houden er rekening mee dat we het gehele komende
schooljaar nog volgens de coronamaatregelen zullen
moeten werken,” aldus Batenburg. “Naast alle opleidingen
(BBL en OKD) worden inmiddels ook alle cursussen
(o.a. VakScan, VCA, BHV) weer gegeven. Met de ervaringen
die we afgelopen voorjaar hebben opgedaan, is het nu
vooral nog een kwestie van fine tunen. We hebben er dan
ook vertrouwen in dat we het komende opleidingsjaar op
een goede manier zullen kunnen werken.”
“Dat spreekt niet vanzelf: we hebben er allemaal keihard
voor gewerkt om dit voor elkaar te krijgen en we zijn dan
ook ontzettend blij en trots dat we dit nu kunnen zeggen.
Gelukkig hebben we in onze branche een goede structuur
in de samenwerking tussen werkgevers- en werknemersorganisaties . We zijn een relatief kleine branche die de
zaken goed op orde heeft. Ik vergelijk ons in dat opzicht wel
eens met het dorpje van Asterix en Obelix in de grote boze
buitenwereld. En ook niet onbelangrijk: de bedrijven hebben
gelukkig nog steeds voldoende werk. Daardoor blijft vooralsnog ook het aantal aanmeldingen voor de vakopleiding
goed op peil. De instroom in de dakenbranche blijft hierdoor,
ondanks de lastige omstandigheden, stabiel.” ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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IDEAAL BIJ TOEPASSING VAN
ZONNEPANELEN

Zetwerk op
maat nodig?

GEPATENTEERD

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

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.
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

www.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

Dual density plat dak isolatie:
Hoge isolatiewaarden,
intensief beloopbaar
DE VOORDELEN:
• Tijdens montage en onderhoud intensief
beloopbaar.
• Veilig belastbaar met installaties en zonnepanelen
(incl. ballast).
• Makkelijk schroefbaar.
• 30 mm sponning rondom:
= geen verlies aan RC -waarde.
= 2-laagse prestatie bij een 1-laagse
verlegging.
• 1-laagse verlegging = hogere verwerkingssnelheid.
• Uitstekende milieuscore (Breeam A+).
• 100% recyclebaar (circulair).

www.isobouw.nl/PowerTop

®

ROTTERDAMSE DAKENDINGEN

Uitgebreid virtueel
dakenprogramma brengt
dakgebruik onder de aandacht
De Rotterdamse Dakendagen zijn afgelopen voorjaar vanwege de
uitbraak van het coronavirus niet op de gebruikelijke manier doorgegaan.
Maar als de Rotterdamse Dakendingen wordt er alsnog een programma

De winnaars zijn:
• Beste Dakvideo (winnaar €1000):
Sammie Sedano met ‘Parels’
• Creatiefste Dakvideo (winnaar €250):
Troy Dominiq met ‘Road’
• Best Bekeken Dakvideo (winnaar €250):
Darren Gardner met ‘Rat Race’
De clips zijn te bekijken op de website van de Rotterdamse
Dakendagen.
Iedere zaterdag speelt stadsbeiaardier Richard de Waardt
tussen 13:00 en 14:00 uur verzoeknummers op het carillon
van de Laurenstoren. De concerten worden live op Facebook
uitgezonden op de pagina van Stadsmuziek Rotterdam.
In samenwerking met de Operadagen zijn bovendien
opnames gemaakt van muzikale performances op de
Rotterdamse daken. Ook deze clips zijn gepubliceerd op

de website. Zo vindt men er bijvoorbeeld een interpretatie
van David Bowies ‘Heroes’ door Claron McFadden, op het dak
van het Rotterdams Centraal station.
Naast muzikale optredens zijn er ook andere performances
uitgevoerd en opgenomen, zoals dansvoorstellingen (solovoorstellingen van Conny Janssen en een voorproefje van
de voorstelling ‘Grip’ van SKVR Dansmakers). Dit jaar werken
de Dakendagen en ISH Dance Collective voor het eerst samen.
Spoken word is al sinds het begin van de Dakendagen een
geliefd onderdeel van het programma. In het Dakendingen
programma wordt daarom wekelijks een video gepubliceerd
van diverse ‘spoken word’-artiesten die ons van grote hoogte
hun gevoel over de stand van zaken van de stad toedichten.
Een bijzondere circusvoorstelling van Tall tales, met circusacts,
beeldende kunst en poëzie vervolmaakt het programma. ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

verzorgd, waarmee het gebruik van daken in stedelijk gebied onder de
aandacht wordt gebracht. Het betreft een grotendeels virtueel programma.

De organisatie heeft in samenwerking met de meest
uiteenlopende instellingen en organisaties een gevarieerd
programma samengesteld, met video’s en livestreams van
dans, spoken word, muziek en verdieping. Hiermee blijft
men vertellen hoeveel méér er mogelijk is op de daken.
Ook draaide de organisatie de rollen om en ging men op
bezoek bij bewoners om het dak te bekijken en te fotograferen.

De video is gemaakt door Paul Martens. Men vliegt mee en
bepaalt tijdens deze vlucht zelf welke richting men op kijkt,
en welke daken men zo (be)zoekt. Tijdens de vlucht ontdekt
men welke daken er in het afgelopen jaar allemaal te
bezoeken waren, maar vooral is te zien hoeveel platte daken
er nog ‘braak’ liggen en wachten op een zinvolle, duurzame
invulling. Rotterdam heeft 18,5 km² aan platte daken, dus er
is nog veel werk aan de winkel.

VERDIEPING
Op de website is een 360 graden video gepubliceerd van
een vlucht over de binnenstedelijke daken van Rotterdam.

De Rotterdamse Dakendagen heeft inmiddels een rijke
historie op het gebied van onderzoek naar wonen op daken.
Omdat dit jaar geen mensen kunnen worden ontvangen,
zet de organisatie het onderzoek samen met Dakdorpen
virtueel voort. Minecrafters worden uitgedaagd om,
met realistische randvoorwaarden, varianten van dakdorpen
te bouwen op Rotterdamse gebouwen.
Onder de titel ‘Rooftopics’ wordt een serie interviews met
dakexperts op de website van Rotterdamse Dakendagen
gepubliceerd. De eerste ‘Rooftopic’, een gesprek van directeur
Léon van Geest met architect Winy Maas, staat online.

CULTUREEL PROGRAMMA
Het dak wordt dit jaar onder de aandacht gebracht als plek
waar muziek kan worden gemaakt. Als onderdeel van het
Dakendingenprogramma organiseerde men dit voorjaar de
Uit-je-dak-muziekprijs. Muzikanten werden uitgenodigd een
dakconcert-video in te sturen. De act met de mooiste video
werd bekroond met de prijs: naast een geldprijs en een aantal speelplekken in Rotterdam, konden de muzikanten zich
via deze prijsvraag in de kijker spelen bij muziekprofessionals.
Muzikanten konden tot 15 juni 2020 hun video insturen.
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AAN TAFEL MET… JEROEN VAN HOOFF

“De dynamiek van
een beurs is prachtig”
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.

maatregelen voor veel beurzen
niet mogelijk om doorgang te
vinden. DAKEN & ZAKEN is daar
een voorbeeld van. De beurs is
noodgedwongen uitgesteld naar
30 september 2021.”

ANDERHALVEMETERPROOF

Nolanda Klunder
“Vanwege de coronamaatregelen konden de vakbeurzen
sinds maart niet doorgaan,” vertelt Jeroen van Hooff,
CEO van beurs- en eventorganisator Easyfairs. “In de derde
week van juni leken de vakbeurzen na de zomer weer te
kunnen gaan plaatsvinden. Vakbeurzen zijn belangrijk:
nieuwe producten en technologieën worden daar gedemon
streerd, kennis wordt uitgewisseld, men onderhoudt contacten
én doet nieuwe contacten op. Zonder beurs moet een salesmanager heel Nederland doorkruisen, waar hij nu iedereen
op één dag kan ontmoeten. Het gaat hier niet alleen over
return on investment, maar vooral ook over return on time.
Helaas is het door de medio augustus weer aangescherpte
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Voorlopig zullen er nog wel veiligheidsmaatregelen voor vakbeurzen
gelden. Van Hooff: “Daar hadden wij
proactief al een plan voor. We hebben een anderhalvemeterprotocol,
met maatregelen voor veiligheid en
hygiëne, en maatregelen richting de
community. Bezoekers moeten zich
van tevoren registreren, de gangpaden zijn aangepast zodat iedereen
anderhalve meter afstand kan
bewaren, waar afstand houden
moeilijk is zijn er plexiglas schermen,
in- en uitgangen zijn apart gefacili
teerd, er wordt extra schoongemaakt,
er is voorzien in handgels en van
zelfsprekend is ook de catering
anderhalvemeterproof. De congreszalen zijn aangepast,
zodat de bezoekers op anderhalve meter afstand zitten.
Onze evenementlocaties zijn groot. Daar kan je veel mensen
veilig in kwijt. Mensen zijn het inmiddels ook gewend om
afstand te houden. Het is in dat opzicht niet anders dan een
bezoek aan een tuincentrum of een attractiepark. We zorgen
ook voor heldere signalering. Zulke pijlen en stickers maken
mensen weer even bewust van de spelregels.”
Easyfairs organiseert beurzen op zeer uiteenlopende gebieden, van uitvaartbeurs tot trouwbeurs, van tandartsbeurs
tot Comic-Con. De meeste beurzen vinden plaats in één
van de drie evenementenhallen van Easyfairs: Gorinchem,

Hardenberg of Venray; soms wordt de RAI, de Jaarbeurs, Ahoy
of de Brabanthallen gehuurd. “Mensen zeggen weleens:
Jeroen, jij moet heel veel weten van heel veel branches.
En dat klopt! Ik weet van heel veel gebieden welke topics
naar voren moeten komen op een beurs. Elke beurs is anders
en ik vind ze allemaal op hun eigen manier mooi.
Een persoonlijke favoriet is misschien de Trendz-beurs twee
keer per jaar. Trendz is een inkoopbeurs voor retailers.
Winkeliers komen hun spullen op die beurs inkopen: ik vind
het mooi dat daar de echte transactiedynamiek is.
In september staan op Trendz al de nieuwe kerstitems.
Er is altijd ongelooflijk veel aandacht voor het uiterlijk van
de stands: de hele inrichting, de tafels, hoe glaswerk, servies
en andere spulletjes staan uitgestald. Op een heel andere
manier vind ik bijvoorbeeld de agrarische beurs mooi.
De bezoekers zijn de agrariërs die met hun familie en hun
opvolging een dag van het erf af zijn om hun kennis te vermeerderen en contacten te onderhouden. Deze beurs is één
van de weinige momenten waarop ze daaraan toekomen.”
De verschillende doelgroepen hebben verschillende
voorkeuren. “Daar passen we de inrichting op aan. Er is een
enorme diversiteit in inrichting van onze hallen mogelijk.
We doen niet aan het Manhattan-patroon van rechttoerechtaan paden. We proberen dingen uit en maken diagonale gangpaden of plaatsen de paviljoens op verschillende
plekken. We spelen met de ruimte. We kijken en ervaren hoe
iets bevalt en bedenken of dat ook voor een andere doelgroep kan werken.”

