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COLUMN

Bedankt Edwin

Dirk Lindeman had Edwin opgedragen om als redacteur de 
redactievergadering te leiden. Omdat Dirk er zelf ook bij was 
en de redactieraad onder het genot van eten en drinken 
vooral gezellig was, kwam Edwin er nauwelijks tussen.  
Hij schreef daarom een leidraad, liet het gesprek z’n beloop 
en deed daarvan verslag; het waren de beste vergaderingen!

Ton Berlee

Jaren geleden werd ik samen met de Sales Manager door 
Edwin geïnterviewd. Die laatste zou hem wel even voor
kauwen wat hij moest opschrijven. Edwin ging echter open 
en onbevangen van start en produceerde een artikel naar 
ieders tevredenheid. Dat is zijn grote kracht; het zachtmoedig 
kunnen laveren tussen commerciële belangen en een  
deugdelijk, op feiten gebaseerd artikel. De dichter en  
dominee dr. Eliza Laurillard typeerde zachtmoedig ooit als 
volgt: “Zachtmoedig is niet enkel goedig, zacht en vriendelijk, 
het is ook moedig”. En dat Edwin moedig is, blijkt wel uit deze 
stap die hij nu genomen heeft. Petje af en heel veel succes!

Marco de Kok

Edwin heeft een rustige opstelling, heel anders dan ik van 
andere journalisten/redacteuren gewend ben. Had ik na 
mijn 1ste interview nog twijfels of het verhaal ‘geland’ was,  
nu weet ik dat hij de essentie van het verhaal pakt.  
Dat hij hoofd en bijzaken op een perfecte manier van  
elkaar scheidt en dat het nooit anders geweest is.  
Edwin is een pure vakman met een luisterend oor en  
oprechte interesse in het verhaal van de ander.

Paul Verkaik

Edwin is een man van woorden, maar ikzelf vind het moeilijk  
hem in woorden te vangen. Hij is niet verstrooid, want hij hoort  
alles wat je zegt. Hij is niet verlegen, want hij staat er wel,  
ook al is dat niet vooraan. Hij lijkt niet alert, maar hij merkt het 
gelijk op als wat je zegt niet helemaal met elkaar in overeen
stemming is. Wat gezegd is staat in wat hij geschreven heeft. 
Wat hij zelf is staat denk ik in zijn gedichten…misschien. 

Albert Jan Kerssen

In deze Roofs staat een interview met mij. Edwin werkt al 
18 jaar in de dakenbranche en veel kan er voor hem niet 
nieuw meer zijn. Ondanks dat hij alle antwoorden op vragen 
wel kon invullen, bleef hij nieuwsgierig… alsof hij het voor 
het eerst hoorde. Hij luisterde, vroeg door en ik bleef praten. 
Edwin filtert en zeeft alle informatie tot een mooi verhaal, 
waar je zelf nieuwsgierig van wordt. Dat is een kwaliteit.

Andre van den Engel

Edwin heeft geen bitumen onder zijn nagels, is geen over
maats ego en geen dakenprofessor. Wel is hij door zijn brede 
interesse, vaardige pen en innemende persoonlijkheid een 
spil geworden in het verspreiden van kennis over daken, 
ontwikkelingen en de dagelijkse ‘dakenpraktijk’. Zijn vertrek 
is daarom zeker een gemis, ook voor mijzelf. Aan de andere 
kant is het mooi dat hij de stap heeft genomen zich geheel 
te wijden aan zijn echte passie; de poëzie. 

Otto Kettlitz

Toen ik mij in 2015 meer met Roofs ging bemoeien,  
moest ik wel even aan Edwin wennen. Nu vind ik het moeilijk 
om verder te gaan zonder hem terwijl hij niet veranderd is.  
Als wij op een beurs of een bijeenkomst zijn, vraag ik hem  
wel eens wie wat is. Hij kent iedereen en iedereen kent hem.  
Hij is een soort Facebook van de branche. 

Palmyra Lindeman

Oprechte interesse! Dat is het eerste wat bij me opkomt als 
ik aan Edwin denk. Edwin gaat echt op in de onderwerpen 
die hij langs krijgt, een gave. Om daar vervolgens dan wel
luidende teksten van te fabriceren, is een 'skill' die hem in 
mijn ogen een goed redacteur maakt. Ik heb genoten van 
veel van zijn voorwoorden in Roofs en SteilDAK, dé plek waar 
een hoofdredacteur kan shinen. Zijn rust, kalmte en einde
loze vriendelijkheid zijn kwaliteiten die ik enorm bewonder in 
Edwin. Het ga je goed in de volgende mooie stappen in je 
werkzame leven, Edwin.

Paul van Roosmalen

Edwin Fagel stopt als redacteur van vakblad Roofs.  

Dat is een verlies, omdat hij met zijn werkwijze, zijn stijl en 

zijn persoonlijkheid Roofs tot een echt vakblad heeft ge

maakt. Waarom Roofs door Edwin het vakblad is zoals we 

het nu kennen proberen we als redactieraad aan de hand 

van voorbeelden en anekdotes te verduidelijken. Het is een hulde.

POWERFLEX MONO 3MB - MONO 3STICK
Het IKO roof mono systeem is een vlamvrij éénlaags dakbedekkingssysteem. 
De bitumineuze mono 3MB wordt toegepast als toplaag op het dakvlak. De zelfklevende 
IKO powerflex mono  3stick vindt zijn toepassing voornamelijk bij het bekleden van 
dakranden en opstanden, hierbij gebruikt men de IKO pro activator als hechtprimer. 
De bovenzijde van bede dakbanen is afgewerkt met donkergrijs mineraal. Het systeem kan
op vrijwel alle ondergronden worden toegepast, mechanisch bevestigd of losliggend geballast. 

Geïnteresseerd in een gratis cursus? 
Bekijk ons cursus aanbod https://nl.iko.com/training-center/

Met IKO kiest u voor duurzame oplossingen.

nl.iko.com – iko-insulations.com

conform

NEN
6050

Vlamvrij éénlaags daksysteem

DAKBEDEKKING  I  VLOEIBARE WATERDICHTING  I  ISOLATIE
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Enkele honderden meters van de plek van het oude treinstation van Assen is 

een nieuw station gebouwd met een indrukwekkend dak. Over de drie sporen  

en de stationsvoorzieningen is een reusachtige driehoek gemaakt van  

gelamineerde houten liggers op stalen paraplukolommen. Een primeur voor  

Nederland, want nergens is een treinstation te vinden met een volledige  

houten kap over de sporen. De houten constructie is volledig demontabel  

en zeer duurzaam, mede doordat de vrijstaande constructie toekomstige 

aanpassingen in het stationsgebouw mogelijk maakt. Minder eenvoudig  

was het bouwen op en naast een actieve spoorlijn.

Houten grid overspant 
station Assen

JHet Dak van het  aar 2020

Tjerk van Duinen

Het nieuwe gebouw maakt deel uit de complete herinrichting 
van het stationsgebied van Assen. Voor het doorgaande auto
verkeer is een tunnel aangelegd, de oude bovengrondse 
fietsenstalling is gesloopt en naast een vernieuwde fiets en 
voetgangerstunnel onder het spoor is een grote ondergrond
se fietsenstalling gebouwd. Daardoor kon bovengronds een 
open, voetgangersvriendelijk stationsplein ontstaan, dat een 
betere verbinding legt tussen het stadscentrum en de wijken 
ten oosten van het spoor. Het transparante en uitnodigende 
stationsgebouw neemt de centrale plek in op het plein.

ZWEVEND DAK
Powerhouse Company en De Zwarte Hond hebben in een  
gezamenlijk ontwerp het stationsgebouw opgezet als een  
glazen huis met losse bakstenen paviljoens voor de stations
functies en een zwevend dak van hout. Twaalf stalen paraplu  
kolommen tillen het driehoekige dak van 3.100 m² tien meter 
boven het maaiveld. De driehoek helt licht naar beneden, 
richting de ondergrondse fietsenstalling, en heeft boven  
de sporen een zachte welving. Willem van der Linde,  
algemeen directeur van Hegeman Bouw & Infra vertelt hoe 
het dak in elkaar steekt. “Het klinkt bedrieglijk eenvoudig: 
stalen kolommen dragen een grid van gelamineerde houten 
liggers en daarop is een buitenrand afgetimmerd met hout 
voor een sedum dakbedekking.  

Het middendeel is transparant gehouden met polycarbonaat 
daklichten. Daarachter gaat een complexe engineering schuil, 
waarin alle ontwerpende en uitvoerende partijen een uitdagende 
klus hadden. Een integrale oplossing van staal en hout,  
volledig in 3D ontworpen en passend gemaakt.”

Zwevend dak boven het nieuwe station van Assen. 

(Foto: Tjerk van Duinen)

Luchtopname gemaakt tijdens de bouw. (Foto: Aviacamera)

Naast de vernieuwde fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor is een grote ondergrondse fietsenstalling aangelegd. (Foto: Tjerk van Duinen)
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JHet Dak van het  aar 2020

GRID
“Het is eigenlijk een tafel met twaalf poten,” zegt  
Sander Groot Wassink, senior project engineer voor  
hoofdaannemer Hegeman Bouw & Infra. “Het tafelblad 
bestaat uit een driehoekig grid van gelamineerde houten 
liggers van 1.12 meter hoog en 22 centimeter dik, gemaakt 
door Heko Spanten. Elke ligger is uniek. Normaliter maak  
je zo’n constructie met een hoofddraagconstructie en sub
liggers, dit dak is in één keer aangelegd, waar mogelijk  
met tijdelijke ondersteuning. Na het weghalen van die onder
steuning moet het grid dan precies in de gewenste vorm 
uitzakken. Na deze vervorming is alles recht, daarvóór niet. 
Constructeur Miebach heeft daartoe de vorm van alle indivi
duele liggers uit moeten rekenen. Dit computermodel is naar 
de houtleverancier gegaan, die ruwe liggers in exact de 
juiste vorm heeft gefreesd en van boorgaten heeft voorzien.” 
De gridstructuur is via stervormige uithouders aan de kolom
men gebout. Tussen de liggers zijn nietconstructieve houten 
driehoekjes geplaatst met sleuven voor ledverlichting. 

HULPCONSTRUCTIES
Het construeren van het grid was een lastig verhaal.  
Van der Linde: “Voor het monteren van de hele kapcon
structie was één weekend gereserveerd waarin een trein
stop werd ingesteld en de bovenleidingen spanningsloos 
geschakeld. Op de eerder geplaatste kolommen en met 

SAFETY FIRST
In zo’n weekend gaat de ervaring als infrabouwer meetellen. 
Van der Linde: “Hegeman werkt volgens de Veiligheidsladder  
van Prorail. Werken op en om het spoor is complex en daar 
zijn we op ingericht. Veiligheid staat bij dit soort werken 
boven alles. Dat geldt bovenal in de tijd dat de treinen 
gewoon rijden en er reizigers rondlopen. Je werkt aan een 
kapconstructie die plaatselijk ook dicht in de buurt van de 
bovenleiding met 1.500 Volt komt. Zonder de juiste aardings
maatregelen kan er een spanningsverschil ontstaan,  
dat bij aanraking van de constructie een schok kan  
geven aan onze medewerkers, maar ook aan niets ver
moedende reizigers.”

SEDUM
Met de gridstructuur op zijn plaats, kon de afbouw van 
het dak beginnen. Groot Wassink: “Voor de transparante 
driehoek in het midden was eerst glas voorzien, maar dat 
bleek te zwaar. Nu liggen op de aluminium liggers polycar
bonaat panelen van Licotec. Hieromheen is een met EPDM 
afgewerkte houten dakgoot van een halve meter breed 
aangelegd. De buitenbaan met sedum is vanaf de houten 
vloer opgebouwd met twee lagen EPDM, een beschermmat, 
acht centimeter dikke infiltatiekratten, een honingraatstruc
tuur voor de waterhuishouding, een laag substraat en als 
toplaag het sedum. De honingraatstructuur is gemaakt van 
75 mm dik geëxpandeerd polystyreen (EPS); bij een dergelijk 
groot oppervlak en helling is dat nodig om de waterafvoer  

te kunnen garanderen, maar ook om voldoende water vast te 
houden. Nokken voorkomen dat het hele pakket gaat schuiven. 
Het meeste hemelwater verdwijnt via de brede goot en dak 
 goten van het sedumdeel, naar wat wij de ‘douche’ noemen,  
die uitkomt boven een waterbak.”