TOPSPORT
Van Hooff kwam bij Easyfairs terecht via een headhunter,
vertelt hij: “Ik had diverse directiefuncties gehad en me
beziggehouden met klantcontact en klantbeleving.
Daarbij had ik altijd al een voorliefde voor grote evenementen:
bij eerdere jobs had ik vaak ook de portefeuille waarin ik
feesten mocht organiseren. Dat is echt mijn passie.”
“Een evenement organiseren kan je vergelijken met het
bedrijven van topsport,” zegt Van Hooff. “Het is van tevoren
keihard werken, maar het moment zélf bepaalt of het
een succes is. Je kunt het vergelijken met trainen voor de
honderd meter sprint. Na maanden intensief trainen gaat
het erom of je op de Olympische Spelen in staat bent om
die gouden medaille te winnen. Dat maakt dit beroep
zo spannend. Er zijn factoren die je zelf niet in de hand
hebt, zoals het weer en de vooruitzichten en daarmee de
sentimenten in de branche. En niet alleen wij organisatoren
trainen, elke exposant traint op zijn beurt ook: hoe ziet mijn
stand eruit, krijg ik de apparaten die ik wil demonstreren op
tijd binnen, heb ik de juiste plek om optimaal zichtbaar te
zijn, hoe trek ik zoveel mogelijk bezoekers? Hoewel we veel
gebruik maken van technologie – denk aan de website,
digital marketing, CRM – blijft het mensenwerk, en dat is
er zo mooi aan. De dynamiek van zo’n beurs is prachtig.
Ik ga naar elke beurs die wij organiseren ook zelf. Soms is het
alleen een bliksembezoek, soms blijf ik langer, maar ik sla
er nooit een over. Ik wil zelf voelen en proeven hoe het er is.

Ik voel me een beetje de chef de mission die alle sportwedstrijden van zijn team wil bijwonen. Ik leg mijn oor te luisteren
en neem de ervaringen mee naar de volgende beurs.
En als ik zie dat de beurs weer goedgevuld is, dat de sfeer
goed is en de exposanten een grote glimlach op hun
gezicht hebben, dan krijg ik daar heel veel energie van.” ■

JEROEN VAN HOOFF
IN ACHT VRAGEN
BURGERLIJKE STAAT? ONGEHUWD (VRIENDIN).
KINDEREN? TWEE ZOONS, TIM (18) EN DAAN (15).
WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT? IK WERK VEEL. IN MIJN
SCHAARSE VRIJE TIJD GOLF IK GRAAG, IK HOU VAN KOKEN
EN VAN GEZELLIGHEID. IK BEN PRESIDENT VAN DE LION’S CLUB
EN ZET ME ZO IN VOOR GOEDE DOELEN.
FAVORIETE MUZIEK? KLASSIEKE MUZIEK, MET NAME MOZART.
FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING? FRANKRIJK. MIJN OUDERS
HEBBEN DAAR EEN HUIS. VERDER KAMPEER IK ER GRAAG EN
HOU IK VAN WANDELEN IN DE PYRENEEËN.
FAVORIETE STAD? IK ZOU WEL OUD KUNNEN WORDEN IN
SAN DIEGO. HET IS ER ALTIJD MOOI WEER EN IK BEN EEN
ZONAANBIDDER. HET IS EEN MOOIE MARITIEME STAD. IK BEN
GRAAG AAN OF OP HET WATER; VROEGER HAD IK EEN BOOT.
FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT? DE EIFFELTOREN. JE KUNT
HEM VAN VERAF GOED ZIEN EN JE KUNT HEM BEKLIMMEN EN
BELOOND WORDEN MET EEN MOOI UITZICHT.
WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP? IK BEN TROTS
ALS IK COLLEGA’S SUCCES ZIE BEHALEN. EN IN DEZE TIJD BEN
IK EXTRA TROTS, ALS IK ZIE HOE WEERBAAR ONZE MENSEN
ZIJN. ER IS VEEL FLEXIBILITEIT VAN ZE GEVRAAGD, BEURZEN
MOESTEN WORDEN VERPLAATST, ER WAS VEEL ONZEKERHEID,
ZE HEBBEN VEEL TE VERSTOUWEN GEHAD. MAAR WE KWAMEN
ER SAMEN DOORHEEN.
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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ACTIONDAK
Naadloos en
waterdicht

Bestel gewoon
onderweg!
Actiondak, de online groothandel in:
APP - SBS - EPDM - ONDERLAGEN - RESITRIX - KITTEN - PRIMERS - PARKERS - SCHROEVEN NAGELS - DRUKVERDEELPLAATJES - HEMELWATERAFVOEREN - ISOLATIE - DAKONTLUCHTINGEN
- DAKRANDAFWERKING - VEILIGHEID - GEREEDSCHAP - KLEDING

WWW.ACTIONDAK.NL

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

1. Hecht op praktisch
iedere ondergrond.

2. Verwerkbaar
tot -5 °C.

3. Vloeibare samenstelling
voor omsluiting, zonder
naden en voegen.

4. Volledig getest en
goedgekeurd in de
hoogste klasse volgens
EOTA/ETAG 005.

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

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

THEO TALKS

Sinds 1986 is Brouwers Zink groothandel
van maatwerk in zink, lood en koper. Bij

U kunt hier probleemloos een
PV-systeem aanbrengen

ons staat service, deskundigheid en kwaliteit
centraal. Wij leveren in heel

Nederland

en indien nodig binnen 24 uur. Uiteraard is
Brouwers Zink KOMO

de dakenbranche en aanverwante onderwerpen.

gecertificeerd.

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

In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad zijn mening over

www.brouwerszink.nl

Natuurlijk kom ik de laatste tijd niet meer op het dak.
Dat is geen pré voor het volgende, maar aan de andere
kant geeft ervaring toch ook enig recht van spreken. Of niet?
Ik hoop dat u ‘ja’ hebt gezegd, want anders slaat u vast de
pagina om en mis ik dit keer een deel van de Roofs achterban. Dat zou voor ons beiden jammer zijn.

steenwol nog goed is. Met de resultaten
in de hand kan dan worden gezegd dat het dak voldoet
aan de eisen, gesteld door de minerale wol-producent.
Met deze verklaring in de hand is de opdrachtgever
verzekerd van een goede minerale wol-isolatie waarop een
PV-systeem kan worden aangebracht.

Wat is het geval. Al vele jaren is er een discussie gaande
tussen de diverse isolatieleveranciers, met als simpel
uitgangspunt: ‘De mijne is de beste!’ Niets van: “Die zooi
van jullie is best goed, maar mijn product is beter, want…’.
Nee, als pubers gaan ze al decennia het land door en de
vakbladen in om aan iedereen als het ware te vertellen:
‘Ik heb de langste! Kijk maar!’

Niets houdt de opdrachtgever dan tegen om een partij te
zoeken die hierop een PV-systeem wil aanbrengen. Ik zeg ‘wil’,
maar ik bedoel natuurlijk: ‘durft’. Want wie durft dit aan?
Wie is zo overtuigd dat zijn mensen de isolatie niet kapot
lopen? Dat zijn ploegen alle transporten zo regelen en
positioneren dat de extra belasting geen negatieve invloeden
heeft op de o zo breekbare minerale wol naalden?

Recent las ik een artikel op LinkedIn over de mogelijkheid
de drukvastheid van steenwol te testen in een bestaande
situatie. Omdat de steenwol onbrandbaar zou zijn, zou dit
bestaande dak de ideale ondergrond bieden voor een
PV-systeem. Onze vrienden van SGS Intron en VEBIDAK
kunnen dit voor de klant bepalen. Nu zal het u niet verbazen
dat een medewerker in enthousiaste bewoordingen zich
helemaal kon vinden in deze strategie. Anderen, waaronder
ikzelf, waren iets minder enthousiast.

Ik zal eerlijk zijn: ik vind dat een hele uitdaging.

Persoonlijk weet ik mij een groot werk in Den Haag te
herinneren, waar in mijn tijd bij Gebr. Kooy op een betonnen
dakvloer een steenwol en kunststof dakbedekking werden
aangebracht. Op het halfhoge dak werden, goed zichtbaar
voor de buurt en de gebruikers van het pand, zonnepanelen
geplaatst. Bij de bouw en tijdens het aanbrengen van de
panelen was er intensief loopverkeer op het dak.
BDA, dat een opleverinspectie uitvoerde, kwam tot de
conclusie dat wij ons niet aan het bestek en opdracht
hadden gehouden. De aangebrachte steenwol was slechts
80 mm dik, terwijl 100 mm was overeengekomen.
Leveringsbonnen toonden aan dat 100 mm was geleverd
en verwerkt. Dit is helaas niet de enige keer dat ik steenwol
isolatie door loopverkeer heb zien worden aangetast.

Maar het kan ook een probleem worden. Want stel:
de opdrachtgever twijfelt aan de kwaliteit van zijn isolatie
na het aanbrengen van het PV-systeem. Hij heeft het
bewijs dat voor het plaatsen zijn isolatie goed was.
Stel: bij meerdere insnijdingen is de drukvastheid tot onder
het aanvaarbare minimum gezakt, stel: er is lokaal een
centimeter materiaal ‘verdwenen’. Wie neemt hiervoor de
verantwoording? Wordt het dak afgekeurd? Zo ja, wie moet
het herstellen?

Nu zijn er dus bestaande, met minerale wol geïsoleerde
daken die op voorhand worden gecontroleerd of vóór het
aanbrengen van een PV-systeem de drukvastheid van de

Mijn ervaringen zijn helaas voor deze waaghalzen heel
anders. Zware jukken met PV-panelen, vele pallets betontegels
en vaste economische looproutes van het personeel belasten
het dak en de isolatie. Dat geldt voor ieder dak, maar zeker
voor een dak met minerale wol isolatie. Dat is niet erg,
al gaat het wel ten koste van het isolerend vermogen,
als de opdrachtgever zich dit bewust is.

Dames en heren minerale wol-leverancier: ik val uw
product niet af, sterker nog: ik weet dat we er topdaken
mee gemaakt hebben. Ieder materiaal heeft zijn sterke en
zwakte punten. Topproducenten benadrukken hun kracht,
maar ook behoeden ze hun klanten voor valkuilen.

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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ANJO INTRODUCEERT KUNSTSTOF KAP
VOOR VENT-ALU 2000
Anjo heeft de Vent-Alu 2000 serie uitgebreid met een kunststof kap voor de maten 200 en 250 mm.
Met de Vent-Alu 2000 serie van Anjo zijn grote luchthoeveelheden af te voeren. Deze complete serie is nu uitgebreid met
een kunststof kap voor de maten 200 en 250 mm. De kap
heeft een fraai uiterlijk en is niet gevoelig voor indeuken,
bovendien wordt eventuele condens optimaal afgevoerd.
Doordat de kap is uitgevoerd in PP, is deze UV-bestendig en
zeer sterk.

Zo voorkomt u onnodig afval en hoeft u geen naden te
maken. Naast dakbedekking biedt men ook een brede
keuze daktoebehoren, zoals isolatiematerialen, lichtkoepels,
hemelwaterafvoeren en daktrimmen. Ook biedt men gratis
opleidingen en trainingen aan. Daarmee blijft u altijd op de
hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van
daktechnieken, duurzaamheid en meer. Hodak is kortom een
veelzijdige groothandel die graag meedenkt om de juiste
oplossingen aan te dragen voor dakproblemen. De ervaren
medewerkers staan klaar om uw kennis te verbreden.

De PP kap heeft een diameter van 250 mm en past op de
bestaande enkel- en dubbelwandige plakplaat 250 mm
en op de nieuw ontworpen plakplaat 200 mm.
Eén kap dus voor de twee diameters.
De plakplaten zijn ook met een PVC-coating leverbaar.
De PP bovenkap heeft, net als de aluminium uitvoering,
een zeer grote ventilatiecapaciteit.
Er is bij de ontwikkeling van deze producten veel aandacht
besteed aan de circulariteit en sustainability. De Vent-Alu
2000 serie met PP kap is opgebouwd uit herbruikbare
metalen en kunststoffen, is geheel demonteerbaar en alle
onderdelen zijn volledig te recyclen.

HODAK DAKMATERIALEN: GROOTHANDEL
IN DAKMATERIALEN EN TOEBEHOREN
Hodak Dakmaterialen is een jonge en dynamische groothandel in dakmaterialen. Vanuit de vestigingen met een
uitgebreid assortiment dakmaterialen wordt heel dakdekkend Nederland bediend. Het bedrijf gaat voor lange termijn
relaties: goede service staat dan ook hoog in het vaandel.
Met de aanwezige kennis en expertise ondersteunt men
graag bij de dagelijkse dakwerkzaamheden, ook met het
uitvoeren van berekeningen, dakinspectie of trekproef.
Vanuit ons magazijn levert men zowel EPDM dakbedekking
als bitumen dakbedekking op locatie. EPDM dakbedekking
maakt men daarnaast desgewenst op maat.
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MEERWAARDE VOOR DE OPDRACHTGEVER
Inmiddels is het alweer acht jaar geleden dan wij een onderdeel zijn geworden van het Amerikaanse Carlisle Incorporate.
Toch kennen de meeste verwerkers ons nog het best als
EPDM producent van de merken RESITRIX® en HERTALAN® en
de aluminium dampremmer ALUTRIX®. De overname heeft
ons bedrijf vele voordelen gegeven, van een financieel sterke
partner tot internationale kennisdeling. Onderwerpen als
multifunctionele daken, circulair bouwmateriaal, duurzaam
ontwerpen en een vuurvrije verwerking worden als waardevol ervaren.

Bevestiging middels inductie kende haar introductie in 2009
en is overgekomen vanuit de Amerikaanse markt.
Het is inmiddels een bewezen techniek, waarbij stroom
wordt opgewekt middels een magnetisch veld. Als dit veld
vervolgens in aanraking komt met, in dit geval, een metalen
drukverdeelplaat (DVP), dan wordt deze verwarmd.
Deze DVP’s hebben een speciale coating, afgestemd op het
te gebruiken dakbedekkingsproduct. Deze coating wordt
door het inductieapparaat geactiveerd en verbindt zich zo
aan de bovenliggende kunststof dakbedekking. Er wordt
tijdelijk een (koel)magneet op de verbinding geplaatst,
zodat de dakbedekking en de DVP met elkaar in verbinding
blijft en kan afkoelen. De lascyclus bedraagt slechts 5 seconden en het apparaat geeft met een toon aan wanneer de
bevestiging een feit is, het koelmagneet blijft 30 seconden
staan. Na 35 seconden is de bevestiging gereed.
In het systeem wordt met meerdere koelmagneten gewerkt,
waardoor de effectieve verwerking optimaal wordt.
Natuurlijk hebben we nog meer te bieden. RESITRIX en
ALUTRIX hebben hernieuwd het Amerikaanse FM approval
ontvangen, voor onze EPDM dakafdichting hebben we een
separaat DuboKeur factsheet op laten maken. Wij beschikken
over de mogelijkheid dat uw opdrachtgever kan deelnemen aan een subsidieregeling van de Rijksoverheid
(tot 10% investeringsaftrek). Als laatste merken we een groei
in de toepassing van EPDM als gootafdichting.

breed assortiment bevestigingsproducten aan, voor het
mechanisch bevestigen van plat dak- en gevelconstructies
van industriële en commerciële gebouwen. Aangevuld met
een full-service pakket, bestaande uit onder andere verschillende berekeningen en pull-out testen.
Het productprogramma is nu ook uitgebreid met de oplossing voor het bevestigen van dakbedekking in combinatie
met afschotisolatie op betonnen ondergronden.
Deze bevestiger heeft de naam Eurofast® Adjustable Screw
(EAS) en wordt in combinatie met onze tules gebruikt.

DUITSE SPECIALIST IN VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
SKB Sicherheitskonzepte Breuer GmbH is gespecialiseerd in
de productie van valbeveiligingssystemen voor platte daken
en kan als fabrikant van ankervoorzieningen terugblikken op
jarenlange ervaring. Men biedt een uitgebreid assortiment
aan producten en diensten en voldoet in alle opzichten
aan de groeiende eisen.

PARTNER IN MECHANISCHE BEVESTIGINGSOPLOSSINGEN
VOOR DE GEBOUWSCHIL
Bevestigingsmiddelen spelen een cruciale rol in de algehele
kwaliteit en veiligheid van de totale dak- en gevelconstructie,
ondanks dat ze een relatief klein deel uitmaken van het systeem. Bij Eurofast streeft men ernaar de klant zoveel mogelijk
te ontzorgen. In de zoektocht naar de meest geschikte mechanische bevestigingsoplossing voor de specifieke situatie.
Waardoor elke gebouwschil kwalitatief hoogwaardig bevestigd kan worden en bestand is tegen alle weersinvloeden.
Eurofast is fabrikant van het toonaangevende merk
Eurofast®en een full-service technisch adviesbureau voor het
mechanisch bevestigen van de gebouwschil. Men biedt een

De ankervoorzieningen worden uitsluitend in het Duitse productiebedrijf vervaardigd. Daardoor kan het bedrijf gunstige
prijzen en een snelle levering garanderen. Ook levert men
tijdens de planning- en montagefase advies. Uiteraard geldt
dit ook voor maatwerk, waarbij men kan inspelen op wensen
van de klant. Men biedt ook een grote selectie van de nodige toebehoren.
SKB Breuer Sicherheitskonzepte GmbH biedt
de volgende productgroepen:
• Ankerpunten voor alle onderconstructies,
geproduceerd uit RVS;
• Kabelsystemen;
• Aluminium relingen in alle denkbare vormen;
• Kooiladders, overstaptrappen & ladders;
• Lichtkoepel doorval-beveiliging;
• Ladder-borgingen;
• Looppaden;
• Dakhaken;
• Eventuele montage op locatie.
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VEILIGHEIDS- EN BEVESTIGINGSSYSTEMEN
Als Europese fabrikant levert Etanco bevestigingssystemen en
toebehoren voor de waterdichtheid in verschillende sectoren
van de bouw, zoals dak- en gevelbekleding, dakbedekking,
veiligheid, façade, isolatie, houtbouw en meer.
Met zo’n 800 medewerkers, 5 productiefabrieken, 7 filialen
door heel Europa, 80.000 verschillende producten heeft
de groep Etanco in meer dan 65 jaar een zeer compleet
assortiment ontwikkeld.

bevestigingssystemen aanbieden. Met de Etancoplast tule
HP4 en HP6 biedt men een schroef/tule combinatie met een
zeer scherpe punt die uitermate geschikt is voor dakrenovaties.
Zonder voorboren prikt u door de oude dakbedekking heen.

Eigenlijk zorgt de verplichting van een retentiedak in de
Omgevingsvergunning vaak voor een beter en kwalitatief
hoogwaardige dakbedekkingsconstructie, maar de dakdekkers moeten deze kwaliteitstandaard wel hanteren en niet
zonder overleg verschillende aannames en bezuinigingen
doorvoeren om de klus maar binnen te halen.

HELP, IK MOET WAT MET WATER DOEN!
Optigrün Benelux is marktleider als het gaat om retentie
daken. Al meer dan 750.000 m² retentiedak is uitgeleverd.
Dat de vraag zo groot is naar dit type dak, is eenvoudig te
verklaren: vaak is het verplicht binnen de wateropgave om
alle verhard oppervlak, dus dak en bestrating in de volle
grond, te compenseren middels waterberging. Dit kan in de
huidige stedenbouwopgave bijna enkel nog op het dak.
Er is water nodig voor de daktuin, de gevelbegroeiing, de
interieurbeplanting of het toilet, dus waarom het water af
laten stromen naar het riool of infiltratievoorziening, terwijl je
het juist hard nodig hebt? Het gaat steeds vaker over zowel
wateroverlast als watertekort in Nederland.

‘DUAL DENSITY’ EPS-ISOLATIE VOOR HET PLATTE DAK
IsoBouw heeft met PowerTop een nieuwe generatie plat dak
isolatie. Het product combineert de beste eigenschappen
van airpop® (EPS) in één plaat. Dankzij de ontwikkeling van
nieuwe productietechnieken kan de fabrikant verschillende
materialen/densiteiten samenvoegen (dual density).
Het gevolg: een optimale productafstemming op prestatie
en prijs. Zo profiteert men van de uitstekende isolatiewaarde
van EPSHR en de intensieve beloopbaarheid van EPS 150-SE.
PowerTop is ideaal bij de toepassing op staaldaken waarop
zonnepanelen gemonteerd worden.

Het segment veiligheid omvat voorzieningen voor het platte
dak zoals dakrandbeveiliging, ankerpunten, lijnsystemen,
koepel- en lichtstraatbeveiliging en looppaden. Met kooi
ladders en brugtrappen is ook een veilige toegang tot het
dak gegarandeerd. Uiteraard zijn al deze producten conform
aan de gangbare Europese normen.

Met 101 verschillende ETA-keurmerken beschikt Etanco
bovendien over een enorm aantal verschillende bevestigingsmaterialen voor het platte dak. Dit voor verschillende
ondergronden, zoals staalplaat, beton cellenbeton, hout of
andere. Door de steeds hogere isolatienormen en de daarbij
horende dikkere isolatiepaketten kan men steeds langere
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De isolatieplaten zijn voorzien van een brede sponning van
30 mm. Met een 1-laags verlegging ontstaat hiermee een
gesloten isolatieschil in minder arbeidstijd. De sponning
waarborgt ook een goede onderlinge verbinding tussen
de platen, waardoor het wisselen van platen als gevolg
van een ongelijk staaldak tot het verleden behoort.
Voor de bevestiging is slechts 1 werkparker nodig.

SMART³ PROJECT: RENOLIT PLANT EEN BOS
OM CO2 TE HELPEN VERLAGEN

Voor elke drie verkochte rollen Renolit Alkormart plant
Renolit bomen aan in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Tot op
vandaag heeft het bedrijf, in samenwerking met Treedom,
al 1.500 bomen geplant. Treedom is een organisatie die het
mogelijk maakt om op afstand bomen aan te planten en
die zo bijdraagt aan het behoud van onze planeet. Met het
Smart³ project heeft toonaangevend kunststofprocent
RENOLIT maar één doel: bossen en oerwouden aanplanten
en zo de CO2 uitstoot verminderen. Hiermee wil het bedrijf
haar ecologische voetafdruk, hoe klein ook, compenseren.
De bouwsector is verantwoordelijk voor ongeveer 36% van
de CO2-uitstoot en 40% van het energieverbruik binnen
Europa. Energie-efficiëntie is dus cruciaal voor de toekomst
van de industrie: de impact van de klimaatverandering,
de toenemende schaarste aan natuurlijke hulpbronnen
en energie, maar gewoonweg ook het besef dat er geen
planeet B is, dwingt de mens op zoek te gaan naar steeds
efficiëntere oplossingen en producten.

Optigrün Benelux kan dit als enige echt slim oplossen
middels een retentiedak met Smart Flow Control, waarbij ook
voldaan wordt aan de wateropgave en vergunningen.
Veelal wordt 60 tot 120 mm waterberging vereist en om dit
binnen 24 uur met een bepaalde afstroomsnelheid weer
leeg te laten lopen. Dit is alleen te garanderen met slimme,
zogenaamde dynamische waterbergingssystemen.
Om de onderhoudsmensen in alle veiligheid te laten werken
op de daken, wordt door Europa steeds vaker de permanente
collectieve dakrandbeveilingen aanbevolen. Deze kunnen
zelfdragend, verankerd, recht, schuin, gebogen, neerklapbaar, in aluminium of staal en eventueel zelfs in de bedrijfskleuren geleverd worden. Ze zijn eenvoudig en snel door
de dakdekker zelf te plaatsen zonder uitgebreide opleiding.
Ander voordeel: de dakeigenaar heeft geen jaarlijkse
keuringskosten meer.

Met betrekking tot de brandveiligheid voldoet PowerTop
ook bij de toepassing van PV-systemen aan de geldende
regelgeving en Vakrichtlijnen.

Een sedumdak of standaard daktuinsysteem voldoen niet
aan de wateropgave. Ze bufferen wel water, maar die buffering werkt als een spons. Die kan je niet zomaar leeg laten
lopen, dit is afhankelijk van het weer, de wind, opname van
de planten en dus ook de verdamping. Dit is dus niet te garanderen binnen 24 uur. Daarnaast moet er vaak minimaal
60 mm waterberging zijn die gegarandeerd in 24 uur weer
leeg te maken is. Die 60 mm moet in een open ruimte opgeslagen worden om vervolgens leeg te lopen. Dit gaat niet in
drainagelagen dunner dan 85 mm. De traditionele drainagelagen zijn ontworpen om water dat te veel is, zo snel als
mogelijk af te voeren en water dat je nodig hebt vast te houden. Het water dat de lagen vasthouden is verwaarloosbaar,
20-25 liter per m² is binnen een paar dagen al verdampt en
hiermee los je het watertekort niet op.