Van der Linde is bijzonder content met het eindresultaat,  
dat eerder dit jaar kon worden opgeleverd. “Het is een complex 
werk op een moeilijke locatie. Dat breng je alleen tot een goed 
einde door intensieve samenwerking vanaf de tekentafel tot  
aan de afbouw. Ook lopende het project zijn op een hele fijne 
manier werkbare oplossingen gevonden voor problemen  
die boven kwamen drijven. En het station is een prachtige,  
duurzame toevoeging voor de stad.” ■

Een voorgemonteerd daksegment wordt aan een stervormige 

stalen uithouder geplaatst. (Foto: Hegeman Bouw & Infra)

Doorzicht vanuit de voetgangerstunnel. (Foto: Tjerk van Duinen)

De “douche” (Foto: Tjerk van Duinen)

Voor het monteren van de hele kapconstructie was één weekend 

gereserveerd. (Foto: Hegeman Bouw & Infra)

Daklichten, dakgoot, sedum. (Foto: Hegeman Bouw & Infra)

hulpconstructies is van twee kanten naar elkaar toegewerkt 
met voorgemonteerde secties van het grid. Boven de  
sporen hebben we met losse liggers het tussengedeelte 
ingevuld. Vervolgens is het grid met een tijdelijke houten  
vloer beloopbaar gemaakt. Tijdens het aanbrengen van  
de daklichten is die vloer in een terugtrekkende beweging 
weer afgebroken.”



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

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

nauwe banden met Paus en Klaas én onze overtuiging dat het 

samen ondernemen tot een wederkerig succes leidt, maken  

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

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

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

trouwens, maar ook met gedegen opleidingen en een 

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

Verkoop

Verhuur

Lease

Onderhoud

Opleidingen

MET ALL -UP GAAT 
HET DAK ERAF . . .

...EN ER WEER OP NATUURLIJK!

www.brouwerszink.nl

Check onze laatste aanbiedingen op:

Sinds 1986 is Brouwers Zink groothandel 

van maatwerk in zink, lood en koper. Bij 

ons staat service, deskundigheid en kwaliteit 

centraal. Wij leveren in heel Nederland 

en indien nodig binnen 24 uur. Uiteraard is 

Brouwers Zink KOMO gecertificeerd.

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



Roofs     13

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

12     Roofs

Vanaf het novembernummer van Roofs zal Tjerk van Duinen fungeren  

als de nieuwe hoofdredacteur van Roofs. Hij volgt Edwin Fagel op,  

die per 1 oktober is teruggetreden, na bijna 18 jaar werkzaam te zijn  

geweest bij de uitgever van dit blad. Een dubbelinterview.

Tjerk van Duinen is nieuwe  
hoofdredacteur Roofs

REDACTIEWISSELING

willen stoppen met Roofs, was Van Duinen direct in beeld  
om hem op te volgen.

AFSCHEID
“Naast de journalistieke teksten die ik als redacteur van  
Roofs schrijf, heb ik in mijn vrije tijd altijd ook meer literaire 
teksten geschreven: met name poëzie, maar ook essays,  

recensies, etc.,” legt Fagel zijn besluit uit. “Ik ben dit werk gaan  
doen vanuit mijn fascinatie voor taal. De fascinatie voor  
de dakenbranche is daar pas later bij gekomen. Maar na 
bijna 18 jaar wil ik nu graag meer tijd besteden aan de  
‘literaire’ teksten. Diverse persoonlijke omstandigheden  
maken het voor mij nu mogelijk om deze stap te zetten.  
Ik zal, op freelance basis, nog wel de hoofdredactie van  
het tweemaandelijkse zusterblad voor de hellende daken
branche steilDAK blijven verzorgen.”

Na zijn studie Nederlandse taal en letterkunde in Leiden 
ging Fagel aan de slag als boekverkoper. “Het bleek al snel 
dat ik, zacht gezegd, geen goede verkoper ben en toen 
duidelijk was dat na een jaar mijn contract niet zou worden 
verlengd, ben ik via open sollicitaties op zoek gegaan naar 
een positie als redacteur. Bij Dirk Lindeman, de oprichter van 
Roofs en destijds directeur van uitgever Mandate Publishers, 
kwam mijn brief op het juiste moment binnen: mijn voor
ganger was precies in die periode op weg naar de uitgang.”

“Achteraf vind ik het getuigen van lef dat Dirk Lindeman  
me destijds aannam: ik had maar een klein beetje redactie
ervaring en ik wist niets van daken. Op mijn eerste werkdag 
lag er een stapel Roofs en Dakenraad voor me klaar,  
zodat ik me kon ‘inlezen’. Het eerste wat ik deed, was een 
woordenlijst aanleggen, om een beetje thuis te raken in de 
terminologie. In het begin ging ik steeds met Dirk mee naar 
afspraken, maar begreep ik nog weinig tot niets van wat  
er werd besproken. Ik ben in die eerste periode intensief  
begeleid, een periode waarin ik heel veel heb geleerd:  
van Dirk, maar ook van Ton Berlee, die destijds (tot 2006) 
fungeerde als hoofdredacteur. Nog steeds ben ik niet erg 
technisch aangelegd, maar ik ben al die jaren ondersteund 
door een sterke en actieve redactieraad, die me niet  
alleen de kennis over, maar ook de liefde voor het dak  
heeft bijgebracht.”

“Het is een open deur, maar in die 18 jaar heb ik de daken
branche zien veranderen. De solarbranche en de branche 
voor groendaken stonden nog in de kinderschoenen.  
Valveiligheid was een onderwerp waar het bewustzijn nog 
voor moest worden gekweekt. Ik denk dat Roofs in al die 
jaren zijn bijdrage heeft kunnen leveren aan de ontwikke
lingen: door zijn berichtgeving en door ruimte te geven aan 
discussies, maar ook via het organiseren van symposia en 
vakbeurzen. Sinds 2010 is Dirks dochter, Palmyra Lindeman, 
directeur van Lindeman Uitgevers. Zij zet het blad voort onder  
dezelfde visie, en dat is: Roofs heeft alleen bestaansrecht als  
het vakblad een neutrale en zo veel mogelijk een onafhan
kelijke positie kan innemen. In die zin is Roofs het platform  
voor de hele dakenbranche. Ik heb er alle vertrouwen in  
dat dit blad ook in de toekomst, met de frisse energie en 
nieuwe ideeën die Tjerk van Duinen zal brengen, die rol zal 
blijven spelen.”

NIEUWE HOOFDREDACTEUR
Tjerk van Duinen maakte dertig jaar geleden de eerste stap 
naar een schrijvend leven. Hij vertelt: “Na het volgen van een  
aantal cursussen kwam ik toevallig in de bouwgerelateerde 

hoek terecht en sindsdien heb ik in verschillende hoedanig
heden en voor verschillende uitgeverijen gewerkt, geschreven 
en gefotografeerd. Vanaf 2011 combineer ik dat met marke
ting en communicatiewerk voor startups en MKBbedrijven. 
Het marketing en communicatiewerk deed ik samen met 
een compagnon, die voor zijn grootste klant veel contact 
had met Roofs. Deze uitgave zat steevast in het jaarlijkse 
mediaplan, dus de naam kwam veel voorbij. Verder kwam  
ik ene Edwin Fagel wel eens tegen op beurzen.”

“Mijn relatie met de dakenbranche is nog bescheiden.  
Ik ken een aantal bedrijven die er actief zijn en ik ben altijd 
erg gecharmeerd van ambachtelijk werken, zoals bijvoor
beeld leidekken. Dat zijn mooie beroepen en ik hoop dat  
er voldoende animo voor blijft bestaan. Maar een mooie 
glaskap boven een atrium met rookluiken en ventilatieramen,  
die volledig geautomatiseerd werken en een eenheid vormen 
met de gebouwinstallaties, vind ik ook prachtig. Die kwam ik 
regelmatig tegen bij mijn werk voor de gevelbranche, dat ik 
nu achttien jaar doe. Deze positie stelt me in de gelegenheid 
om me meer met de ‘vijfde gevel’ bezig te houden.”

Nadat hij een persbericht over een project naar steilDAK  
had verstuurd, werd hij uitgenodigd om vaker voor het  
blad te schrijven. De samenwerking beviel zo goed,  
dat Van Duinen de eerste was waar aan werd gedacht in  
de zoektocht naar een nieuwe hoofdredacteur voor Roofs. 
Wat vindt Van Duinen van het vakblad? “De inhoud is in elk 
geval gevarieerder dan de titel suggereert. De redactieraad, 
en de activiteiten die de uitgever ernaast organiseert,  
vertellen mij dat de organisatie een sterke band heeft met 
de branche en dat maakt het voor mij aantrekkelijk om mij 
in het onderwerp te storten. Ik blijf altijd nieuwsgierig en ik 
heb veel zin om me in de dakenmaterie te verdiepen.”

“Het dak wordt doorgaans puur functioneel benaderd.  
Het moet beschermen, isoleren, licht doorlaten of juist niet. 
Dan vind ik multifunctioneel gebruik een mooie ontwikkeling. 
Daktuinen in grote steden, vergroening van daken om  
de opwarming van binnensteden tegen te gaan en regen
water te absorberen, hoe daken een rol kunnen spelen  
in de verduurzaming van gebouwen, daar is nog veel te  
winnen. Roofs besteedt daar veel aandacht aan en dat  
zal ik zeker doorzetten.”

“Ik hou ervan om mooie bladen te maken,” besluit Van Duinen. 
“Daarmee bedoel ik natuurlijk dat de inhoud interessant 
moet zijn voor de verschillende doelgroepen, maar ook  
vind ik dat het blad aantrekkelijk moet zijn om te lezen:  
inhoud en vorm moeten op een goede manier samen
werken. Ik denk dat dat in Roofs al wel gebeurt, maar ik heb 
ook ideeën over de verdere ontwikkeling van het blad.”

“Het was een voorrecht om al die jaren te mogen helpen dit 
blad te maken,” neemt Fagel het laatste woord. “Ik wil mijn 
collega’s, de leden van de redactieraad en al onze relaties 
hartelijk danken voor de samenwerking in al die jaren.” ■

Tjerk van Duinen is oprichter van het tekst en redactie
bureau Van Duinen Content & Communicatie (VDCC).  
In die hoedanigheid voert hij voor verschillende opdrachtge
vers de redactie op tekst en beeld. Voor Lindeman Uitgevers 
verzorgde hij sinds begin dit jaar de rubriek Dak van het Jaar  
in steilDAK, het zusterblad van Roofs, voor de hellende daken
branche. Nadat Edwin Fagel te kennen had gegeven te 

Edwin Fagel (links) en Tjerk van Duinen.
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Het mixed-use gebouw Het Platform in Utrecht is uitgeroepen tot  

Dak van het Jaar 2019. Doordat de prijsuitreiking vanwege de coronacrisis 

niet door kon gaan, hebben de betrokken partijen de prijs tijdens een  

informele bijeenkomst in ontvangst genomen.

Het Platform in Utrecht is  
Dak van het Jaar 2019

DAK VAN HET JAAR 2019

In totaal maakten 19 projecten kans op de onderscheiding. 
Alle projecten die in de vorige jaargang van vakblad Roofs 
in de reeks Dak van het Jaar zijn beschreven, zijn beoordeeld 
door een vakjury, samengesteld uit de redactieraad van dit 
vakblad. Dit jaar bestond de jury uit de volgende personen:

• Ton Berlee (Comfortdak)
• Otto Kettlitz (NiemanKettlitz)
• Marco de Kok (Low and Bonar)
• Paul van Roosmalen (Gemeente Rotterdam)

Het aanbod was ook dit jaar bijzonder gevarieerd en dat 
maakte het er voor de jury niet gemakkelijker op. Het project 
dat op alle vijf de beoordelingscriteria het hoogst scoorde, 
zou de titel in de wacht slepen. De criteria zijn als volgt: 
‘techniek’, ‘esthetiek’, ‘duurzaamheid’, ‘samenwerking’ en 
‘veiligheid’. Nieuw dit jaar was dat er werd gewerkt met een 
shortlist van drie projecten. Na een interessante discussie 
werd tijdens het juryoverleg, begin dit jaar in Restaurant 
Wilhelminapark in Utrecht, de shortlist samengesteld.  
Het was de bedoeling om tijdens de feestavond de shortlist 
bekend te maken met behulp van videopresentaties.  
Door middel van dronebeelden van de projecten en inter
views met de betrokken bouwpartijen zouden de projecten 
op een snelle en heldere manier worden gepresenteerd. 
Deze videopresentaties zijn inmiddels gepubliceerd op  
www.dakvanhetjaar.nl, onder ‘Terugblik’.

De projecten op de shortlist waren:

• Amsterdome te Amsterdam
• Bisonspoor Business Centre te Maarssen
• Het Platform te Utrecht

De jury was enthousiast over de Amsterdome, omdat het een  
oud dak betreft dat weer volledig opnieuw is gerealiseerd  
als dak van een evenementenlocatie. Zeer duurzaam,  
want het is een volledig circulair gebouw: zelfs het interieur is  
vervaardigd uit gerecycled materiaal (oude zeecontainers).  
De duurzaamheid werd zelfs verbeterd door een extra 
isolatielaag aan te brengen: een ingrijpende operatie, die 
goed is uitgevoerd. Het dak was bij de eerdere realisatie al 
vooruitstrevend en technisch bijzonder en dat geldt tegen
woordig eigenlijk nog steeds. Het dak werd in 2D ontworpen, 
de realisatie van het dak in het Amsterdome was daarmee 
een ware puzzel. Gerhard Rijsdijk van het verantwoordelijke 
aannemersbedrijf APR Projects noemde het dak in het  
begeleidende filmpje, terecht, een ‘wauwdak’.