Met een dikte van slechts 1,2 mm biedt de Renolit Alkorsmart
dakbaan meer dan alleen waterdichtheid en een goede
mechanische en chemische weerstand. Ze is vooral ook
energiebesparend, duurzaam, veelzijdig, esthetisch én
bestand tegen uv-straling. Het is een dunnere dakbaan
met een langere levensduur. Er is dus een positieve balans
tussen de gebruikte grondstoffen en de prestaties tijdens
de levensduur.

Dankzij de harde toplaag zijn daken met PowerTop veilig
belastbaar met PV-systemen (incl. ballast). Met een beloopen begaanbaarheidsklasse D en een lange duur belastbaarheid van 40 kPa voldoet het product prima. Het dak blijft
bij het monteren of onderhoud van installaties probleemloos
toegankelijk. Het heeft een brandreactieklasse B-s1, d0.
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ZONNEPANELEN OP HET PLAT DAK
Hoe klein het risico ook is: een zonnepaneel is een elektrische
installatie. Er kan dus kortsluiting optreden die tot brand leidt.
Zonnepanelen bevinden zich in de regel dichtbij onder
liggende bouwmaterialen, zoals de dakisolatie. Toepassing
van isolatiematerialen met een Euro-brandklasse A1 is een
elementaire voorwaarde voor een veilig plat dak.
Ingeval van brand blijft onbrandbare isolatie tijdens brandbelasting intact en blijven de isolatieplaten de dakconstructie beschermen.

SEMPERGREEN INTRODUCEERT
TWEE NIEUWE GROENDAKCONCEPTEN
Ons klimaat verandert. Dit leidt tot een toename van extreme
weersomstandigheden, zoals steeds vaker voorkomende
hevige regenbuien. Om overstromingen en waterschade
door extreme neerslag te voorkomen, introduceert Sempergreen het Detentiedak, een innovatief en bewezen effectief
groendakconcept opgebouwd uit vier unieke lagen,
dat toepasbaar is op daken met een dakhelling tot maximaal 5°. Eén van de belangrijkste redenen om voor een
Detentiedak te kiezen is dat regenwater wordt gebufferd in
de opbouw en uiteindelijk vertraagd wordt afgevoerd richting de hemelwaterafvoer. Zelfs in verzadigde toestand is het
Detentiedak in staat om het regenwater volledig te bufferen

belangrijke bijdrage aan leveren door de combinatie van
een groendak met zonnepanelen. Het DuoRoof is geschikt
voor alle hellende daken tot 45°. Terwijl de zonnepanelen op
het DuoRoof energie opwekken, draagt het groen bij aan
biodiversiteit, zorgt het voor verkoeling op warme dagen,
verbetert de luchtkwaliteit en ervaren bewoners een prettige
groene woonomgeving. Bovendien leveren zonnepanelen
een beter rendement in combinatie met een groendak.
Binnen dit concept levert Sempergreen het groendaksysteem en wordt samengewerkt met andere partijen op
het gebied van zonnepanelen, irrigatie en valbeveiliging.
DuoRoof speelt een belangrijke rol in het realiseren van een
energiezuinige, natuurinclusieve en duurzaam gebouwde
omgeving en is daarom de ideale oplossing voor woning
corporaties, architecten, projectontwikkelaars en aannemers
die woonwijkprojecten begeleiden en realiseren.

ASTL AFSCHOTBEVESTIGER
AL 9 JAAR SUCCESVOL IN EUROPA
Eenvoud, duurzaam en 100% stapzeker. Deze eigenschappen
zorgen ervoor dat de gepatenteerde ASTL afschotbevestiger
van Guardian in heel Europa met succes al jaren wordt
toegepast. Door het telescopisch effect veert de tule mee
met de isolatie. Loop je ernaast of stap je erop, dan beweegt
de tule samen met de dakbedekking naar beneden,
doordat de schroef vrij kan bewegen in de tule.
De ASTL heeft dezelfde rekenwaarden als een standaard
combinatie; 600 tot 800 Newton design load – soms zelfs
meer – afhankelijk van het type tule en dakbaan.

Met het groeiend aantal geïnstalleerde zonnepanelen in
Nederland is er een toenemend belang voor de verzekerings
branche om zicht te krijgen op het technische aspect van
zonnepanelen en de risico’s die daarmee samenhangen.
In de Preventiebrochure Zonnepanelen van het Verbond
van Verzekeraars wordt nadrukkelijk aangeraden om reeds
tijdens de ontwerpfase te kiezen voor een onbrandbaar
isolatiemateriaal. Er zijn inmiddels ook al situaties bekend
waarbij verzekeraars de brandverzekering van gebouwen
opzegden vanwege de combinatie van zonnepanelen met
niet-brandveilige isolatiematerialen.
ROCKWOOL steenwol is uiterst brandveilig: het is onbrandbaar en verdraagt temperaturen tot boven de 1.000 °C.
Steenwol isolatie geeft nooit aanleiding tot het ontstaan van
een brand, draagt niet bij aan branduitbreiding of een flash
over en veroorzaakt geen toxische rook. Bijkomend voordeel:
Deze dakisolatie hoeft niet te worden meegenomen in de
vuurlastberekening volgens NEN 6090. Brandbare isolatie
materialen moeten hierin altijd worden meegenomen.
Op platte daken met zonnepanelen is het toepassen van
ROCKWOOL isolatie dan ook de veilige keuze.
Het heeft bovendien een zeer lange levensduur van wel
75 jaar en blijft gedurende de gehele levensduur onverminderd presteren.
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en gecontroleerd af te voeren. De watervertraging kan hierbij
oplopen tot wel 24 uur. Zo wordt het rioolstelsel ontlast gedurende hevige stormen, waardoor de kans op overstroming
wordt gereduceerd. Het Detentiedak kan voldoen aan de
waterparagraaf en is daarmee een waardevolle oplossing in
de strijd tegen overtollig regenwater.
Toekomstbestendige woonwijken dienen over enkele jaren
energieneutraal of -leverend zijn. Een DuoRoof kan hier een

Door eerst voor te boren met een boor met boorstop creëer
je altijd de juiste boordiepte. De boorstop zorgt ervoor dat
er in de isolatie voldoende ruimte is om de ASTL moeiteloos
te plaatsen, daarnaast zorgt de boorstop ervoor dat het
boorgruis wordt ‘weg’ geslagen onder de isolatie. Door het
wegslaan van het gruis wordt er voorkomen dat er enerzijds
boorgruis mee naar boven komt en anderzijds dat het boorgat wordt ‘vervuild’ met gruis en daardoor de schroef niet
goed pakt.

Een ander voorbeeld van een stapzekere combinatie is
bijvoorbeeld de SPA-8240 combinatie met een DBTA schroef.
Deze schroef is voorzien van een extra schroefdraad,
waardoor het plaatje niet meebeweegt met de isolatie en
daardoor is de schroef de dakbaan niet zal gaan perforeren.
Omdat het plaatje en de dakbedekking niet meebeweegt
met de isolatie, ontstaat er wel de kans dat er schade
ontstaat rondom de overlap.
Lang was het alleen mogelijk om met onze machines alleen
de standaard combi tule R45 met schroef te bevestigen.
Vanaf oktober 2020 kunnen ook de andere types (bijvoorbeeld RB48: getande tule) worden verwerkt in de machine
waardoor sneller en ergonomisch wordt gewerkt.
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DAKEN & ZAKEN

EJOT BENELUX START IN NEDERLAND

EINDELIJK!

SPECIALIST VOOR DAKDEKKERSGEREEDSCHAPPEN

EJOT is leverancier en producent van bevestigingssystemen
voor de buitenschil van een gebouw (industrie- en logistieke
hallen, kantoren, ziekenhuizen, luchthaventerminals, etc.).
Door de jaren heen heeft men zich ontwikkeld tot een bedrijf
met meer dan 3.600 medewerkers. Productie en verkoop vindt
wereldwijd plaats vanuit 11 productie-units en 35 verkoopkantoren. EJOT Benelux Bvba verzorgt vanuit Bornem (B)
en Gemert (NL) de
verkoop, levering van
producten voor de
productgroep vlakke
daken.

Eindelijk komt er weer een dakenevent in Nederland.
Al jaren roept de markt, inclusief wijzelf, dat er weer een
goed event moet komen waarbij de gehele dakenbranche
zich kan presenteren.

DCE Holland B.V. is sinds 2017 de specialist voor alle dak
dekkersgereedschappen en aanverwante artikelen.
Naast onze uitstekende service met innovatieve producten,
hebben wij een eigen reparatiedienst, die tegen zeer
concurrerende prijzen uw gereedschap kan controleren
en repareren. Tevens kunt u bij ons een windlastberekening
aanvragen. U krijgt dan van ons passend advies volgens
de door u aangeleverde informatie.

Vanaf 1 oktober start
EJOT Benelux in
Nederland, voor de
productgroep vlakdakbevestigers, met een ervaren team. Het bedrijf biedt een
compleet en innovatief assortiment bevestigingsmaterialen
en gereedschappen, als ook de services zoals windlast
berekeningen en uittrekproeven. Men beschikt voor alle
noodzakelijke testgegevens zoals een ETA-Goedkeuring en
FM-Goedkeuring. Daarnaast werkt men nauw samen met
alle dakbaanproducenten en beschikt men over meer dan
200 windkisttesten met hoge rekenwaardes om daken
efficiënt en zeker te kunnen ontwerpen en uitvoeren.

NATUURLIJK DAGLICHT VOOR
HELLENDE EN PLATTE DAKEN
Naast het ontwerp, slimme (maat)oplossingen en door
dachte materiaalkeuzes creëert daglicht meerwaarde
voor een project. Natuurlijk licht geeft een positief gevoel,
helpt de mens de dag evenwichtig door te komen én is
bovendien gratis. Daglicht betekent minder kunstlicht.

Maar hoe anders ziet de wereld er op dit moment uit,
COVID19 en corona zijn de meest gebruikte woorden van
de afgelopen maanden. Gezien de beperkingen die de
coronamaatregelen met zich meebrengen en onze beleidsvisie zag SealEco alsnog af van haar deelname.
Wij geloven in het succes van dit event, maar niet onder de
huidige omstandigheden. Gelukkig ziet ook de organisatie
een succesvol evenement niet slagen en is de beurs
verschoven naar 2021.
Wij, SealEco, keken met veel plezier uit naar deze dag en
wilden ons steentje bijdragen om dit event te doen slagen.
Wij zouden een nieuwe naam in de Prelasti familie presenteren. Naast de bestaande ongewapende EPDM membranen
“Prelasti S” (Standaard) en de “Prelasti FR” (Vliegvuurbestendig)
is er nu ook “Prelasti Fleece”. Een stabiele vlies gecacheerde
EPDM dakbaan met alle voordelen die dit product heeft
t.o.v. de traditionele EPDM membranen.

Ons leveringspakket is zeer breed en omvat
onder andere:

Dat is beter voor het milieu en voor de energiefactuur.
Redenen genoeg om dat daglicht een hoofdrol te geven in
het project. Als ervaren partner en Belgisch marktleider van
lichtkoepels en dakvensters bekijkt Skylux samen met de
opdrachtgever hoe natuurlijk daglicht op de voordeligste
manier geïntegreerd kan worden in leef- en werkruimtes.

• lijmen en kitten;
• gereedschappen;
• bevestigers;
• dampremmers en plakband;
• kiezelsteen en groendakprofielen;
• valbeveiliging;
• boren en bits.
• ladders, trappen en steigers.

Wilt u een maximale lichtinval en maximale thermische en
geluidsisolatie, maar houdt u ook van een strak design?
Kies dan voor onze vlakke lichtkoepels met dubbelwandig
glas. Ze zien er niet alleen geweldig uit, maar scoren op alle
vlakken goed. De Skylux iWindow2 heeft een Ug-waarde van
1,0 W/m2 K dankzij het compacte, isolerende pvc-raam en
het superisolerende veiligheidsglas HR++. Je bespaart tot
63 % energie ten opzichte van een klassieke dubbelwandige
kunststof koepel. Bovendien bent u zeker van een maximale
lichtinval dankzij de rechte PVC opstand 20/00

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Onlangs nam Skylux de firma Nordag over. Zo breidt de
ambitieuze lichtspecialist zijn aanbod uit met een volledig
gamma kwalitatieve, duurzame, veilige én snel te plaatsen
kiepdakramen voor hellende daken. Met als feature:
een muggenhor aan de buitenkant die naast muggen ook
andere insecten, bladeren en zelfs pollen buitenhoudt.
De muggenhor is combineerbaar met een donkerder getint
screendoek als zonnewering en is standaard inbegrepen
in de prijs.
Skylux dakramen zijn gemaakt met aluminium buitenframes
die niet in aanraking komen met het hout. De verbinding
tussen aluminium en hout bestaat uit afstandshouders in
pvc. Het maakt de dakramen onverslijtbaar, zelfs in uitzonderlijk slechte weercondities.
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Hopelijk ziet de wereld er in 2021 weer heel anders uit
en kunnen wij alsnog ons steentje bijdragen aan een zeer
gewenst dakenevent in 2021.
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De dakenvakbeurs van Nederland

UITGESTELD NAAR 30 SEPTEMBER 2021
Vanwege de aangescherpte maatregelen rond het coronavirus hebben wij helaas moeten besluiten
de eerste editie van DAKEN & ZAKEN, de vakbeurs voor platte en hellende daken, uit te stellen naar 30 september 2021.
De vakbeurs zal dan alsnog worden georganiseerd 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 30 september 2021 bij DAKEN & ZAKEN!

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

Deze beurs wordt mede ondersteund door:



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

Maken we het
samen groen?

PRODUCTNIEUWS

Elk plat dak
stabiel en vlak
De nieuwe bitumineuze onderlaag

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.

EshaBase G EPS van BMI Icopal is een
veelzijdige, stabiele onderlaag, die makkelijk
verwerkbaar is. Met een dikte van 3 mm
vormt de onderlaag een solide en vlakke
basis voor zowel meerlaagse mechanisch
bevestigde, als voor losliggende geballaste
dakbedekkingssystemen. De nieuwe dakbaan
vormt tevens een buffer tegen hittedoorslag,
die voorkomt dat ongecacheerde EPS isolatie
insmelt bij het branden van de toplaag.

De nieuwe dakrol bestaat uit een geïmpregneerd glasweefsel dat voorzien is van een
onder- en bovencoating van gemodificeerd bitumen. Beide zijden van de rol zijn ver
volgens afgewerkt met folie. EshaBase G EPS laat zich goed verwerken in combinatie
met zowel APP als SBS. De samenstelling maakt verwerking bovendien het hele jaar
door mogelijk. Ook tijdens koude wintermaanden blijft de flexibiliteit behouden.
Dankzij de aan de onder- en bovenzijde aangebrachte folie is het materiaal snel
droog te maken, zodat de overlappen, afhankelijk van de ondergrond, ook bij vochtiger
omstandigheden optimaal gelast kunnen worden.

ANTWOORD OP VRAGEN UIT DE MARKT

Steun DuzaDorp en wordt sponsor, partner
of vrijwilliger. Neem contact met ons op!
DuzaDorp • Noordeinde 88 • 3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht
Telefoon: +31 (0)78 221 00 21 • E-mail: info@duzadorp.nl • www.duzadorp.nl

Volgens Timo Clerkx, Product Manager Plat Dak bij BMI Icopal, is EshaBase G EPS een
antwoord op vragen uit de markt. “Verwerkers vroegen om een stabielere onderlaag
die op diverse ondergronden en onder elke gewenste bitumen toplaag toepasbaar
én makkelijk verwerkbaar is. In eerste instantie werd deze onderlaag speciaal ontwikkeld voor de bescherming van ongecacheerde EPS isolatie panelen. Tijdens deze
ontwikkeling hebben we de vragen van onze verwerkers meegenomen. Het resultaat
is een breed toepasbare onderlaag van 3.0 mm dikte met uiterst solide kenmerken,
waardoor een stabiel en vlak dak ontstaat. Bovendien is het product recyclebaar,
net als al onze andere bitumineuze producten.” ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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De Las Lajas-basiliek:
een wit kruis als dak
De Las Lajas-basiliek in Ipiales, Colombia, is een kerk waar legendes,
architectuur en landschap elkaar ontmoeten. Naast de vele andere
bijzondere kenmerken van het gebouw (zoals de bijzonder fraaie
torens en, niet in de laatste plaats, de miraculeuze beeltenis van de
maagd Maria op de rotswand, is het dak van het schip, in de vorm
van een wit kruis, betoverend.

Ze scholen in een grot in de kloof op de
plek waar nu de kerk staat, alwaar Rosa
voor het allereerst in haar leven praatte.
‘Mama, die vrouw roept me!’, riep ze met
haar zojuist verworven stem, terwijl ze naar
een rots wees, waarop na een bliksemschicht de verschijning van maagd Maria
te zien was. De gebeurtenis zorgde ervoor
dat er op deze rots een beeld van Maria
achterbleef, die sindsdien als wonderbaarlijk wordt vereerd. In 1951 werd deze
afbeelding van Maria canoniek gekroond
met goedkeuring van paus Pius XII.

DE EERSTE KAPEL

Joep Klerx
Het begon allemaal lang geleden, in 1754 om precies te
zijn, toen een Indiase moeder Maria Meneses de Quiñones
en haar doofstomme dochter Rosa in noodweer terecht
kwamen tijdens een tocht door het gebergte.
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Deze prachtige legende en de afbeelding
op de rotswand die altijd bewaard is gebleven, werd steeds bekender bij het volk,
waardoor de plek al snel een waar bedevaartsoord werd. Hiervoor werd er in de
18e eeuw al een kapel gebouwd van hout
en riet. Dit bouwwerkje heeft het zo’n 40 jaar
volgehouden, waarna er aan het begin
van de 19e eeuw een stenen kapel werd gebouwd. Niet lang
daarna werd dit gebouw uitgebreid, wat resulteerde in een
indrukwekkend bouwwerk in de Guáitara-kloof, met hoge
muren die hoog boven de rivier uitstaken. Nog een tijd later
werd hier een brug met twee bogen naar de kapel gebouwd,
waarmee de kloof bij het heiligdom werd overbrugd.

DE HUIDIGE KERK
De bouw van de huidige kerk begon in januari 1916.
Het duurde meer dan 33 jaar voor het indrukwekkende bouwwerk in 1949 werd afgerond. Het gebouw werd ontworpen en
gebouwd door de Ecuadoraanse ingenieurs Gualberto Pérez
en Lucindo Espinosa uit Pastaza. Het neogotische bouwwerk
werd bekostigd door de bijdragen van veel gelovigen uit
Colombia en Ecuador. Het beslaat ongeveer 500 vierkante
meter, is vanaf de rivierbedding zo’n 100 meter hoog en
de brug strekt zich over een lengte van 50 meter tussen de
kloof. De basis van de kerk is opgebouwd uit grijs leisteen
dat is geaccentueerd met witte metselvoegen. De naam
Laja (plaat) komt van de naam van dit soort plat sedimentair gesteente dat lijkt op schalie en leisteen, waaruit de
kerk gebouwd is.

HET DAK, HET INTERIEUR EN HET WONDER
De doorvertelde legende, het beeld van Maria en de
prachtige kerk in de fabelachtige omgeving benemen
jaarlijks miljoenen mensen de adem. Maar een bijzonder
detail, waar lang niet iedere bezoeker zicht op heeft,
is het dak. Dit dak heeft namelijk de vorm van een maagdelijk
wit kruis. Dat geeft van bovenaf een erg betoverend beeld.
Bij binnenkomst in de kerk valt meteen een samenspel van
tegenstellingen op. De witgeschilderde wanden met de
opvallende gouden randen en het bonte glas in lood
combineren op een bijzondere manier met de natuurlijke
rotswand – met de afbeelding van Maria, waar het natuurlijk
om te doen is – aan de achterkant van de kerk.

Nu gaan de laatste tijd verhalen dat het wonderlijke ver
schijnen van deze afbeelding van Maria op de rots door
twee Duitse geologen is bevestigd. Zij namen een sample
van de rots en troffen geen verf, geen kleurstof of enig
ander pigment aan op het oppervlak van de rots;
de kleuren die Maria afbeelden zijn de natuurlijke kleuren
van de rots zelf. Of dit slechts een verhaal is, of ook echt
is gebeurd, is heel moeilijk te checken, omdat er nergens
namen worden genoemd.
Of de legende en het wonder nu allemaal écht zo gegaan
is, is moeilijk te zeggen, maar het heeft in ieder geval al
talloze mensen hoop gegeven in hun zoektocht naar een
wonder én het heeft voor een bouwwerk gezorgd, dat op z’n
minst wonderlijk te noemen is in haar uitstraling. ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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IKO breidt concept
benadering verder uit

Destijds is begonnen met de conceptbenadering om de
kwaliteit van de gehele dakopbouw te kunnen borgen.
In de praktijk werden vaak de waterdichte laag, de isolatielaag en de dampremmende laag van verschillende
fabrikanten gecombineerd. De afstemming van deze
producten liet wel eens te wensen over en het werd dan de
vraag of de gewenste prestaties konden worden behaald.
Bij problemen werd er vaak naar elkaar gewezen en was de
opdrachtgever de dupe.

en uitgebreid. Een gesprek met algemeen directeur Wouter Sikking

IKO is een producent die voor de gehele dakopbouw de
producten in het eigen assortiment heeft. Daarom biedt men
voor diverse gebruiksdaken een systeem aan, bestaande uit
op elkaar afgestemde materialen, dat is voorzien van het BDA
Agrément en is ondersteund met een 10+5 jarige Premium
garantie. Op deze manier is voor elke situatie voorzien in een
optimale dakopbouw, die bewezen prestaties levert.

en sales manager concepts Bastian Konings.

CONCEPTEN

In 2015 lanceerde IKO haar conceptbenadering (zie Roofs mei 2015).
Nu, 5 jaar later, heeft de fabrikant het concept verder ontwikkeld

Algemeen directeur Wouter Sikking.

De conceptgedachte is opgezet in 2015 en is afgestemd
op de actuele vraag uit de markt. In de loop der jaren is
deze benadering verder uitgewerkt en uitgebreid.
Momenteel geven Wouter Sikking en Bastian Konings invulling
aan de conceptbenadering. Sikking is sinds juni 2016
algemeen directeur van IKO Nederland, na jarenlang ruime
ervaring te hebben opgedaan in de bouwwereld. Konings
is sinds januari 2020 de hoofdverantwoordelijke voor de
verdere uitwerking van de conceptbenadering.
De fabrikant biedt op dit moment zes concepten voor de
verschillende daktypen: Eco Roof, Solar Roof, Graphite Roof,
Compact Roof, Green Roof en het Hybritech Roof.
Hieronder een kort overzicht:
Eco Roof en Solar Roof
Dit betreft een concept dat op basis van zeer witte,
reflecterende dakbedekking zorgt voor een minder snelle
opwarming van het dakoppervlak. In combinatie met de
IKO enertherm PIR-isolatie en de witte, bitumineuze dakbaan
zorgt dit voor een stabieler binnenklimaat in het gebouw.
Doordat het dakoppervlak minder opwarmt, is het dakpakket
stabieler en dat is weer gunstig voor de levensduur van
het dak (de verwachte levensduur is minimaal 35 jaar).
Het draagt ook bij aan een vermindering van het
urban heat island effect: als het dakoppervlak minder
opwarmt, warmt de lucht daarboven ook minder op.
Naast energiezuinigheid (door minder gebruik van de
airco) zorgt dit concept ook voor een betere luchtkwaliteit,
vanwege de luchtzuiverende coating die op de dakbaan
is toegepast (Air Care Technology). Tenslotte zorgt de witte
bovenlaag ook voor een hoger rendement van eventueel
op het dak toegepaste zonnepanelen.