Het business center van het Bisonspoor in Maarssen is  
eveneens adembenemend. Het dak is uitgevoerd met  
behulp van EFTE luchtkussens van Buitink Technology.  
De architectuur is volgens de jury ‘iconisch’: met de lucht
kussens is een effect van een school dolfijnen die uit het 
water springt bereikt. Het is een lichtgewicht constructie  
(2 kg/m²) die in de binnenruimte zeer licht en comfortabel 
is. De betrokken bouwpartijen hebben op een goede manier 
samengewerkt en ook de veiligheid in de onderhoudsfase is 
op een goede manier verzorgd. Het ligt in de bedoeling dat 

er ook groendaken zullen worden aangelegd op de overige 
dakvlakken, op dit moment is dit echter nog niet het geval. 

Het mixed-use gebouw Het Platform te Utrecht, pal naast 
het treinstation Utrecht CS en Hoog Catherijne, is bijzonder 
omdat het uit meerdere daken bestaat.  

Vlnr: Gaston van der Heijden (Zoontjens), Simon Bos (BTL), Pierre Brands  

(ZND Dakbedekking BV), Albert Jan Kerssen (BTL), Bram Breedveld  

(Studio LandLab), Arjen Zaal (VenhoevenCS architecture+urbanism) 

en Casper Hubers (BTL).
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AMSTERDOME, AMSTERDAM
•  Opdrachtgever: Teka Groep, Barneveld 
•  Aannemer casco: APR Projects, Veenendaal 
•  Aannemer E&I: E. van Dunschoten Elektrotechniek, Nijkerk 
•  Aannemer W&E: Kooiker Installatie, Staphorst 
•  Aannemer infra: Van Donkersgoed, Voorthuizen 
•  Productie nieuwe dakelementen:  

Van Pommeren,Veenendaal; De Wilde, Veenendaal;  
Visser Techniek, Zevenhuizen 

•  Dakisolatie: isolatie.com, Gemert 
•  Waterdichting dak: Cocoon Holland, Amsterdam 
•  Hijsmast: Hebo, Rotterdam 
•  Hoogwerkers & verreikers: Manitou 

BISONSPOOR, MAARSSEN
•  Opdrachtgever: Winter Trust B.V., Maarssen
•  Architect: op ten noort blijdenstein, Utrecht
•  Aannemer: Bouwbedrijf Aan de Stegge, Twello
•  Constructeur: Aronsohn, Eindhoven
•  Luchtkussens: Buitink Technology, Duiven
•  Staalbouw: Van den Brink Staalbouw, Barneveld
•  Houten spanten : Heko Spanten, Ede
•  Dakdekker: Fiechter Daksystemen, Hooge Mierde
•  Dakbedekking: BMI Icopal, Groningen
•  EPDM loodvervanger: Hakron, Nunspeet
•  Dakrand en lamellen: Stameta, Staphorst
•  Gevelbouw: JM van Delft & zn, Drunen
•  Staaldak & sandwich : PIB Holland b.v., Nijkerk
•  Valbeveiliging: Daksafe, Montfoort

De verschoven blokken met horizontaal en verticaal groen 
geven een dynamisch beeld. Het dak biedt van alle kanten 
een mooi uitzicht en het gebouw is eigenlijk zelf een dak:  
het is gerealiseerd op de overkapping van het tramstation 
van de Uithoflijn, direct genzend aan station Utrecht Centraal. 
Het dak biedt ruimte aan vrijwel alle functies: recreatie,  
het stimuleren van biodiversiteit, waterbuffering en luchtkwa
liteit. De beplanting van de daktuinen door Studio LandLab 
is geinspireerd op de verschillende landschappen in de 
provincie Utrecht.  
Ook over de uitvoering had de jury niets dan lof. Dat tijdens 
de uitvoering gebruik werd gemaakt van een kraan van een 
naastgelegen project is het toppunt van samenwerking. 
Door de drukke locatie was het veilige verticale transport 
een extra aandachtspunt, waar op een knappe manier 
invulling aan is gegeven. De veiligheid is door de toepassing 
van een borstwering op een zekere manier geregeld.

De jury is door weging van alle criteria tot een eindoordeel 
gekomen. Waar elke jury vanzelfsprekend de eigen accenten 
legt, was het ook belangrijk de respectievelijke criteria in hun 
samenhang te zien. Het Platform was in die zin het meest 
complete project en daarmee volgens de jury de terechte 
winnaar van de DakAward voor het Dak van het Jaar 2019. ■

SHORTLIST DAK VAN HET JAAR 2019

HET PLATFORM, UTRECHT
• Opdrachtgever: ABC Vastgoed en Gemeente Utrecht
• Architect: VenhoevenCS architecture+urbanism, Amsterdam
•  Bouwkundig aannemer: Bouw21, Doetinchem
• Constructeur: IMD Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
•  Staalconstructie: Hutten Metaal Staalbouw B.V., Hardenberg
•  Tuinarchitect: Studio LandLab, Amsterdam
•  Dakdekker: ZND Dakbedekking BV, Eindhoven
•  Isolatiesysteem dak: Continu Isolatiewerken, Velddriel
•  Aanleg groenvoorzieningen: BTL Realisatie, Utrecht 

(Vanaf 1 oktober: idverde Realisatie, Utrecht)
•  Verticaal groen: Sempergreen, Odijk
•  Druppelsysteem: Mastop Totaaltechniek, Boskoop
•  Dakbestrating: Zoontjens, Tilburg

DAK VAN HET JAAR 2019Lindeman Uitgevers 
feliciteert

OPDRACHTGEVER
Het Platform Utrecht B.V., Valkenburg

ARCHITECT
VenhoevenCS architecture+urbanism,  Amsterdam

TUINARCHITECT
Landlab, Arnhem

DAKDEKKER
ZND dakbedekking bv, Eindhoven

ISOLATIESYSTEEM DAK
Continu Isolatiewerken, Velddriel

AANLEG GROENVOORZIENINGEN
BTL Realisatie, Utrecht

(Vanaf 1 oktober: idverde Realisatie, Utrecht)

DAKBESTRATING
Zoontjens, Tilburg

met het Dak van het Jaar 2019

WINNAAR 

DAK VAN HET JAAR 

2019

©Ossip

©Ossip

©Ossip



Anjo
INNOVATIVE
PARTNER

Wij adviseren u graag: 0251 22 93 23 

anjo.nl

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. 
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OPLOSSINGEN
VOOR PLATTE DAKEN

www.unidekplatdak.nl

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

 plat dak
isolatie- en afschotspecialist

De lichtgewicht Roval-RoofGuard®

aluminium dakrandbeveiliging 

maakt werken op het dak een 

stuk veiliger. Het systeem wordt 

gebruikt op platte en licht hellende 

daken in situaties waar het dak 

af en toe betreden moet worden. 

De dakrandbeveiliging wordt ook 

toegepast om risicovolle zones 

op het dak af te schermen, zoals 

airco-installaties of lichtstraten 

en koepels. De duurzame 

Roval-RoofGuard® is modulair, 

zeer eenvoudig te monteren 

en razendsnel op te bouwen. 

Het systeem is gecertifi ceerd 

conform EN 13374, klasse A. 

Met de Roval-RoofGuard® kunt 

u veilig het dak op!

Kijk voor 
inspiratie projecten met 
aluminium detaillering 
op www.roval.nl. 

Roval Aluminium
Roval Aluminium is marktleider 

in de ontwikkeling, productie 

en levering van kwalitatieve 

aluminium bouwproducten 

voor daken en gevels. 

Tot het uitgekiende assortiment 

behoren onder meer 

dakrandprofi elen, water slagen, 

complete muurafdeksystemen, 

balusters, groendakproducten, 

dakrand- en doorvalbeveiliging 

en privacyschermen. Daarnaast 

biedt Roval Aluminium maatwerk 

in zetwerk. 

Mooi, functioneel en duurzaam.

VEILIG WERKEN OP HET DAK MET DE ROVAL-ROOFGUARD®
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Albert Jan Kerssen is uitgeroepen tot Dakenman van het Jaar 2019.  

Al jarenlang speelt hij een belangrijke rol in de kwaliteitsbevordering  

en regelgeving van groene en multifunctionele daken. Als projectleider  

en hoofdrapporteur van het Praktijkboek multifunctionele groene daken  

en gevels heeft hij in het afgelopen jaar een belangrijke bijdrage  

geleverd aan de technische kwaliteit van deze daken.

Eenduidige kennis over  
de ontwikkeling van groene  
en multifunctionele daken

DAKENMAN VAN HET JAAR 2019

ontkenners’ beginnen in te zien dat er iets aan de hand is. 
We moeten daarom, naast alle andere maatregelen,  
ervoor zorgen dat de natuur een prominentere plek krijgt  
in stedelijke gebieden. De voordelen hiervan zijn in Roofs  
al vaak beschreven: groen in de stad zorgt bijvoorbeeld  
voor een koeler klimaat en voor een grotere biodiversiteit.  
Dat besef groeit en de markt voor groene en multifunctio
nele daken groeit mee.”

In de solarbranche zien we eveneens een stormachtige 
groei. Deze groei gaat gepaard met een relatief hoog aantal 
‘cowboys’, die het aanbrengen en installeren van zonne
panelen er ‘even’ bij doen, zonder zich te realiseren dat het 
werk wat meer specialistische kennis en kunde vereist dan 
op het eerste gezicht het geval lijkt te zijn. In de branche voor 
groen en gebruiksdaken is dat volgens Kerssen wat minder 
het geval, omdat deze branche op een meer gecontro
leerde manier groeit en ook omdat een dergelijk dak zelden 
lichtzinnig wordt aangebracht . “Dat neemt niet weg dat er 
ook bij dit type daken aandachtspunten en valkuilen zijn, 
waar men zich niet altijd van bewust is. En een probleem op 
een dergelijk dak kan leiden tot forse gevolgschades.” 

“Al in de ontwerpfase moet worden nagedacht over de juiste 
uitvoering van dit type daken. Daarom is het belangrijk om 
de kennis, opleidingen en regelgeving op orde te hebben.  
Al jarenlang ben ik op dit gebied actief en deze activiteiten 
zijn inmiddels geculmineerd in de uitgave van ISSO,  
Praktijkboek multifunctionele groene daken en gevels.”

PORTAAL VAN KENNIS
Kerssen benadrukt dat het Praktijkboek multifunctionele  

groene daken en gevels tot stand is gekomen in samenwerking 
met diverse instanties en auteurs. Als auteur van de voorloper  
Handboek groene daken was hij wel de aangewezen 
persoon om de totstandkoming van het boek inhoudelijk te 
coördineren. Hij fungeerde als inhoudelijke projectleider en 
als hoofdrapporteur. Het boek werd verder begeleid door 
een stuurgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van 
o.a. VEBIDAK, Stichting Groenkeur en OTIB.

“Het Handboek Groene Daken was alweer ruim acht jaar 
oud,” vertelt Kerssen. “In gesprek met Jan Cromwijk van ISSO 
ontstond het idee om een opvolger te maken. ISSO had ook  
diverse publicaties in portfolio (voorheen bekend als de 
SBRpublicaties) die dringend aan herziening toe waren. 
Door krachten te bundelen en door ondersteunende en 
inhoudelijke bijdragen van verschillende brancheorganisa
ties en marktpartijen is vervolgens deze publicatie tot stand 
gekomen. Het Praktijkboek multifunctionele groene daken 
en gevels is bedoeld als naslagwerk, niet alleen voor groene 
daken, maar voor alle typen gebruiksdaken. Het kan worden 
gebruikt in alle fases van een project, van ontwerp tot en met 
het onderhoud, en het is nadrukkelijk ook bedoeld als boek 
dat kan worden gebruikt in het onderwijs. Zo wordt het ook 
al gebruikt door de verschillende partners. Het boek is niet 
in een hoge oplage gedrukt: er worden zo veel exemplaren 
gedrukt als er vraag naar is. Dat maakt het naslagwerk ook 
gemakkelijk en snel te updaten.”

“Het praktijkboek heeft niet de pretentie alle kennis over 
groene en multifunctionele daken te hebben verzameld.  
Het fungeert eerder als een ‘portaal van kennis’, waarbij wordt 
verwezen naar bijvoorbeeld de FLLnormen en de NTA,  
in plaats van dat deze normen letterlijk zijn overgenomen. 
Het boek heeft als doel om de bestaande kennis in te  
bedden, aan te vullen en in samenhang te presenteren.  
Het moet een beetje gaan fungeren als ieders beginpunt 
voor kennis over groene en multifunctionele daken.”