Reclassering Nederland, Amsterdam.
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Compact Roof en Green Roof
Er zijn situaties denkbaar waarbij extra belang wordt gehecht
aan de waterdichtheid van het dak, zoals bij datacentra,
ziekenhuizen of fabrieken in de voedingsmiddelenindustrie.
Voor deze situaties is het IKO compact roof ontwikkeld.

Sales manager concepts Bastian Konings.

De zeer specifieke verwerking met gegoten bitumen zorgt
ervoor dat het dakpakket één massief en waterdicht geheel is.
Dit concept leent zich bovendien als toepassing onder
groendaken. De isolatieplaat wordt volledig lucht- en waterdicht ingegoten, waardoor het dak wordt gecompartimenteerd. Met het systeem kunnen ook intensieve daktuinen en
retentiedaken worden uitgevoerd.
Graphite roof
Dit concept is ontwikkeld met het oog op een optimale
brandveiligheid. De brandwerende toplagen IKO pantera en
IKO carbon Hi-speed met ingebouwde grafiettechnologie
hebben de testen van de Europese brandtestmethoden
Broof (t1-t4) doorstaan. Het expandeerbaar grafiet op de
toplaag werkt als brandvertrager door een endothermische
verbrandingsreactie, maar vooral door de vorming van een
hitte-isolerende laag na expansie. Het specifieke ‘zweleffect’
schermt de vlam af en dus ook de hitte, stopt het afdruppen
van de coating en onderdrukt de rook. Het grafiet wordt
tijdens het productieproces op de wapening aangebracht.
Hybritech roof
Dit concept bestaat uit een gebruikelijke dakopbouw als
bij de andere concepten, maar vanaf de onderlaag wordt
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VOOR ELK DAK EEN OPLOSSING

verder gegaan met een vloeibare waterdichting: IKO hybritech
(twee lagen met daartussen een polyester wapening.
Het concept is ontwikkeld voor complexe daken met veel
doorvoeren en/of lastig bereikbare details.

AMBASSADEURS
“Een compleet pakket dus, met innovatieve oplossingen
en zorgvuldig op elkaar afgestemde onderdelen,” vertelt
Wouter Sikking. “Er is een uitgebreid traject aan ontwikkelen,
testen en certificeren aan voorafgegaan. We hebben enorm
geïnvesteerd in de ontwikkeling van de conceptbenadering,
omdat we geloven dat dit de manier is om kwalitatieve
daken te realiseren. Wij werken volgens duidelijk omschreven
‘values’: IKO is van oorsprong een familiebedrijf en hoe groot
de organisatie nu ook is, we houden deze waarden voortdurend voor ogen. Kennis, integriteit en bescheidenheid zijn
bijvoorbeeld drie waarden, volgens welke wij opereren op
de markt. Deze houding blijkt uit al onze activiteiten.”
Dit heeft gevolgen voor de manier waarop de concepten
worden vermarkt. “Wij werken samen met zogeheten
Premium Partners,” legt Konings uit. “De individuele producten
zijn vrij verkrijgbaar, maar de Premium Partners zijn de
ambassadeurs van onze systemen en krijgen dan ook
een uitgebreide ondersteuning. Wij willen graag dat deze
partners de concepten actief onder de aandacht brengen.
In ruil daarvoor zorgen wij voor optimale ondersteuning.
Als nodig, gaan we bijvoorbeeld mee naar projecten en
adviseren we over de juiste werkwijze. Ook willen wij graag
direct in contact staan met de eindklant: wat zijn precies de
wensen en behoeften? Zo kunnen we onze Premium Partners
optimaal ondersteunen en ervoor zorgen dat zij hún klanten
op een juiste manier helpen. Wij fungeren bovendien als
centraal aanspreekpunt. Zijn er uitdagingen met een
bepaald project, dan lossen we dat met de dakdekker op,
daar gaan we de opdrachtgever niet mee vermoeien.”

De concepten zijn nu volledig up-to-date en de heren hebben
hoge verwachtingen. Sikking: ”De conceptbenadering is
echt het antwoord op de vraag van de markt op dit moment.
Het besef dat het dak een belangrijke rol kan spelen in tal
van vraagstukken raakt steeds breder verspreid, maar de
angst is dat het gebruik van het dak (op een andere manier
dan traditioneel) risico’s met zich meebrengt.
Die risico’s worden met de concepten teruggebracht tot
nul: alle onderdelen zijn bewezen op elkaar afgestemd
en zorgen voor een technisch optimaal, duurzaam en
gegarandeerd resultaat.” ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

MULTIFUNCTIONELE DAKEN
Het dak als energiecentrale. Watermanagement op het dak. Een extra verdieping voor recreatie of
zelfs een complete tuin op het dak. Met de IKO roof concepts is het allemaal mogelijk.
De uiteindelijke gebruiksfunctie van het dak is bepalend voor de keuze van een passend onderliggend
daksysteem. Een IKO roof concept, met uitsluitend op elkaar afgestemde materialen, biedt u de
zekerheid van een duurzaam daksysteem dat perfect is afgestemd op het beoogde gebruik.
Benieuwd naar de roof concepts van IKO? Bezoek dan onze website.
Met IKO kiest u voor duurzame oplossingen.
nl.iko.com - www.iko-insulations.com

DAKBEDEKKING I VLOEIBARE WATERDICHTING I ISOLATIE

Euroscoop Schiedam.

Roofs

55

De Specialist op het gebied van Dakveiligheid!
Elke daksituatie is anders.
Standaard veiligheidsproducten voldoen dan ook niet
altijd. Wij hebben de kennis, kunde en ervaring in huis om
voor elke daksituatie een passende oplossing te vinden.

KS1 Kabelsysteem

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.

De ultieme
zelfklevende dakbaan.

Ontdek alle voordelen op:

www.ks1kabelsysteem.nl

www.daksafe.nl

info@daksafe.nl

Tel: 0348 - 47 52 00

Aabo Unifol POCB SK

De snelste én sterkste SK dakbaan.
Aabo Unifol POCB SK is een ongekend sterke en veelzijdige éénlaags
toepasbare superieure dakbedekking die door zijn unieke compound de
beste eigenschappen van zowel kunststof, EPDM als bitumen dakbedekking
verenigd in de ultieme zelfklevende dakbaan.
Aabo Unifol POCB SK kent een unieke samenstelling waarin elementen
uit de meest moderne dakbanen en traditionele bitumen samenkomen:
de weerbarstigheid en stevigheid van bitumen, de flexibiliteit en
verwerkingssnelheid van kunststof en de levensduur van combiproducten
gemaakt van EPDM én bitumen. De rol is leverbaar met een afwerking van
TNT vlies of een prachtige zwarte fijngranulaat afwerking.
Aabo Unifol POCB SK is niet alleen over de gehele onderzijde zelfklevend, ook de
overlappen zijn voorzien van een aparte zelfklevende strook. Daardoor kan een
dak in zijn geheel zonder brander of föhnlasautomaat gerealiseerd worden! De
900 Newton sterkte dakbaan is vanwege zijn vormbaarheid tevens zeer geschikt
om te verwerken in dakranden en voor het inwerken van details. Door de geringe
dikte van 3.5mm en de toepassing als éénlaags systeem zorgt de dakbaan
bovendien voor een geringe gewichtsbelasting. Al deze eigenschappen maken
van Aabo Unifol POCB SK met recht de ultieme zelfklevende dakbaan!
Ook verkrijgbaar als 1400 Newton sterke
variant voor mechanische bevestiging!

Álles voor het dak.
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

www.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

PRODUCTNIEUWS

Veiliger gebruik van
imperiaal op bedrijfswagen
De nieuwe telescopische Q-Top Get-Up ladder is een gebruiksvriendelijk
arbeidsmiddel dat het op- en afladen van materiaal op een imperiaal nóg
veiliger maakt. Door kennis over klimoplossingen en bedrijfswagenaccessoires
te bundelen, is deze ladder de eerste in de markt die alle waardevolle
functionaliteiten, conform de laatste veiligheidsrichtlijnen combineert.

WIJ WILLEN
KENNISMAKEN
MET JULLIE.
KENNISMAKEN OM KENNIS TE DELEN.

De wens om een professionele ladder te ontwikkelen, is ontstaan vanuit de visie om de veiligheid van de gebruiker van
een imperiaal nóg beter te waarborgen. “De Get-Up ladder is
op alle posities aan een Q-Top imperiaal aan te haken en
zelfs als arbeidsmiddel op het werk te gebruiken. Ingeschoven
neemt de ladder minimale ruimte in beslag. De huidige
ladders, die toegang verschaffen tot de imperiaal, zijn func-
tioneel en sterk, maar permanent op de bedrijfswagen aanwezig. Deze ladder is flexibeler in gebruik, gebruiksvriendelijker,
duurzaam en voldoet aan de strengste veiligheidsnormen”,
aldus marketingmanager Bas Verschoor.

MULTIFUNCTIONEEL
“Deze klimoplossing is uiterst gebruiksvriendelijk,” stelt
Maarten Hogervorst, Manager Marketing & Development

bij Altrex. “De telescopische
ladder kan gebruikt worden
om de imperiaal te betreden, maar ook op het
werk zelf. De ladder
wordt met speciale
veiligheidsklemmen
aan de zij- of
achterkant van de
imperiaal gehaakt
of tegen een achtergrond geplaatst.
De lengte van de
ladder wordt automatisch afgestemd
op de afstand tussen imperiaal en ondergrond, ook als deze
ongelijk is. De rubberen voet biedt optimale grip. Omdat de
ladder alleen bij daadwerkelijk gebruik toegankelijk is,
kunnen ongenodigde gasten het voertuig niet beklimmen.”

CONFORM MEEST RECENTE EN-NORM

Binnen onze groep hebben we meer dan 100 jaar ervaring in dit mooie vak en die kennis houden we niet
voor onszelf. Die kennis delen we graag met jou. Wij zijn jouw verlengstuk om projecten aan te pakken.
We weten wat erbij komt kijken om een klus te scoren en te ‘klaren’. We weten je te behoeden voor fouten
in een begroting of berekening. We hebben alles al eens meegemaakt en zorgen dat jij op alle vlakken
voorbereid bent. Wij weten wat de eindgebruiker wil en hoe jij daar op de juiste manier op kunt inspelen.
Benieuwd wat we voor elkaar kunnen betekenen? We horen graag van je.

Dakned • Rotterdam
Kiotoweg 407
3047 BG Rotterdam
010 2687014

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

info@dakned.nl
www.dakned.nl

De Get-Up ladder is van aluminium, dus licht in gewicht.
De ingeschoven ladder neemt weinig ruimte in beslag en
past zelfs in de kleine bestelwagen. Tijdens het ontwikkeltraject
is vooruitgelopen op de aanscherping van regelgeving op
klimmaterieel; de ladder voldoet aan de EN131-6 en aan de
eisen die gesteld zijn vanuit de Warenwet. De ladder is alleen
geschikt voor een Q-Top imperiaal en kan aan de lange zijde
of aan de opsteekrol aan de achterzijde gehaakt worden.
Altrex, specialist in klimoplossingen, en Q-Tech, specialist in
bedrijfswagenaccessoires, hebben kennis en ervaring
gedeeld en verwachten dat het product omarmd wordt
door de eindgebruikers. Een vervolgontwikkeling wordt
niet uitgesloten. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

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

ONTDEK
DE NIEUWSTE
GENERATIE
LICHTKOEPELS ...

INFINITY
POCB

dakbedekking

Tot 40% meer
licht tov andere
merken voor
dezelfde
dakopening

EEN MODERN PRODUCT

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

EINDELOOS
VEELZIJDIG…
INFINITY dakbedekking

• Snelle installatie zonder vlam
• Bestand tegen hoge en lage
temperaturen
• Het hele jaar door aan te brengen
• Hoge flexibiliteit
• UV-bestandig
• Duurzaam
• KOMO gecertificeerd

... en kies voor een huis vol licht
Hou je van strak design en maximale lichtinval? Kies voor de iWindow™ glaskoepels.
Ze zien er niet alleen geweldig uit, maar ze scoren ook uitstekend. Superisolerend,
maximaal lichtdoorlatend, doorvalveilig, inbraakwerend, geluidsdempend en perfect
lucht-en waterdicht. Het iWindow™ gamma is beschikbaar in zowel vaste uitvoering als
opengaand. Ook de accessoires zoals zonwering en ledverlichting zijn opgenomen in
het gamma.
Skylux biedt het iWindow gamma aan met de nieuwe pvc-opstand 20/00 EP (energy
profit). Doordat deze opstand recht is, krijgt u voor eenzelfde dakopening, tot 40%
meer lichtinval voor dezelfde dakopening tegenover andere merken.

www.skylux.be

NIEUWSGIERIG?

Maak dan gebruik van de actie die wegens succes is
verlengt t/m 30 september. Gratis föhn bij afname van
een volle pallet INFINITY: www.shop.zinkunie.nl/acties

ZINKUNIE B.V. • VAN SALMSTRAAT 46 • 5281 RS BOXTEL • WWW.ZINKUNIE.NL
VOOR EEN VESTIGING IN DE BUURT, KIJK OP: WWW.ZINKUNIE.NL/VESTIGINGEN

GRATIS
FÖHN

BIJ AFNAME
VAN EEN
VOLLE PALLET
INFINITY

Dakspecialisten op internet

VITALITEITSMANAGEMENT

Fietsplan
www.firestonebpe.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen
PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

www.sealeco.nl

www.bitasco.nl

www.euroaluminium.nl

www.oudemaas.nl

AABOSAFE
DÉ DAKBEGROENER

Zorgeloos werken op hoogte.

Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde mensen in en om het
bedrijf - en balans in het leven: dat zijn de uitgangspunten van het

www.optigroen.nl

vitaliteitsmanagementprogramma ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

part of

www.eurofast.nl

Experts in
dak- en gevelgroen
www.btl.nl

DakConsult
www.ibsconsultants.nl/dakconsult

Een mooie en laagdrempelige manier om te bewegen is
fietsen. Al heel lang weten we dat fietsen gezond is. Als je op
internet de zoekterm ingeeft waar fietsen goed voor is, dan
krijg je vele lijstjes. Eén van deze gezonde fietslijstjes is de
volgende:

AdviesBuro

Inspectie Dak

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

www.continu-isolatie.nl

www.eyecatchersafety.com

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

• Fietsen is goed om vele ziektes te voorkomen;
• Fietsen is goed om te ontspannen en helpt tegen stress;
• Fietsen zorgt ervoor dat je beter slaapt;
• Fietsen helpt tegen overgewicht;
• Fietsen zorgt voor het ‘breineffect’;
• Fietsen zorgt voor een betere spieropbouw;
• Fietsen is een sociale bezigheid;
• Fietsen kan altijd en overal;
• Door te fietsen krijg je het gevoel van vrijheid.

AABOZINK
www.mawipex.nl

AABOFIX
De basis in bevestiging.

«tools for
professionals»
www.leister.nl

Vakgroothandel in dakmaterialen

www.aabofix.nl

We know how.

WWW.DAKNED.NL

AABOTOOLS

Gereedschap voor professionals.

www.aabo.nl

www.reflexy.org

www.aabotools.nl

www.zinkmeesters.nl

www.vebidak.nl

Kwaliteit in platte en hellende daken

www.provatherm.nl

info@daktechniekholland.nl

0184 499 266

www.daktechniekholland.nl

Hardinxveld- Giessendam

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen
PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

www.oudemaas.nl

W W W. H U T T E R . N L

Valbeveiliging & PBM

Al met al: mensen die veel bewegen voelen zich fitter en
energieker.

www.flowlight.nl

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

Een groep van onze werkmensen is kantoorzitter. Dat brengt
het werk nu eenmaal met zich mee, dat is niet anders.
Als deze mensen voor of na hun werk geen fysieke activiteiten ontplooien, dan bewegen ze volgens de beweeg
richtlijnen van het RIVM te weinig. Dat is niet goed. Je hoort
de laatste tijd ‘zitten is het nieuwe roken’. Er is momenteel
geen wetenschappelijk bewijs of dit echt zo is, maar feit is
dat een mens vanuit de oertijd een ‘beweger’ is en geen
‘zitter’. Meer bewegen is dus de uitdaging.

Om het fietsen te stimuleren, maken wij als werkgever al jaren
gebruik van een fietsplan. Met een fietsplan kan de werknemer op een fiscaal vriendelijke manier een fiets aanschaffen.
In de loop van de jaren hebben hier al veel mensen gebruik
van gemaakt én komen ze met enthousiasme op de fiets
naar het werk. Na de werkdag heerlijk even het hoofd
leegmaken en tegelijk werken aan een betere conditie.
Mooie bijvangst is dat er tevens een bijdrage aan het milieu
geleverd door te fietsen in plaats van met de auto te gaan.
De inzet van een fietsplan is één van de vele stapjes.
En bedenk: vele kleine stapjes zijn één grote stap op weg
naar een mooie duurzame vitale toekomst. ■
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TOTAALPAKKET VOOR DE DAKDEKKER

Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

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

Kunststof dakbedekkingssystemen
met PVC en TPO dakbanen

EXCLUSIEF DISTRIBUTEUR VAN MAPEPLAN
✓ Kunststof membraan voor de afdichting van vooral platte daken

VEGETATIEDAK MET HET
UNILIN PDH-SYSTEEM
Een vegetatiedak bestaat uit een systeem van
baanvormige dakbedekking voor plat- of ﬂauw

✓ Toepassing op alle ondergronden, zowel voor nieuwbouw als voor renovatie
✓ Uitstekende mechanische eigenschappen
✓ Bestand tegen veroudering, UV-straling en diverse weersinvloeden

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!

De oplossing
voor platte daken
Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl

Meer info?
www.wecal.nl
info@wecal.nl
0343 - 59 50 10

WECAL: Compleet en objectief in isolatie- & dakbedekkingsmaterialen

BEDRIJFSNIEUWS

Bitasco opent nieuwe
vestiging in Utrecht
Onlangs opende Bitasco in Utrecht haar zevende vestiging. De vestiging,
die onder leiding staat van Ralf Stekelenburg en Martin Hoogendoorn,
betekent een nieuwe stap in de ontwikkeling van de dakgroothandel.
Roofs interviewde beide heren en business manager Harold Koolhout.

die lange tijd pleitte voor een centrale vestiging en volgens
Koolhout verdiende hij ook een eigen filiaal. Toen de kogel
eenmaal door de kerk was, wist hij ook wie hij moest hebben
om hem te helpen de nieuwe vestiging te runnen.
Martin Hoogendoorn werkte als dakdekker, maar had al
eens laten vallen dat hij graag iets anders wilde gaan doen
in de dakenbranche. Na enkele gesprekken met Martin was
de zaak beklonken. “Martin heeft verstand van de praktijk
en hij begrijpt dus met welke vragen onze klanten in het
dagelijks werk te maken kunnen krijgen. Hij past goed in
onze organisatie,” vertelt Stekelenburg.

een vestiging in Utrecht hebben en de reacties zijn ent
housiast. We rekenen erop dat, naast onze acquisitie,
ook de mond-tot-mond-reclame haar werk gaat doen.”

ADVIESGROOTHANDEL
Er zitten meerdere dakgroothandels in Utrecht, wat is de toe-
gevoegde waarde van Bitasco? “Wij horen tot de IKO Groep
en dat betekent ook dat we gebruik kunnen maken van
alle kennis en middelen die de groep ons kan bieden.
Daarnaast werken we volgens de zogeheten ‘IKO values’,’
aldus Koolhout. “We hebben wat voor elkaar over.
Centraal in de ‘values’ staat het wederzijds respect en ook
een ‘humble’ houding: we stellen ons bescheiden op, de
klant staat centraal. ‘Rolletjes’ verkopen kan iedereen, het
gaat erom dat je de klant een meerwaarde kan bieden.
We willen ons dan ook profileren als een ‘adviesgroothandel’,
wij kunnen meedenken over praktijksituaties. Alles draait bij
ons dus om het persoonlijke contact met de klant.”
Stekelenburg: “Natuurlijk hoort daar ook bij dat we een
kwalitatief goed assortiment kunnen bieden, waarmee we
voor de meest uiteenlopende situaties een juiste oplossing
kunnen bieden. Prijs is belangrijk, maar kwaliteit net zo goed.
We zoeken steeds naar een balans tussen prijs, kwaliteit en

technische ondersteuning. Onder onze klantenkring bevinden
zich zowel (heel) grote als kleine dakdekkersbedrijven.”
“Ook in dit opzicht is het een enorm voordeel dat we bij IKO
horen,” vervolgt Stekelenburg. “Met haar conceptbenadering
biedt de fabrikant voor de meest uiteenlopende daksituaties
kwalitatieve en uitgebalanceerde oplossingen (zie elders in
dit nummer, red.). We hebben de producten van A-merken
op voorraad, maar we leveren ook kwaliteitsproducten onder
een private label. Daarnaast zijn onze voorraadproducten
zeer snel leverbaar. Wij nemen de voorraadfunctie van
veel dakdekkersbedrijven over. Daarbij bieden we ook
innovatieve oplossingen, zoals PV-ankers voor het bevestigen
van zonnepanelen.”
Het bedrijf werkt met een vaste vervoerder om de producten
op tijd op de juiste plaats te kunnen bezorgen. “Dat gaan
we niet zelf doen, we geloven heilig in het adagium
‘schoenmaker, blijf bij je leest’. Je moet doen waar je goed
in bent en andere mensen laten doen waar zij goed in zijn.
Dan kom je tot de beste resultaten.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

De Utrechtse vestiging heeft vanwege de coronacrisis een
‘soft’ opening gehad, letterlijk werd op een dag in mei het
licht aangedaan en de deur van het slot gehaald.
“Je kunt dan niet gaan zitten wachten tot de klanten langskomen,” zegt Stekelenburg. “We zijn dus actief onze klanten
gaan benaderen met het goede nieuws dat we nu ook

6 t/m 8

“Deze nieuwe vestiging was de missing link in onze landelijke
dekking,” vertelt Koolhout. “We hebben veel klanten tussen
Utrecht en Amsterdam, die wel in Amsterdam klant waren,
maar toch graag dakmaterialen in de eigen regio willen
ophalen. Mede door de vraag van deze klanten en onze uit
breidingsplannen zijn we op zoek gegaan naar een centrale
locatie. De vestiging beschikt over een ruim magazijn en is
centraal gelegen langs de A2. Op korte termijn zal men vanaf
de snelweg het bedrijfslogo op onze gevel kunnen zien.”
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NIEUW IN UTRECHT!
Gemakkelijk bereikbaar op
ind.terrein ‘Lage Weide’ langs de A2.

‘SOFT’ OPENING
Ralf Stekelenburg werkt al 18 jaar als verkoper en adviseur
in de dakenbranche, waarvan 8 jaar als rayonmanager van
de Amsterdamse vestiging van het bedrijf. Hij was degene
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De meest complete groothandel voor de vakman in Amsterdam • Arnhem • Breda • Den Haag • Harderwijk • Utrecht • Vlissingen
Martin Hoogendoorn en Ralf Stekelenburg.

Lascogum bitumen dakbaan met zekerheid van kwaliteit www.bitasco.nl
Roofs
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Roval Aluminium is totaalleverancier
aluminium dakranden. Dat
betekent dat we onze klanten
maximaal kunnen ontzorgen.
Niet alleen doordat we voor onze
standaarddaktrimmen diverse
Ral-kleuren direct uit voorraad
kunnen leveren, maar ook doordat
maatwerk bij ons veel verder
gaat dan exact de juiste maat.
Zo voorzien we de aluminium
dakranden desgewenst van
bevestigingsgaten, binnen- en
buitenhoeken, verbindingsplaatjes
en ze kunnen geleverd worden in
brute, gemoffelde of geanodiseerde
uitvoering. Uiteraard kunt u altijd
rekenen op verhelderend advies
van onze dakspecialisten!