EENDUIDIG
Kerssen: “Een belangrijk uitgangspunt van het praktijkboek is  
dat het de informatie op een eenduidige manier presenteert.  
Je moet als branche niet willen dat er tegenstrijdige signalen 
worden afgegeven. Een duidelijk voorbeeld is de vraag of 
een groendak een isolerende waarde heeft. Een groendak 
heeft vele voordelen, maar juist isoleren doet het slechts in  
zeer beperkte mate. Het werkt verstorend als dat een argu
ment zou zijn om een groendak aan te leggen, want dan 
voelen mensen zich uiteindelijk bedrogen als blijkt dat een 

dergelijke eigenschap tegenvalt. Dat is vanzelfsprekend 
slecht voor het aanzien van de branche. Daarom is het  
belangrijk dat iedereen hetzelfde vertelt.”

“Misschien is dat een beetje een utopische gedachte,” 
vervolgt Kerssen. “Maar we willen er met dit boek óók voor 
zorgen dat er zo veel mogelijk consensus is over prestaties, 
normen, de wijze van aanleggen, etc. In die zin zie ik het werk 
aan deze publicatie ook als een vertaalklus: hoe bundel je 
alle opvattingen en perspectieven tot één samenhangend 
verhaal? We zijn erin geslaagd een praktijkboek op te  
stellen dat zijn waarde heeft (en voorlopig wel zal blijven 
houden) voor de hele markt. Daar ben ik trots op en de titel 
Dakenman van het Jaar onderstreept naar mijn idee de 
waarde van de activiteiten van onze branche. Ik zie deze  
onderscheiding ook als iets gezamenlijks: kennis delen doe 
je niet alleen, je doet het altijd met andere mensen en in 
feite fungeer je als doorgeefluik van kennis.”

“Laten we nu echt werk maken van de toepassing van groene 
en multifunctionele daken,” besluit Kerssen. “Natuurinclusief 
bouwen zorgt, naast alle maatschappelijke voordelen,  
voor een levende stad en een levende buurt en dus ook  
voor een betere kwaliteit van leven. Ik hoop dat de onder
scheiding Dakenman van het Jaar kan fungeren als state
ment voor het belang van multifunctioneel gebruik van daken 
en, meer nog, het technisch juist toepassen daarvan.”

Vanwege de coronacrisis kon de feestavond voor de  
dakenbranche dit jaar niet doorgaan. Inmiddels heeft  
Albert Jan Kerssen de onderscheiding en de bijbehorende 
award tijdens een bijeenkomst in Utrecht ontvangen uit  
handen van Palmyra Lindeman, uitgever van Roofs. ■

Desgevraagd vertelt Albert Jan Kersen dat hij heel  
verrast was toen hij hoorde dat hij was uitverkozen tot  
Dakenman van het Jaar 2019. “Ik had het niet zien aan
komen,” vertelt hij. “Toen ik werd genomineerd, was mijn 
eerste reactie dat de concurrentie stevig was, dus ik ging 
nergens van uit. Ik ben vereerd met de onderscheiding,  
die het belang van groene en multifunctionele daken  
onderstreept en met name het belang van een technisch 
correcte uitvoering van deze daken.”

KLIMAATVERANDERING
“De maatschappelijke noodzaak wordt nu steeds algemener 
erkend,” vertelt Albert Jan Kerssen. “Elk jaar worden warmte
records verbroken en ook de meest hardnekkige ‘klimaat

JURYRAPPORT DAKENMAN VAN HET JAAR 2019
AL JARENLANG LEVERT ALBERT JAN KERSSEN MET ZIJN TOMELOZE ENERGIE  
EEN BELANGRIJKE BIJDRAGE AAN DE ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN  
MULTIFUNCTIONELE DAKEN. NIET ALLEEN MET ZIJN ADVIESWERK BIJ BTL ADVIES  
(DAT SINDS 1 OKTOBER EEN NIEUWE NAAM HEEFT: IDVERDE ADVIES), MAAR OOK  
DOOR ZIJN BETROKKENHEID BIJ DE REGELGEVING EN NORMERINGEN OP DIT 
GEBIED, ZIJN WERK ALS REDACTIERAADLID VAN VAKBKAD ROOFS EN IN HET AFGE
LOPEN JAAR, 2019, MET ZIJN ONMISBARE BIJDRAGE AAN HET PRAKTIJKBOEK  
MULTIFUNCTIONELE GROENE DAKEN EN GEVELS (EEN ACTUALISERING VAN HET 
HANDBOEK GROENE DAKEN WAAR HIJ DE AUTEUR VAN WAS EN DE ISSOPUBLICATIES). 

DIT LAATSTE WAPENFEIT IS DE DIRECTE AANLEIDING VOOR DE TOEKENNING VAN DE  
TITEL DAKENMAN VAN HET JAAR 2019. DE JURY VOLGT EN WAARDEERT DE ACTIVI
TEITEN VAN ALBERT JAN KERSSEN AL VELE JAREN. IN EEN CONTEXT WAARIN GROEN  
DAKEN EN MULTIFUNCTIONELE DAKEN STEEDS MEER AAN RELEVANTIE WINNEN,  
EN DAARMEE HET BELANG VAN EEN TECHNISCH DEGELIJKE UITVOERING VAN DEZE 
DAKEN GROEIT, WIL DE JURY EEN SIGNAAL AFGEVEN. MET ZIJN WERKZAAMHEDEN 
VOOR IDVERDE ADVIES EN ZIJN ACTIVITEITEN IN HET BRANCHEBELANG STAAT  
ALBERT JAN KERSSEN VOOR EEN KWALITATIEVE UITVOERING VAN GROENE,  
GROENBLAUWE EN GEBRUIKSDAKEN. DE JURY WIL MET DE TOEKENNING VAN DE 
TITEL DAKENMAN VAN HET JAAR 2019 HET BELANG HIERVAN ONDERSTREPEN.
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Nico Hendriks  
onderscheiden met 
Roofs Oeuvreprijs

ROOFS OEUVREPRIJS 2019

Naast het Dak van het Jaar en de  

Dakenman van het Jaar is onlangs ook 

de Roofs Oeuvreprijs uitgereikt. De jury 

bekroonde dit jaar met Nico Hendriks 

een monumentaal oeuvre. Vanwege de 

coronacrisis werd de prijs uitgereikt op 

de loca tie van Kiwa BDA in Gorinchem. 

Hieronder het juryrapport.

maar ook leverde hij een enorme hoeveelheid artikelen  
over o.a. mechanica, bouwfysica en bouwtechniek voor  
o.a. Detail in Architectuur en Bouwwereld.

Van 1992 tot 2005 was hij hoogleraar Materiaalkunde en 
Duurzaam Bouwen aan de Technische Universiteit Eindhoven, 
maar ook na zijn emeritaat in 2005 bleef hij colleges verzorgen 
over daken en gevels. En ook nadat hij en Albert van den Hout  
zich in 2012 terugtrokken als directie van BDA, bleef hij actief.  
Met het Kiwa BDA Expert Centre Building Envelope expor
teerde hij zijn kennis en stond hij aan de wieg van het inter
nationale keurmerk BDA Agrément. 

Zelden kwam een jury zo snel en zo unaniem tot een besluit 
als bij de toekenning van de Roofs Oeuvreprijs. De enorme bij
drage die Nico Hendriks decennialang heeft geleverd aan de 
ontwikkeling van het vak, maakte de besluitvorming bijzonder 
eenvoudig. Zeker sinds het overlijden van Albert van den Hout 
is er geen andere persoon in de dakenbranche te bedenken 
met zo’n schat aan kennis en zo’n monumentaal oeuvre als 
Nico Hendriks. Het zou dan ook een understatement zijn om te 
zeggen dat het een verdiende onderscheiding is: het is volko
men vanzelfsprekend dat Nico Hendriks onderscheiden wordt 
met de oeuvreprijs voor de dakenbranche. ■

Binnen de jury was er geen enkele discussie over de  
vraag wie in aanmerking zou moeten komen voor de  
Roofs Oeuvreprijs. Er is in de dakenbranche geen  
tweede persoon te vinden met een staat van dienst zoals 
Nico Hendriks die heeft. Nog altijd geldt hij als de enige 
echte ‘Dakprofessor’. Samen met Hans van Berk richtte hij  
in 1977 Buro Dakadvies op, BDA, dat onder leiding van  
Nico Hendriks en Albert van den Hout zou uitgroeien tot  
een toonaangevend dakadviesbureau. De BDA, later de  
BDA Groep en nog weer later Kiwa BDA, werd al snel een 
begrip in de markt en is dat nog steeds, o.a. op het gebied 
van dak advies, dakinspecties en testen van materialen en sys
temen. Daarnaast heeft het bureau altijd een belangrijke en 
dikwijls doorslaggevende rol gespeeld in de totstandkoming 
van regelgeving en normeringen. 

Niet onvermeld mag blijven dat Nico Hendriks al die jaren 
bijzonder actief is geweest in het delen van zijn kennis.  
De Nationale Dakendag was jarenlang een begrip in de 
markt, waarin steeds de actuele stand der techniek werd  
besproken en het was hét podium waar discussies over tal 
van onderwerpen werden gevoerd. Nico Hendriks trad stee
vast op als dagvoorzitter, waarmee hij op een heel natuurlijke 
manier een centrale rol speelde in het gesprek over het  
dak. Daarnaast is zijn lijst publicaties meer dan indrukwek
kend. Niet alleen was hij vast auteur in de Dakenraad,  

Nico Hendriks ontvangt de Roofs Oeuvreprijs van Palmyra Lindeman.

CURSUSKALENDER 
OKTOBER–NOVEMBER 2020

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

www.bdaopleidingen.eu

BDA Dak- en Gevelopleidingen

Avelingen West 33

4200 AV Gorinchem

Postbus 818

E. info@bdaopleidingen.nl

T. 085 48 71 910

F. 0183 630 630

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

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

Oktober

08.10 PV-installaties aansluiten op de meterkast 1 dag

12.10 Bouwkundige montage zonne-energiesystemen 2 dagen

15.10 Onderhoudsinspecteur Platte Daken 4 dagen

15.10 Zonne-energie op huurwoningen 1 dag

19.10 Installeren van zonnestroomsystemen 2 dagen

26.10 Training Scope-12 Gecertifi ceerd PV-inspecteur 4 dagen

27.10 Dakcursus Groene Daken 1 dag

28.10 Daken voor administratief personeel 1 dag

29.10 Uitvoeren Dak-RI&E 2 dagen

November

02.11 Ontwerp zonnestroomsystemen 3 dagen

05.11 Bouwkundige montage zonne-energiesystemen 2 dagen

10.11 Dakcursus Platte Daken 7 dagen

11.11 Onderhoud en beheer van Gevels 1 dag

12.11 Onderhoud en beheer van Pannendaken 1 dag

12.11 Installeren van zonnestroomsystemen 2 dagen

13.11 PV-installaties aansluiten op de meterkast 1 dag

17.11 Inspecteren en testen PV-installaties 2 dagen

20.11 Veilig werken op hoogte/ pbm-gebruik 1 dag

23.11 PV-installaties aansluiten op de meterkast 1 dag

25.11 Workshop Contractmanagement 2.0/ RGS 1 dag

26.11 Bouwkundige montage zonne-energiesystemen 2 dagen



Heritage Slate is een zeer duurzame daklei op basis van gerecycled rubber.  
Deze bijzondere dakbedekking heeft daardoor niet alleen een hoogwaardige, 
klassieke uitstraling maar is tevens zeer robuust, onderhoudsarm, kent 
een uitzonderlijk lange levensduur en is bestand tegen de meest extreme 
weersomstandigheden. Bovendien is het een zeer milieuverantwoorde keuze.

Een dak met Heritage Slate is blijvend mooi. In tegenstelling tot originele natuurleien 
en dakpannen kan het niet breken, splijten of kapotvriezen. Omdat het geen 
kleurcoating heeft kan deze ook niet slijten of afpellen. Ook is Heritage slate  
geluiddempend en in hoge mate zelfreinigend. 
 
De elementen zijn zeer licht van gewicht (9,25kg/m2) en snel en eenvoudig te 
verwerken. De dikte van de elementen zorgt voor een luxe, robuuste en natuurlijke 
uitstraling. Het unieke universele nok- gevel- hoekkeperstuk versterkt de authentieke 
uitstraling van een natuurleien dak. Al met al is Heritage Slate de ultieme 
samensmelting van moderne materialen en een klassieke uitstraling!

Binnenkort zal Heritage Slate doorgaan onder de nieuwe naam Grannville Slate.

Heritage Slate 
Hoogwaardige rubber dakleien

Het nieuwe 
klassiek.

Heritage Slate dakleien zijn leverbaar in de fraaie kleuren 
Sterling Grey en Charcoal Black.

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

Aabo Trading Utrecht B.V.
T:088-9965515, utre@aabo.nl
Aabo Trading Zoetermeer B.V.
T:088-9965510, zoet@aabo.nl
Aabo Trading Zwijndrecht B.V.
T:088-9965540, zwij@aabo.nl
Aabo Trading Zwolle B.V.
T:088-9965565, zwol@aabo.nl
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Tijdens de afgelopen editie van de verkiezing Dak van het Jaar werd  

voor het eerst gewerkt met een shortlist. Het was de bedoeling om de  

projecten van de shortlist tijdens de prijsuitreiking te presenteren d.m.v.  

korte filmpjes met dronebeelden en interviews. Helaas ging de prijsuitreiking  

als gevolg van het coronavirus niet door. De films, die zijn gemaakt door  

Not Just Content, zijn gepubliceerd op www.dakvanhetjaar.nl.  

Een interview met de maker, Justen van Schaik.

De juiste content  
voor het juiste publiek

BEDRIJFSPROFIEL

produceert en optimaliseert, foto en video reportages en 
bedrijfs en productpresentaties maakt.

Justen werkt voornamelijk als éénpitter en heeft zich gespe
cialiseerd als social media marketeer, videograaf, drone piloot 
en fotograaf. Daarnaast beschikt hij over een uitgebreid net
werk van specialistische vakmensen die hij op project basis 
incidenteel inhuurt. 

Voor kinderopvangorganisatie Eigen&Wijzer maakt hij regel
matig korte films, waarin de organisatie zich presenteert.  
“Die films zijn vooral bedoeld voor gebruik op social media,” 
vertelt Van Schaik. “Als men een vacature heeft of op een 
andere manier naar buiten wil treden, doet men dat met 
 behulp van korte filmpjes, waarmee op een leuke en bondige 
manier een beeld wordt gegeven van hun activiteiten.” 

Voor Show It Online verzorgt hij interactieve webinars.  
De klant vraagt hier vooral om de volledige ontzorging op 
technisch gebied.

Voor Altacel Packaging verzorgt hij sinds kort de totale  
social media strategie en uitvoering. De ambitie van de  
eigenaren is om via social mediabeslissers bij klanten  
en prospects te bereiken en de nieuwe positionering van  
het bedrijf scherper neer te zetten.

Daarnaast blijft registratie van events nog wel deel uitmaken 
van zijn werk, omdat hij dit nog steeds leuk vindt. Zo reist hij 

zo nu en dan mee met DJ Mike Williams om diens optredens 
te filmen en ja, hij reist hiervoor met plezier mee naar de 
andere kant van de wereld! 

MEER DAN CONTENT
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat Van Schaik zijn  
diensten inmiddels heeft weten uit te breiden naar meer  
dan alleen het visueel vastleggen van gebeurtenissen. 
Elke ambitie, elke droom zal immers verteld moeten worden 
op een manier die aanspreekt bij degene voor wie deze 
bedoeld is. 

Het succes hangt hierbij af van de juiste mix tussen vorm en 
inhoud: past je content wel bij het middel dat je wilt inzetten? 
Hoe zorg je ervoor dat je het effect van je boodschap kunt 
meten en zo nodig bij kunt stellen? Wie wil je nu eigenlijk 
bereiken met welke boodschap en wat is dan het beste  
middel? Not Just Content onderscheidt zich door elke keer 
weer dit soort vragen te stellen en samen met de klant op te 
zoek te gaan naar de beste antwoorden. ■

Not Just Content uit Hilversum is een multimedia ‘productie
boetiek’, die de meest uiteenlopende content produceert  
in de vorm van social media posts, foto’s, (drone) films, etc. 
Het richt zich met name op bedrijven en organisaties die hun 
verhaal willen vertellen aan klanten, relaties of medewerkers. 
Oorspronkelijk begonnen als organisator van evenementen 
op het gebied van muziek, entertainment en sport, kwam er 
steeds meer nadruk te liggen op de registratie ervan. 

Door zijn vader Henk van Schaik, directeureigenaar van 
WECAL Dak en Isolatie Techniek, werd Justen ook actief op 
het gebied van dronen. Toen na het produceren van een 
promotiefilmpje bleek dat WECAL ook projecten wilde tonen, 
besloot Justen zijn certificaten te halen om ook met drones 
te mogen vliegen. Inmiddels beschikt hij over de nodige 
papieren om te mogen vliegen op nagenoeg alle locaties  
in Nederland. Hij heeft hiervoor een theoretische cursus  
en een praktijkexamen met goed gevolg afgelegd.  
Certificering voor België zit in de planning.

MEER DAN EVENTS EN DAKEN
Hoewel de bouw en dakenbranche relatief beperkt zijn  
getroffen door de coronamaatregelen, kwam aan events  
wel een abrupt einde. Als ondernemer moet je dan snel 
schakelen en precies dat heeft Justen dan ook gedaan. 
Hij zag kansen om zijn diensten uit te breiden naar andere 
sectoren. Inmiddels heeft Not Just Content een brede  
klantenkring in uiteenlopende sectoren opgebouwd, 
waarvoor het in verschillende genres social media content 
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Het dak van Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam is  

genomineerd voor de titel Dak van het Jaar 2020. Het artikel dat in het  

septembernummer van Roofs werd gepubliceerd, kon vanwege het format 

van de artikelenreeks niet helemaal recht doen aan de complexiteit van  

het werk voor de dakdekker. Daarom is ervoor gekozen hier in een vervolg

artikel nader op in te gaan.

Dakdichting Westfield 
Mall of the Netherlands 
bijzonder complexe klus

PROJECTBESCHRIJVING

Zoals in het eerdere artikel is beschreven, is Westfield Mall 
of the Netherlands een groot en ambitieus project, dat een 
internationaal referentieproject moet worden. Het betreft een 
herstructurering van het oorspronkelijke winkelcentrum  
Leidsenhage, waarbij een gedeelte van het oude winkel
centrum werd gesloopt. Het oude gedeelte werd herontwik
keld, daar omheen is de nieuwe ‘mall’ gebouwd. Vanaf het 
maaiveld is het project bijzonder om te zien, vanwege de 
geplooide gevel en het gebruik van groen. Het dak is met 
name vanwege de omvang en de technische complexiteit 
een enorm mooie uitdaging voor dakdekkersbedrijf  
BOKO Dakbedekkers geweest. Het dakdekkersbedrijf was  
al in een vroeg stadium bij het project betrokken en heeft 
dus een grote bijdrage kunnen leveren aan de planvorming. 
Roofs werd door uitvoerder Arnold Flake over het dak  
rondgeleid.

BITUMINEUZE DAKBEDEKKING
De ‘mall’ is gebouwd rond een centrale passage:  
een rondgang in de vorm van een acht, waaromheen zich 
de overige winkelpaden bevinden. Om het oude, heront
wikkelde gedeelte is een futuris tisch aandoend gebouw 
gerealiseerd, met hoge plafonds en fraai vormgegeven dag  
lichtvoorzieningen, zodat een ruime en lichte binnenruimte 
ontstaat. Er is met meerdere parkeervoorzieningen (maaiveld, 
ondergrondse parkeergarage, meerlaagse inpandige  
garages en een aangebouwde meerlaagse garage) voor
zien in ruime, gratis parkeergelegenheid. De parkeerdekken 
van de inpandige en meerlaagse garages zijn onder de 
afwerkingslaag ook door het dakdekkersbedrijf uitgevoerd.  

Flake: “In totaal is ongeveer 20.000 m² bestaand dak gereno
veerd en 60.000 m2 nieuw dak aangebracht. Het waterdicht 
maken van de daken was om verschillende redenen een 
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PROJECTBESCHRIJVING

complexe klus. Ten eerste was het vanwege het BREEAM 
certificaat belangrijk dat de constructie goed zou worden 
geïsoleerd. Om voor de afwatering (via Pluviaafvoeren) 
voldoende afschot te houden, is daarom gewerkt met 
verschillende dikten isolatie (Dijkotop van Kingspan Unidek). 
Vanwege de verschillende dakoppervlakken en dakvormen 
varieerde de isolatiedikte van 18 tot 51 cm. De isolatie is 
tweelaags, in halfsteensverband aangelegd, om het ont
staan van naden (die kunnen leiden tot koudebruggen) te 
voorkomen. Hier bovenop is een tweelaags bitumineus dak
bedekkingssysteem van Wédéflex bevestigd. De onderlaag 
van het dakbedekkingssysteem werd mechanisch bevestigd 
aangebracht, met soms dus enorm lange tules. De boven
laag werd aangebracht volgens de brandmethode.”

“Op het dak was een enorme hoeveelheid aan detailleringen 
waterdicht in te werken: vanwege de vele installaties die op  
het dak staan opgesteld, maar ook vanwege de daglicht
voorzieningen, de voetjes van de veiligheidshekken en  
andere details. Tijdens de werkzaamheden moesten de  
winkels openblijven. De planning was heilig, omdat hier ook 
het business plan van de betrokken ondernemingen van 
afhing. Om deze reden moesten de medewerkers soms  
’s avonds en in de weekenden doorwerken.”

Flake vertelt dat oorspronkelijk was voorzien in een eenlaags 
systeem (EPDM). “Hier is op het oude gedeelte ook mee  
begonnen, maar omdat er, na het aanbrengen van de  
waterdichte laag, nog veel partijen op het dak aanwezig 

zouden zijn, was dit een riskante optie. Dat bleek ook wel: 
men heeft nog een zeer groot aantal reparaties moeten  
uit voeren. Ook moesten tijdens het werk voortdurend aan
passingen worden doorgevoerd, bijvoorbeeld omdat een 
huurder alsnog een installatie op het dak wilde plaatsen, of 
omdat er een hekwerk in het dak geplaatst moest worden.  
Vanwege deze kritische omstandigheden is gekozen voor een 
degelijk dakbedekkingssysteem met een bewezen kwaliteit: 
het tweelaagse, bitumineuze systeem van Wédéflex.” 

De standaard dakopbouw was dan als volgt:
• Staaldak
• PE folie (dampremmende laag)
• EPS isolatie (Dijkotop)
• Tweelaags bitumineus dakbedekkingssysteem (Wédéflex)

De zichtgedeelten en de ‘koepels’ werden in overeen
stemming met de gevel in het wit uitgevoerd, met behulp 
van de witte dakbedekking Wédéflex Mineral Ultra White.  
Op de koepels is er om esthetische redenen voor gekozen 
dakbanen in een breedte van 50 cm toe te passen. 

De parkeergarages en parkeerdekken zijn uitgevoerd met 
behulp van een bitumineuze dakbedekking, met daarop 
een isolerende mortel (Betopor) en een vloeibare dakbedek
king (Triflex). Flake vertelt dat tijdens de werkzaamheden  
op de parkeerdekken grote ventilatoren stonden opgesteld: 
de winkels waren immers open en de geur van bitumen 
mocht niet het winkelgedeelte in trekken.

LOGISTIEKE ORGANISATIE
“Het gegeven dat de winkels tijdens de werkzaamheden 
openbleven, maakte de logistieke organisatie complex,” 
aldus Flake. “Tijdens de uren dat de winkels open waren,  
was het druk in de directe omgeving van het winkelcentrum. 
Ook omdat er veel verschillende partijen bij de werkzaam
heden waren betrokken, werd de aan en afvoer van mate  
rialen centraal geregeld. Bij Glogic kon men ‘tickets’ aan
vragen voor het aanleveren van materialen. Glogic verzorg
de vervolgens de planning, waarmee kon worden voorzien  
in een veilige en efficiënte aanvoer van materialen.”

“De in totaal vijf kranen stonden in het gedeelte van het 
winkelcentrum dat niet in gebruik was: ze staken door de 
sparingen van de daglichtvoorzieningen. Op deze manier 
was, normaal gesproken, vrijwel elk gedeelte van het dak 
goed te bevoorraden van de benodigde materalen.  
Maar soms moest je een nagekomen klus uitvoeren in een 
gebied waar de kraan al weg was, dat was dan, met deze 
oppervlaktes, alsnog een heel eind lopen.”

“Dit is een uniek project, in de zin dat je als dakdekker  
waarschijnlijk maar één keer in je leven zo’n project mag 
uitvoeren,” besluit Flake. “Het heeft me heel wat slapeloze 
nachten gekost, maar als ik zo over het eindresultaat loop, 
ben ik trots en enthousiast. Trots op het vakmanschap dat 
nodig was om dit project tot een goed einde te brengen.  