Roval Aluminium
Roval Aluminium is marktleider
in de ontwikkeling, productie
en levering van kwalitatieve
aluminium bouwproducten
voor daken en gevels.
Tot het uitgekiende assortiment

Infraroodverwarming

Warmtepompen

LED verlichting

Zonnepanelen

behoren onder meer
dakrandprofielen, waterslagen,
complete muurafdeksystemen,
balusters, groendakproducten,

Klimaatneutraal, duurzaam
en gasloos wonen en werken.
Dat duurzaam, gasloos en energieneutraal bouwen de toekomst heeft is
allang geen nieuws meer. Dit geeft niet alleen een gezonder leefklimaat
voor bewoners en gebruikers, maar is ook een noodzakelijke stap om ons
milieu te ontzien. AaboGreenTech, onderdeel van Aabo Trading, helpt
u graag om ook uw woning of gebouw door middel van een op maat
gemaakt pakket aan innovatieve technieken klaar te maken voor een
groene toekomst.
Eigen energie en warmte opwekken of zelfs compleet overstappen naar
een gasloze woning of gebouw is niet alleen een slimme en verantwoorde
investering voor uzelf, maar zeker ook voor het mileu. En wij helpen u graag
om dit te verwezenlijken! Bent u ondernemer? Dan helpen wij u tevens
graag bij het naleven van de Wet Milieubeheer!

dakrand- en doorvalbeveiliging
en privacyschermen. Daarnaast
biedt Roval Aluminium maatwerk
in zetwerk.
Mooi, functioneel en duurzaam.

www.aabogreentech.nl

Bezoek ook onze
nieuwe webshop!

Lange Linden 32
5433 NC Katwijk

T 088-9965680
F 024-6782495

info@aabogreentech.nl
www.aabogreentech.nl

Kijk voor meer
inspiratieprojecten met
aluminium dakranden
op www.roval.nl.

TOTAALLEVERANCIER ALUMINIUM DAKRANDEN

NIEUWSLIJN

agenda

QUOTE VAN HET DAK

16-17 september 2020

ARCHITECT@WORK
Ahoy Rotterdam
Info: www.architectatwork.nl)

Concrete, concrete shining everywhere

29 september 2020

Moonlight’s bright, and the kids don’t care

EXPERTWEBINAR
‘BRANDVEILIG VERDUURZAMEN
BESTAANDE GEBOUWEN’.
Info: www.bouwwereld.nl

Meet me at the streetlight, gonna take you there
Take you rooftop dancing

27-29 oktober 2020

BUILDING HOLLAND 2020

Sylvan Esso – ‘Rooftop dancing’ (2020)

RAI, Amsterdam
Info: www.buildingholland.nl

LEDEN ONDERHOUDNL VRAGEN ALS EERSTE
SUBSIDIE RENOVATIEVERSNELLER AAN

PUBLICATIE NORM VOOR WEERSTAND
TEGEN BRAND TUSSEN RUIMTEN

Zes leden van OnderhoudNL, hun ketenpartners en
vijf woningcorporaties hebben als eerste consortium
subsidie aangevraagd bij de Renovatieversneller,
het landelijke verduurzamingsproject van de overheid.
De samenwerking - onder de naam de Utrechtse
Renovatieversneller - betreft de gezamenlijke verduurza
ming van een deel van de sociale huurwoningen van
deze vijf corporaties. De betrokken vastgoed-onderhoudsbedrijven van OnderhoudNL zijn: Coen Hagendoorn,
Hemubo, Talen Vastgoedonderhoud, Rutges Vernieuwt,
Weijman Vastgoedonderhoud en Smits Vastgoedzorg.
De betrokken onderhoudsbedrijven zijn vaste partners
van de woningcorporaties en werken al jaren met
hen samen volgens de systematiek Resultaatgericht
Samenwerken (RGS). Hierbij staan ketensamenwerking
en ketenoptimalisatie centraal.

NEN 6068 voor de bepaling van de weerstand tegen branddoorslag
en brandoverslag tussen ruimten is gewijzigd en gepubliceerd.
De norm is gedeeltelijk herzien en bevat daarnaast een nieuwe informatieve bijlage F met praktische handreikingen en toelichtingen.
Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen, waaronder de formulering
voor de vlam uit een dakopening bij industriefuncties: deze is voor
naast elkaar gelegen brandruimten of compartimenten aangepast
aan de huidige werkwijze die in de praktijk wordt gehanteerd.
De norm is aangepast in lijn met het nog te bekrachtigen
Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) om voor nieuw te bouwen
gebouwen te eisen dat ten minste de helft van de eventueel
benodigde brandwerendheid van gevels ‘op eigen terrein’ wordt
gerealiseerd (‘van binnen naar buiten’).

DE ROVAL-MULTI-TRIM®: DUURZAME ALUMINIUM DAKRAND

REGIONALE ENERGIESTRATEGIE GOED UIT DE STARTBLOKKEN

Het vervangen van oude dakranden door nieuwe aluminium
dakranden kan ingrijpend zijn. Niet alleen moet de bestaande
dakrand worden verwijderd, maar ook de bitumen of kunststof
daklaag moet vaak geheel of gedeeltelijk worden verwijderd.
Dat is tijdrovend en kostbaar.

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 Roval-Multi-Trim® is dat allemaal niet nodig. Deze aluminium
dakrand kan eventueel over de bestaande dakrand worden heen
geschoven. Sloopwerkzaamheden worden zo tot een minimum
beperkt of zijn in veel gevallen zelfs helemaal niet nodig.

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.

Hierdoor hoeft er op het dak minder werk te worden verricht,
waardoor het risico op valgevaar afneemt. Ook de montage
gaat op deze manier sneller. De Roval-Multi-Trim®, die geschikt is
voor zowel nieuwbouw- als voor renovatieprojecten, is gemaakt
van aluminium en daardoor onderhoudsarm.

PERSONALIA

CCM
Sebastiaan van den Berg is op 1 augustus 2020 het salesteam bij CCM komen
versterken als Technisch Commercieel Adviseur voor de merken RESITRIX® en HERTALAN®
in de regio West-Nederland. Met inmiddels 18 jaar werkervaring in de dakenmarkt
is hij een professionele aanvulling voor het Sales Team.

NRP
Prof. ir. Wessel de Jonge is per 1 juli benoemd tot algemeen bestuurslid van
NRP (Nationaal Renovatie Platform). Hij treedt zowel toe vanuit zijn functie als
directeur van NRP partner WDJArchitecten in Rotterdam als vanuit zijn aanstelling
als hoogleraar Heritage & Design aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft.
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ICOPAL EN MONIER OP BELGISCHE MARKT
VOORTAAN BMI BELGIUM
De weg tot één geïntegreerd bedrijf op de Belgische markt
startte toen Monier en Icopal, marktleiders in bouwmaterialen
voor respectievelijk hellende en platte daken, zich in 2018
onder één vlag presenteerden op Batibouw.
Op 1 augustus van dit jaar wordt nu de juridische stap in die
integratie gezet: voortaan vormen ze samen de nieuwe
entititeit BMI Belgium. België is zo één van de eerste landen
binnen de internationale BMI Group dat officieel de verschillende entiteiten samenvoegt. Die officiële samensmelting
zorgt voor meer flexibiliteit, een betere service en een eenvoudigere administratie. Bovendien brengt de recente overname
van het RBB betonportfolio en de betonproductie van Etex
een uitbreiding binnen de Belgische entiteit.

Roofs
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OPLOSSINGEN
VOOR PLATTE DAKEN

MET ALL -UP GAAT
HET DAK ERAF ...
...EN ER WEER OP NATUURLIJK!

Verkoop

ANJO VENT-ALU 2000 SERIE UITGEBREID MET PP KAP

Anjo Vent-Alu 2000 serie nu ook leverbaar met een PP kap. De PP kap heeft een diameter van 250 mm en past
op de bestaande enkel- en dubbelwandige plakplaat 250 mm en op de nieuw ontworpen plakplaat 200 mm.
Eén kap voor de twee diameters!
Wij adviseren u graag: 0251 22 93 23

INNOVATIVE

PARTNER

Verhuur

Anjo

Lease

anjo.nl

Onderhoud
Opleidingen

Alles-in-één bedrijfsso ware voor dakbedekkingsbedrijven

In Nederland gebruiken ruim 500 dakbedekkingsbedrijven so�ware van Gilde. Dat is logisch, want
hiermee houden ze hun bedrijfsprocessen onder
controle! Het uitgebreide basispakket met o.a.
oﬀerte-aanvraag, calculatie/oﬀerte, opdracht,
CRM en facturatie is met handige modules en
apps naar wens uit te breiden.
Ga voor meer informatie naar gildeso�ware.nl/dak
of bel Jasper Mondeel op 0316-345 050 voor een
vrijblijvende demonstratie.

Gebruik ook
onze daktechn
ische
so�ware Bouw
fysica
en Windbelast
ing en
de tools 2D-Ca
d en
GEOiD!

Gilde So ware - thuis in de dakenbranche.

Een unieke businesspartner

Da´s All-up

All-up is niet alleen leverancier. Onze larenlange expertise, onze
nauwe banden met Paus en Klaas én onze overtuiging dat het
samen ondernemen tot een wederkerig succes leidt, maken
All-up tot een unieke businesspartner. Met tal van extra’s.

Zoals u merkt heeft All-up alles om ook ú hogerop te helpen.
Veilig, hoog én snel geleverd. Niet alleen met onze producten
trouwens, maar ook met gedegen opleidingen en een
bijzondere, meer dan unieke service. Da’s All-up!

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

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

Volgende maand in Roofs:
SPECIAL

DAK VAN HET JAAR 2019

Dakonderhoud

Bekendmaking Dak van het Jaar 2019

AAN TAFEL MET…

INTERVIEW

Anna Solcerova (onderzoekster HvA)

Dakenman of -vrouw van het Jaar 2019

FIRESTONE
RUBBERGARD
EPDM

De volgende Roofs verschijnt op 6 oktober 2020
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.
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IKO

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

www.zinkunie.nl

www.isobouw.nl

www.recticelinsulation.nl

WIJ BIEDEN DAKDEKKERS VOLLEDIGE ONDERSTEUNING VAN CONCEPT TOT VOLTOOIING,

www.wecal.nl
www.bitasco.nl

MAAK DE OVERSTAP NAAR EPDM
GA NAAR FIRESTONEBPE.COM/DAKDEKKERS EN WEES KLAAR VOOR HET DAK VAN MORGEN

www.anjo.nl
www.gildesoftware.nl
www.all-up.nl
www.mawipex.nl
nl.iko.com

VERDEELD DOOR: WWW.MAWIPEX.NL

VOOR ELK DAK EEN OPLOSSING

COMPLEXE DAKEN - VLOEIBARE AFDICHTING
Snel, veel meters maken op het dak. Dat is wat u graag doet. Complexe daken met veel details echter, zorgen
vaak voor veel oponthoud. Om deze daken op een nette, correcte en toch vlotte manier af te dichten voert
IKO een totaalpakket aan vloeibare waterdichtingsproducten in het assortiment onder de naam IKO flexia.
Vloeibare systemen die perfect samengaan met de IKO-materialen waar u het liefst mee werkt.
Probeer het zelf! Onvoldoende ervaring of hulp nodig? We helpen u met ons netwerk van applicateurs
graag verder. Of we leiden uw personeel op. Het kan allemaal.
Bezoek onze website en laat u overtuigen van het gemak van IKO flexia.
Met IKO kiest u voor duurzame oplossingen.
ikoflexia.com – nl.iko.com – iko-insulations.com

DAKBEDEKKING I VLOEIBARE WATERDICHTING I ISOLATIE