Op het team medewerkers, dat zich bijzonder flexibel heeft 
opgesteld en ook in de avonden en in de weekends heel 
hard heeft gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen. Op de 
samenwerking met de overige bouwpartijen, die heel goed 
is verlopen. En enthousiast, omdat het eindresultaat met 
recht bijzonder is te noemen: het is een dak zoals je dat niet 
zo snel ergens anders tegen zult komen.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

WESTFIELD MALL OF THE NETHERLANDS, LEIDSCHENDAM
• OPDRACHTGEVER:  UNIBAILRODAMCOWESTFIELD, SCHIPHOL
• BOUWMANAGEMENT:  DIEPENHORST DE VOS EN PARTNERS B.V.,  

DEN HAAG
• ARCHITECT:  MVSA ARCHITECTS (ROBERTO MEYER),  

AMSTERDAM
• CONSTRUCTEUR:  VAN ROSSUM RAADGEVENDE INGENIEURS,  

‘SHERTOGENBOSCH
• AANNEMER CASCO & GEVELS:  BALLAST NEDAM BOUW & ONTWIKKELING, 

UTRECHT
• DAKDEKKER:  BOKO DAKBEDEKKERS WESTKNOLLENDAM
• DAKBEDEKKING:  WÉDÉFLEX DUURZAME DAKSYSTEMEN,  

’SHERTOGENBOSCH
• DAKISOLATIE:  KINGSPAN UNIDEK, GEMERT
• WKOINSTALLATIE:  ROODENBURG GROEP, KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

“Denken en doen 

onder één dak”

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

“Denken en doen 

onder één dak”
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Verwarm elke ruimte energiezuinig en onderhoudsarm op een 
duurzame en kostenbesparende manier met warmte die aanvoelt als 
de zon. Het enige dat u nodig heeft is een stopcontact! 

Infraroodverwarming biedt het ultieme thermische comfort.  
De onzichtbare straling verwarmt namelijk heel efficiënt niet de lucht, maar 
de  objecten in haar omgeving. Een aangename warmte die aanvoelt alsof 
u buiten in de zon zit is het resultaat. In stijlvolle verwarmingspanelen voor 
binnenshuis of krachtige warmtestralers voor buitenshuis en industrie: 
voor elke situatie hebben wij talloze infrarood verwarmingssystemen 
beschikbaar.

Infraroodverwarming is in elke ruimte te plaatsen als hoofd- of 
bijverwarming. De talloze kleuren en afwerkingen geven oneindige 
mogelijkheden voor afstemming op elke ruimte. Door gebruik te maken 
van slimme thermostaten of zelfs complete domotica-systemen is het 
mogelijk voor elke situatie een optimaal systeem te realiseren. Stijlvol, 
verantwoord én goedkoper dan traditionele verwarming! 

... met infraroodverwarming!

Verantwoord 
én goedkoper 
verwarmen...

De Nationale Raad van Dak- en Dichtingswerken nodigt u uit op haar 

27 NOV 2020

•   In het licht van Corona zullen we er alles aan  
doen om de veiligheid, gezondheid en welzijn  
van exposanten, medewerkers en bezoekers te  
garanderen.

•  Dé leidinggevende vakbeurs en het netwerkevent 
in de Benelux voor dakdekkers, dakafdichters, 
fabrikanten, architecten, voorschrijvers en  
vakmannen uit de dakensector.... 

•  Steeds meer ondernemers krijgen met  
digitalisering te maken. Daarom wordt  
Digital Construction Brussels geïntegreerd  
in onze beurs.

• In de ruime hallen van Brussels Kart Expo van  
9u00  tot 19u30.

•  Gemoedelijke sfeer met gratis buffetten en drank.

•  U kan getuige zijn van het  
“Belgisch Kampioenschap van Beste Jonge Dakdekker.”

•  Mis ook het slotconcert niet.

Meer informatie en inschrijvingen als standhouder  
voor dit unieke evenement via  
steve.caufriez@confederatiebouw.be. 

save  

the date

www.belgianroofday.be

organisatie: initiatief van:mediapartner:

GECANCELD!
OPGELET - NIEUWE DATUM!  

VRIJDAG 26 NOVEMBER 2021
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De evolutie

Na het dakterras kwamen de daktuinen op onze dakbedek
king, de zonnecollectoren deden hun intrede en waterbuffer
systemen gingen het eens zo rustige platte dak gebruiken. 
Terecht werden permanente dakveiligheidssystemen gemeen
goed op zowat ieder type platdak in Nederland en werd 
goed dakonderhoud een steeds moeilijker uit te voeren disci
pline. De dakdekkers die aan het einde van hun loopbaan 
onderhoudsmonteur werden en dagelijks met de lekkages 
en de onderhoudscontractjes van de dag op pad  werden 
gestuurd, zijn of moeten snel worden opgevolgd door dak
onderhoudspecialisten. Mannen en vrouwen met kennis 
van het dak: niet alleen de dakbedekking en de standaard 
doorvoeren maar ook van de dakinrichting en aankleding. 

Mijn vader zei altijd al: ’Wat het zwaarst is, moet het zwaarst 
wegen’. En misschien, heel misschien moeten we er in eerste 
instantie van af dat de intensieve gebruiksdaken door dak
dekkers moeten worden onderhouden. 

Zo komt op een beetje tuindak de verlegger jaarlijks terug 
om onkruiden en boompjes te wieden en de tuin te onder
houden. Van het dak zien we alleen nog maar de randen. 
De dakhoveniers lopen er over het dak, zij moeten dan ook 
de verantwoording nemen om bij kwaliteitsafwijkingen aan 
het zichtbare daksysteem de dakdekker in te schakelen. 

Bij PVsystemen, waarbij volgens de leveranciers GEEN onder
houd noodzakelijk is, zullen deze verwerkers toch regelmatig 
het dak op moeten, want hun installaties rusten op de water
dichte laag en belasten deze waterdichte laag door massa 
en trilling. Zij zullen er dan ook voor moeten zorgen dat deze 
installaties niet de levensduur van het dak verkorten en moe
ten bij afwijkingen de dakdekker inschakelen voor preventief 
onderhoud. Waterborgingssystemen hebben zo hun eigen 
sores, in onderling overleg moet worden bepaald hoe en 
wat wordt onderhouden en hoe calamiteiten na buffering 
worden voorkomen.

Maar hoe het dak en ons vak ook evolueert, één ding staat 
als een paal boven water: daken worden gebruikt om het 
gebouw wind en waterdicht te houden!

Decennialang, tot zo’n 40 jaar geleden, maakten we voor
namelijk platte, passieve gebruiksdaken. De daken werden 
gebruikt om het gebouw wind en waterdicht te houden  
en langzaamaan steeds beter te isoleren. Het dak lag daar 
365 dagen per jaar, 24/7 haar werk te doen en werd inciden
teel bezocht om het schoon te maken, of voor een inspectie. 
Het dak deed haar ding, was eenvoudig te onderhouden en 
wij, wij waren er blij mee.

Toen bedachten we dat installaties onder het dak ruimte 
innamen, ruimte die we mooi voor iets anders konden 
gebruiken. Dus lieten we het oogluikend toe dat installateurs, 
soms zonder enige kennis van het dak, hun losse componen
ten op het dak plaatsten. De losse componenten werden 
groter, ze werden onderling aangesloten en het installatiedak 
was geboren. Het passieve gebruiksdak moest nog steeds 
24/7 haar ding doen en wij kreunden en gromden. Zeker als 
die installateurs hun spullen zo hadden gepositioneerd dat 
HWA’s en doorvoeren bijna onbereikbaar waren geworden. 
Het onderhoud werd complexer, maar wij waren blij met de 
opdracht en voerden die naar eer en geweten uit.

Geleidelijk werden er meer en meer tegels op het dak ge
plaatst en als je tegelplateaus kon gebruiken om installaties 
te dragen, waarom zouden die dan geen mensen kunnen 
dragen? De eerste dakterrassen waren geboren. Eerst een
voudig, om mensen tijdelijk op het dak te laten vertoeven, 
maar het liep al snel uit naar leefplekken die het ontbreken 
van een eigen tuintje op ieder niveau boven 3 m+P moest 
opvangen. Niet veel later kwamen de bewoners met planten 
en zandbakken, speelobjecten, tuinmeubilair, barbecues en 
vijvers op de tegels en het actieve gebruiksdak was geboren. 
Samen hiermee werd het dakonderhoud een uitdaging, want 
een adequate, algemene gebruiksaanwijzing voor particulier 
gebruik van dakterrassen ontbrak. Sterker nog: dat ontbreekt 
bij het overgrote deel van de nieuwe dakterrassen nog steeds. 

Het onderhoud werd nog complexer. Afspraken maken:  
wat wel, wat niet, wanneer wel, wanneer niet, wie is verant
woordelijk voor wat en wanneer. Het grommen en brommen 
leidde tot uitsluitingen, opzeggingen en ruzies, zowel met 
opdrachtgevers als met bewoners onderling. Want jouw terras 
is mijn dak en voor jouw daklekkage moet ik thuisblijven  
en gaan ze mijn terras overhoop halen  en wie gaat dat 
betalen? Dat soort heerlijke discussies maken het onderhoud 
van een actief gebruiksdak dus ietsje complexer dan van 
een dak dat 24/7 gewoon zijn dingetje ligt te doen. 

THEO TALKS

In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad zijn mening over  

de dakenbranche en aanverwante onderwerpen.

Vrijdag 19 maart 2021
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

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

De oplossing 
voor platte daken

VEGETATIEDAK MET HET 
UNILIN PDH-SYSTEEM

Een vegetatiedak bestaat uit een systeem van 

baanvormige dakbedekking voor plat- of fl auw 

hellend dak. Bij deze daken is altijd een waterdichte 

en dampdichte onderlaag aanwezig. UNILIN adviseert 

hiervoor het PDH-systeem. Dit zorgt voor een isolerende 

oplossing en biedt een veilige en betrouwbare 

constructie. Deze zelfdragende constructie is bouwfysisch 

verantwoord, eenvoudig en veilig uitvoerbaar en 

daarmee de perfecte oplossing!

Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl
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Dakonderhoud verlengt de levensduur van het dak. Dikwijls is bij oplevering 

van het dak nog niet helder hoe het dakonderhoud wordt georganiseerd.  

Dit is het moment waarop het dakbedekkingsbedrijf zijn onderhoudskwaliteiten  

kan bewijzen. Over dit onderwerp interviewde Roofs André van den Engel, 

adjunctdirecteur en hoofd Technische Zaken van branchevereniging VEBIDAK.

Waar is het dak  
wel/niet voor geschikt?

SPECIAL DAKONDERHOUD

“Het verschilt per situatie hoe vaak en welk type onderhoud 
nodig is voor het dak,” begint Van den Engel het gesprek.  
“De waterhuishouding van het dak moet in aanmerking 
worden genomen, met name het afschot, en ook spelen 
de omgevingsfactoren een belangrijke rol: staan er hoge 
bomen in de buurt, is er veel vervuiling mogelijk? Als je het 
over preventief en reinigend onderhoud hebt, komen de 
werkzaamheden vaak op hetzelfde neer, maar het is niet 
 verstandig om te veel een standaard benadering te kiezen. 
Een situatie met plaatselijk onvoldoende afschot kan accep
tabel zijn, als er frequent periodiek reinigend onderhoud 
wordt uitgevoerd.“

WAARSCHUWINGSPLICHT
Van den Engel: “Het is raadzaam om bij oplevering goed 
vast te leggen onder welke voorwaarden de dakbedekking 
de levensduurverwachting kan bereiken. Voor VvE’s en parti
culieren geven de Algemene Consumentenvoorwaarden 
duidelijkheid. Deze voorwaarden zijn bindend voor VEBIDAK
dakbedekkingsbedrijven en ze zijn overeengekomen met de 
Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis. Het betreft 
een document, waarin de verplichtingen van de opdracht
gever én de opdrachtnemer zijn vastgelegd.”

“Sowieso geldt er altijd een waarschuwingsplicht. Van profes  
sionele opdrachtgevers mag wel enige kennis van het dak 
worden verwacht, maar van particuliere opdrachtgevers kun  
je dit niet verwachten. Consumenten hebben een grotere  
rechtsbescherming. Daarom is het de plicht van een dak
bedekkingsbedrijf om te waarschuwen als bijvoorbeeld de  
ondergrond niet geschikt is voor de opstelling van zonne
panelen. Van professionele opdrachtgevers mag dus  
daarentegen een zekere deskundigheid worden verwacht. 
Hoe vaak horen wij niet dat een dakdekker voor onderhoud 
op ‘zijn’ dak aankomt en tot zijn verbazing ziet dat er zonne
panelen op het dak zijn geplaatst! De opdrachtgever had 
zijn dakdekker moeten raadplegen, maar in veel gevallen is 
de opdrachtgever zich hiervan niet bewust. Daarom is het 
raadzaam om bij de oplevering van het dak (en natuurlijk 
liefst al in het offertestadium) aan te geven waar het dak 
wel en niet voor geschikt is. Ook de consequenties voor het 
dakonderhoud horen daarbij.”

Van den Engel: “Het is van belang om duidelijk te zijn welke 
werkzaamheden wél en welke werkzaamheden niet onder 
het onderhoudscontract vallen. Het voorspellen van de 
 resterende levensduur van een bestaande dakbedekking 
is soms best lastig. Dat gebeurt voornamelijk op basis van 
ervaring. Iedereen kan reinigend onderhoud uitvoeren,  
maar het inspectieve gedeelte is toch echt specialistisch 
werk. Welke zichtbare tekortkomingen leiden binnen afzien
bare tijd tot problemen? Kleine reparaties vallen vaak onder 
het onderhoudscontract, maar dan moet wel eenduidig 
worden omschreven wat een kleine reparatie is. Een overlap 
herstellen is een kleine reparatie, maar als alle naden open 
liggen, is dat een ander verhaal.” 

“Vervolgens moet in het onderhoudscontract worden aange  
geven welke omstandigheden het contract ongeldig maken. 
Het nadien plaatsen van zonnepanelen kan zo’n omstandig  
heid zijn. Dat geldt ook voor onveilige situaties op het dak die  
daardoor zijn ontstaan. Een bekend voorbeeld is de plaatsing 
van zonnepanelen tot aan de dakrand. Om de elektriciteits
opbrengst te maximaliseren, wordt het dak soms helemaal 
vol gelegd met panelen. Een dergelijk dak is helaas niet 
meer te onderhouden volgens de geldende regelgeving op 
het gebied van veilig werken op hoogte. Dan heeft de plaat
sing van de zonnepanelen dus tot gevolg dat de dakdekker 
niet meer veilig zijn werk kan doen en moet het onderhouds
contract op dit punt worden aangepast.”

GESCHILLENCOMMISSIE
Een dreigend conflict kan gemakkelijk escaleren.  
Daarom heeft VEBIDAK zich lang geleden aangesloten bij  
de Geschillencommissie, waarmee voor VvE’s en particulieren  
een langdurige, kostbare en soms een teleurstellende uitslag 
via de reguliere rechtspraak kan worden voorkomen.  
Van den Engel geeft aan dat het aantal gevallen dat door 
de Geschillencommissie wordt behandeld op jaarbasis zeer 
beperkt is. “Voor onze leden is de Geschillencommissie vooral 
een middel om aan de opdrachtgever te laten zien dat ze 
een betrouwbare partij zijn: mocht er een conflict ontstaan, 
dan buigt een onafhankelijke commissie zich over het  
vraagstuk. Maar voordat het zover is, kan VEBIDAK worden 
ingezet als mediator voor partijen in een conflictsituatie, 
waarmee doorgaans al vele zaken worden opgelost voordat 
ze überhaupt bij de Geschillencommissie terechtkomen.  
De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend: toch 
kan men daarna alsnog besluiten de zaak naar de rechter 
te brengen. Maar die zal het technischinhoudelijke werk niet 
overdoen. Dat betreft dan een zogeheten ‘marginale toetsing’: 
het is dus maar de vraag in hoeverre dat zin heeft.”

“Uiteindelijk komt het neer op het maken van goede,  
eenduidige afspraken,” besluit Van den Engel. “Als die vooraf 
goed worden doorgesproken en vastgelegd, dan biedt ook 
de onderhoudsfase het dakbedekkingsbedrijf de kans om 
zich bij zijn opdrachtgever te onderscheiden.” ■

Om de elektriciteitsopbrengst te maximaliseren, wordt het dak soms helemaal vol gelegd met panelen. Een dergelijk dak  

is helaas niet meer te onderhouden volgens de geldende regelgeving op het gebied van veilig werken op hoogte.



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

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

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.

Onderhoud 
van daken

TRIFLEX’ OPLOSSINGEN VOOR DAKONDERHOUD

3. Hecht op praktisch 
iedere ondergrond

2. Uiterst bestendig tegen 
weersinvloeden (UV/IR) en 
stralingswarmte (DIN 4102)

1. Volledig getest en goed-
gekeurd in de hoogste klasse 

volgens EOTA/ETAG 005

4. Koud verwerkbaar, waar-
door uitstekende preventie 

tegen brandgevaar

5. Vloeibare samenstelling 
voor omsluiting zonder 

naden en voegen

6. Worteldoorgroei bestendig 
(goedkeuring in de hoogste klasse 

volgens FLL en EN 13948)

van de dakbedekking. Een ander belangrijk 
voordeel van PMMA is dat het vloeibaar wordt 
aangebracht (zonder verhitting), het snel belast- en 
beloopbaar is en ongevoelig voor UV-straling en 
andere weersinvloeden. 

Triflex ProDetail

Triflex’ daksystemen geven ieder dakdetail een 
ondoordringbare afdichting. Het Triflex ProDetail 
afdichtingssysteem kan elke technische uitdaging 
aan. Het is een hoogwaardig, vloeibaar en 
scheuroverbruggend systeem dat elk dakdetail 
duurzaam omsluit als een tweede huid. Hoeken, 
opstanden en andere kritische details worden 
ondoordringbaar en naadloos afgedicht. Mede 
dankzij het Triflex Speciaalvlies PF, dat ook 
voorgevormd verkrijgbaar is. 

Duurzaamheid gaat altijd samen met goed 
onderhoud; een voorwaarde voor langdurig 
resultaat! Omdat daken blootstaan aan het weer 
en andere invloeden, moeten ze structureel worden 
gecontroleerd. Platte daken en goten moeten 
tenminste twee keer per jaar geïnspecteerd worden 
om eventuele gebreken, beschadigingen of extreme 
vervuiling op tijd te verhelpen. Van daken die 
sterk vervuilen is het nodig de afvoeren, goten en 
gootzones meerdere keren per jaar te reinigen. De 
meest geschikte periode hiervoor is na de winter. 
Inspecties en reiniging kunnen lekkages voorkomen 
en kwetsbare plekken op tijd beschermen.

Bescherm met een afdichtingssysteem

Daken krijgen steeds vaker nieuwe functies en dat is 
eigenlijk heel logisch: de extra ruimte op woningen 
en gebouwen is nu eenmaal beschikbaar en biedt 
tal van mogelijkheden. Om die mogelijke functies 
aan te geven, gebruiken we een kleurensysteem. 
Om lekkage te voorkomen, worden er hoge eisen 
gesteld aan de afdichting van een blauw of een 
groenblauw dak. Het dak moet beschermd worden 
tegen mogelijke beschadigingen. Voor een groen, 
blauw, geel, rood of multifunctioneel dak is altijd een 
dakbedekking nodig waarbij een volledig verkleefde 
methode wordt toegepast. Dit vermindert het risico 
op lekkage aanzienlijk. 

Daarnaast moet de toplaag van het systeem 
hydrolysebestendig zijn en is het van belang dat de 
afdichting wortelwerend is. Dit kan met een Triflex-
afdichting op basis van vloeibare kunststoffen, zoals 
PMMA. Met de volledig verkleefde methode ontstaat 
een naadloos oppervlak en is het dak helemaal 
waterdicht. De onderconstructie wordt onderdeel 
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In de praktijk wordt veel geprocedeerd over discussies over de kwaliteit van 

daken. Tijdens die procedures komt dan vaak de vraag aan de orde of het dak 

wel deugdelijk is onderhouden. Deze vraag is juridisch relevant omdat een 

dakdekker mogelijk niet aansprakelijk is als blijkt dat het dak niet of nauwelijks 

is onderhouden. Het vooraf verstrekken van onderhoudsvoorschriften aan de 

opdrachtgever vergemakkelijkt een dergelijk verweer.

Dakonderhoud: verstrek  
onderhoudsvoorschriften!

SPECIAL DAKONDERHOUD

dat het dak gedurende zes jaar vrij is van gebreken,  
deze garantie wordt dan meestal door de hoofdaannemer 
ook van de dakdekker verlangd. Mochten er binnen die 
zes jaar gebreken optreden, dan moet de dakdekker deze 
gebreken voor eigen rekening oplossen. Ook bij contracten 
met professionele opdrachtgevers wordt ten aanzien van 
een dak vaak garantie verlangd.

In de diverse garantieregelingen staat meestal een uit 
sluiting opgenomen voor gebreken en schade die het 
gevolg zijn van het niet of niet goed onderhouden van  
het dak. Concreet betekent dit dat de opdrachtgever  
dan geen beroep kan doen op de afgegeven garantie  
als hij vanaf het moment van oplevering niet, niet vol 
doende of onjuist onderhoud heeft gepleegd aan zijn dak.  
Ook dit maakt dat het van belang is om te weten wat  
goed onderhoud is. 

GOED ONDERHOUD
Er worden verschillende soorten onderhoud onderscheiden. 
In dit artikel worden de meest voorkomende onderhouds
categorieën besproken, te weten: preventief en correctief 
onderhoud. 

Met preventief onderhoud wordt bedoeld: het regelmatig en  
op planmatige basis uitvoeren van onderhoud. Het doel is 
het ontstaan van klachten vóór te zijn. Een eigenaar moet zijn 
dak in ieder geval preventief onderhouden. Het bekendste 
voorbeeld daarvan is ongetwijfeld het schoonmaken en vrij 
houden van de dakgoten om ervoor te zorgen dat regen
water goed wordt afgevoerd. Bij onvoldoende preventief 
onderhoud kunnen er diverse problemen ontstaan,  

zoals vervuiling, onthechting van materialen bij aansluitingen, 
scheurvorming of lekkages. 

Minder bekend is dat een eigenaar ook verantwoordelijk is 
voor noodzakelijk correctief onderhoud. Uitgangspunt hierbij 
is dat de eigenaar meteen nadat hij wordt geconfronteerd 
met kleine onvolkomenheden aan het dak, reparaties door
voert om verdere negatieve gevolgen te voorkomen.  
Denk hierbij aan het dichtzetten van openstaande naadjes 
in de dakbedekking, het repareren van een gescheurde 
kitvoeg en het repareren van kleine scheurtjes in het 
 dakbedekkingsmateriaal. Hoe ver een eigenaar hierin  
moet gaan, is natuurlijk afhankelijk van het soort dak,  
de afspraken met de aannemer en de professionaliteit van 
de opdrachtgever/eigenaar.

ONVOLDOENDE ONDERHOUD
Het komt in de praktijk regelmatig voor dat het niet of  
onvoldoende onderhouden van een dak een belangrijke 
oorzaak is van bijvoorbeeld een opgetreden lekkage.  
De opdrachtgever stelt dan dat het dak van meet af aan 
slecht was terwijl de dakdekker vindt dat de opdrachtgever 
het probleem voor een groot gedeelte zelf veroorzaakt of 
verergerd heeft door niet of onvoldoende te onderhouden. 
Rechters en arbiters maken bij die discussies vaak het on
derscheid tussen consumenten en professionele opdracht
gevers. Van een consument mag minder worden verwacht 
dan van een professionele opdrachtgever die kennis van 
zaken heeft en/of wordt ondersteund door adviseurs.

De juridische positie van de dakdekker wordt in zo’n  
geval versterkt als hij kan aantonen dat de opdrachtgever 

specifiek is voorgelicht over de vraag hoe het dak moet  
worden onderhouden, hoe vaak etc. Een goede leidraad 
hierbij kan een door de dakdekker verstrekt onderhouds
voorschrift zijn. Het is raadzaam om dit onderhoudsvoorschrift 
op maat te maken, omdat onderhoud per soort dak, locatie 
van de woning etc. kan verschillen. Neem daarin ook op  
hoe frequent onderhoudswerkzaamheden moeten worden  
verricht en verlang dat daarbij foto’s worden gemaakt.  
Daarnaast is het verstandig om de kleine reparaties te noe
men die de opdrachtgever geacht wordt zelf uit te voeren.

CONCLUSIE 
In de rechtspraak komt in het kader van de aansprakelijk
heid van de dakdekker vaak de vraag aan de orde of het 
dak deugdelijk is onderhouden. Om de juridische positie 
van de dakdekker te verstevigen, is het van belang dat de 
opdrachtgever vooraf wordt uitgelegd hoe het gerealiseerde 
dak moet worden onderhouden. Om dit te kunnen aan
tonen, is het verstrekken van onderhoudsvoorschriften raad
zaam, waarbij wij adviseren om de opdrachtgever te laten 
tekenen voor ontvangst. ■

Marloes Beeren en Lieke Daam-van Doorn,  
Poelmann van den Broek Advocaten

VERPLICHTING AANNEMER EN OPDRACHTGEVER
Het dak is een van de belangrijkste onderdelen van een 
gebouw. Het spreekt voor zich dat een gerealiseerd dak bij 
oplevering van een gebouw moet voldoen aan de functie 
waarvoor het is bedoeld (beschermen tegen invloeden van 
buitenaf). In de praktijk komt het erop neer dat een dak  
minimaal moet voldoen aan de eisen van goed en deugde
lijk werk, de eisen uit het Bouwbesluit en eventuele andere 
eisen die volgen uit de relevante wet en regelgeving. 

Na oplevering van een gebouw (en het eventueel verstrijken  
van een onderhoudstermijn), komt het gebouw voor rekening  
en risico van de opdrachtgever. Dat wil zeggen dat de dak
dekker niet langer verantwoordelijk is voor gebreken aan  
het gebouw (behoudens verborgen gebreken, ernstige  
gebreken en/of garantiegebreken). Van een eigenaar van 
een gebouw mag worden verwacht dat het gebouw  
daarna goed onderhouden wordt, waarbij vaak de term 
‘goed huisvaderschap’ wordt gebruikt. De vraag wat goed 
onderhoud is, is in dit verband van groot belang.

GARANTIES
Daar komt nog bij dat in overeenkomsten vaak aanvullende 
afspraken worden gemaakt over het dak van het gebouw, 
bijvoorbeeld in de vorm van garanties. Dat is in elk geval aan 
de orde bij de bouw van woningen onder de garantie en 
waarborgregelingen van Woningborg, SWK en Bouwgarant. 
Uit die regelingen volgt dat de hoofdaannemer garandeert 

Marloes Beeren Lieke Daam-van Doorn
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ERIK EN DE ANDEREN

DIAC Dakadvies (Dak/Informatie en Adviescentrum) is het dakadviesbureau 

dat onder NDA (Nederlandse Dakdekkers Associatie) opereert. De zeer ervaren 

dakinspecteurs Dick van Dreven en Bob de Maker komen op de meest uiteen

lopende daken. Roofs interviewde ze over hun bevindingen.

Dakdekker, blijf bij je leest (en werk 
samen met andere specialisten)

uiteindelijk een cijfer uit, aan de hand waarvan een  
plan kan worden opgesteld m.b.t. het onderhoud.  
Technisch adviseur Bob de Maker signaleert dat deze 
systematiek niet altijd helderheid verschaft. “De systematiek 
voorziet in een codering van 1 t/m 6, waarbij 1 een volledig 
nieuw dak betreft en 6 een dak dat op korte termijn moet 
worden gerenoveerd. Dat cijfer geldt voor het hele dak.  
Er kunnen dus delen van het dak zijn die, bijvoorbeeld door 
craquelé, zodanig zijn aangetast dat de dakbedekking 
eigenlijk vernieuwd zou moeten worden. Als dat meerdere 
plekken betreft, zou er wat voor te zeggen zijn om het hele 
dak te overlagen, zodat je meteen alle problemen hebt 
opgelost. Maar als het dak als geheel toch nog een 3 of een 
4 haalt, is dat een lastige discussie. Volgens die codering 
functioneert het dak immers nog gewoon.”

Dit soort administratieve problemen krijg je als je probeert 
kwaliteit vast te leggen: er moet een verbinding worden 
gelegd tussen theorie en praktijk. Van Dreven vreest dat de 
aankomende Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), 
die naar verwachting per 1 januari 2021 van kracht wordt, 
een papieren tijger zal blijken te zijn. “Als de kwaliteitsborger 
alleen maar kijkt of de juiste certificaten in het dossier zitten, 
en niet of nauwelijks let op wat er in de praktijk gebeurt, 
vrees ik nog steeds voor de kwaliteit van de daken.  
Een kwalitatief dak is de optelsom van kwaliteitsproducten  
en een goede verwerking. Het cliché wil dat een goed  
dak alsnog kan worden verprutst door een ondeskundige 
verwerking. Dat onderschrijf ik, al zie je af en toe ook daken 
die, ondanks een twijfelachtige montage, wonderwel  
blijven functioneren.”

Van Dreven signaleert dat lang niet alle dakdekkers op  
de hoogte zijn van de meest actuele uitvoeringsrichtlijnen. 
“De Vakrichtlijn is een levend document, dat regelmatig 
wordt aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten. 
Jonge dakdekkers krijgen de nieuwste bepalingen wel mee 
tijdens hun dakdekkersopleiding, maar vaak krijgen ze dan 
op het bedrijf te horen: ‘Wij doen het altijd zo!’ Dat hoeft lang 
niet altijd nadelig te zijn, maar we komen regelmatig situaties 
tegen, waarbij de dakdekker ongetwijfeld dacht dat hij het 
goede deed, terwijl dit niet het geval was. Daarom is een 
goede mix van jong en oud binnen een dakdekkersbedrijf 
zo belangrijk.”

“Het leggen van dakbanen in blokverbanden is bijvoorbeeld 
een techniek die wel eens misgaat,” aldus Van Dreven.  
“De methode is ontstaan uit de praktijk van het aanbrengen 
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In de vorige editie beschreef directeur Erik Steegman de 
noodzaak van dakonderhoud aan de hand van de proble
men die met de verschillende dakbedekkingsmaterialen  
als gevolg van veroudering kunnen optreden. Het artikel  
was de aanleiding om de dakinspecteurs te vragen naar 
hun ervaringen op de daken. Hoe is het gesteld met de 
Nederlandse daken?

Het dakadviesbureau DIAC Dakadvies is een onafhankelijk 
adviesbureau voor alle soorten daken: platte, licht hellende 
en hellende daken. De inspecteurs houden zich dan ook 
bezig met alle typen dakbedekking en opbouw. Hoewel men 
ook betrokken is bij nieuwbouwprojecten, bestaat het meren
deel van de opdrachten uit de inspectie van bestaande 
daken. En van dit type opdrachten vormen de nulmetingen 
in het kader van RGS (Resultaatgericht Samenwerken) weer 

de meerderheid. Met de nulmetingen wordt voor opdracht
gevers met meerdere daken in beheer (zoals bijvoorbeeld 
woningcorporaties) in kaart gebracht wat de staat van de 
daken is en welk onderhoud er in de toekomst nodig is om 
de levensduur van de dakbedekking te optimaliseren. 

Hoe bewaart het dakadviesbureau de onafhankelijkheid? 
“Feitelijk spreekt het gegeven dat we door alle partijen zijn in  
te huren voor zich,” aldus technisch manager Dick van Dreven. 
“De kwaliteit van de daken is er alleen mee gediend als wij 
een zuiver technisch oordeel geven over de daken die we in
specteren. Dat kunnen we niet laten afhangen van de vraag 
wie het dak heeft gemaakt (en waarmee). Deze opstelling 
wordt ook herkend in de markt: we worden breed ingescha
keld, o.a. om een deskundig oordeel te geven bij rechtszaken. 
In theorie kunnen we dan in het nadeel van NDAleden 
optreden, maar gelukkig is dit nog niet het geval geweest.”

NULMETINGEN
De nulmetingen vinden plaats aan de hand van NEN 2769 
‘Conditiemetingen’. Het dak wordt volgens deze methode 
geïnspecteerd aan de hand van een checklist. Hier komt 

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

van volledig met koude kleefstof verkleefde dakbanen. Met deze 
dakbedekkingen is tijdwinst te behalen door de dakbanen  
naast elkaar aan te brengen en aan de kopse kant af te sluiten 
met een sluitbaan. Bij de brandmethode is dit niet zonder risico. 
De dwarsoverlappen van de dakbanen liggen namelijk op 
één lijn: bij krimp van de dakbaan werken de krachten van alle 
dakbanen in dezelfde richting, waardoor de dwarsoverlappen 
open kunnen trekken. Daarbij moet opgemerkt worden dat bij de 
huidige (bitumineuze) dakbanen krimp nauwelijks meer voor
komt en schade door verkeerd toegepaste verbanden zeldzaam 
zijn. Dit zou een aanleiding kunnen zijn voor herziening van de 
Vakrichtlijn op dit punt. De dakbedekkingsproducten zijn normaal 
gesproken van een goede kwaliteit: de levensduur van een dak
bedekkingssysteem wordt meestal bepaald door het moment 
van renovatie, en niet door het moment dat de waterdichting 
niet meer voldoende geborgd is.”

‘BLIJF BIJ JE LEEST’?
Ook van de professionele dakbedekkingsbedrijven kan gezegd 
worden dat die doorgaans kwaliteit leveren. De Maker signaleert 
echter dat deze bedrijven bij voorkeur werken voor de grotere 
opdrachtgevers. “Het werken voor particuliere opdrachtgevers  
is eenvoudigweg in economisch opzicht een lastig verhaal.  
Het werk is kleinschalig en vergt heel veel begeleiding. De grotere 
dakdekkersbedrijven besteden daar liever hun tijd niet meer  
aan en laten dit deel van de markt aan de kleinere partijen.  
Daar zitten natuurlijk veel goede partijen tussen, maar ook veel 
mindere broeders. We drijven de particuliere opdrachtgever op 
deze manier in de armen van de cowboys, met alle gevolgen 
van dien voor de kwaliteit van de particuliere daken en het 
imago van de branche.”

Gevraagd naar tips voor de dakenbranche (opdrachtgevers, 
leveranciers, verwerkers) is Van Drevens eerste reactie:  
‘Dakdekker, blijf bij je leest’. De gedachte is ingegeven door  
de ontwikkeling dat er steeds meer op de daken gebeurt en  
de primaire functie van het dak de waterdichting is en blijft.  
Dat is specialistisch werk. Al pratend komt echter ook de gedachte 
naar voren dat er een integrale benadering van de volledige 
dakopbouw nodig is. “De dakdekker heeft de neiging zich alleen 
druk te maken over de waterdichte laag en de rest aan anderen  
over te laten: mocht er schade ontstaan door de opbouw  
(PVpanelen, een groenpakket, reflecterende elementen, etc.), 
dan komt hij die wel, buiten de garantie om, repareren.  
Dat is op zichzelf een begrijpelijke benadering, maar van een 
professioneel dakdekkersbedrijf mag worden verwacht dat die 
een toegevoegde waarde levert voor de opdrachtgever en 
bouwpartners. Een dakdekkersbedrijf moet daarom in de breedte 
weten waar hij over praat. En samenwerken met andere partijen 
wordt alleen maar belangrijker.” ■

Dick van Dreven Bob de Maker
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Tot voor kort was veilig werken op hoogte onderdeel van de  

Groenkeurcertificaten voor de medewerkers Dak en Gevelbegroening.  

Op verzoek van de deelnemers en bedrijven is echter bij het vernieuwen  

van de opleidingen besloten om dit onderdeel apart aan te bieden.  

Veilig werken is eenvoudigweg té belangrijk. Het gaat erom dat groen

professionals zich bewust zijn van veiligheid en het bijbehorende gedrag.

Groenkeur borgt veilig 
werken op hoogte

SPECIAL DAKONDERHOUD

Daarom geldt met de komst van de vernieuwde persoons
certificaten als instapeis dat cursisten beschikken over een 
certificaat ‘Veilig werken op hoogte‘ om deel te kunnen ne
men aan het Groenkeurexamen ‘Dak en Gevel begroening 
medewerker onderhoud’. Er bestaan voor Veilig werken op 
hoogte momenteel diverse opleidingen met verschillende 
diepgang en bewijzen van deelname, waaronder ook  
‘certificaten’. Omdat Groenkeur de veiligheid ook echt  
wil borgen, is besloten om samen met de experts van  
BDA Dak en gevelopleidingen een eigen training en examen 
te ontwikkelen. Zo zijn de basiskennis en vaardigheden  
meteen op de juiste manier vastgelegd.

EXAMENS
Deze nieuwe cursus wordt als eerste aangeboden door  
BDA Dak en Gevelopleidingen. Bedrijven en vakmensen  
kunnen zich zowel voor de cursus als het examen inschrijven. 
Op 16, 22 en 23 oktober 2020 staan de eerste examendata 
gepland. De gediplomeerde medewerkers zijn straks terug te 
vinden in het register op de website van Groenkeur. 

GROENDAK HET NIEUWE NORMAAL
Op basis van het in 2020 vernieuwde praktijkboek  
Multifunctionele daken en gevels van ISSO heeft Groenkeur 
samen met IPC groene ruimte dak en gevelopleidingen 
ontwikkeld. Ook die worden vanaf september 2020 gegeven. 
In deze opleidingen komen aanleg, onderhoud en werk
voorbereiding voor een daktuin of groene gevel aan bod. 
Opleidingen speciaal voor groenprofessionals. Op deze wijze 

stimuleert Groenkeur met haar partners daktuinen als het 
nieuwe normaal om klimaatadaptatie, duurzaamheid en 
biodiversiteit te verbeteren. Voor het reguliere onderwijs zijn er 
op mboniveau keuzedelen uitgewerkt. 

Groenkeur is het enige onafhankelijke keurmerk voor de 
groene sector in het fysieke domein. Stichting Groenkeur stelt 
zich tot doel de kwaliteit van het vakmanschap en het duur
zaam ondernemen van de groenprofessionals te bevorderen 
en te behouden. De stichting stelt hiervoor schema’s of be
oordelingsrichtlijnen op. Een certificatieinstelling beoordeelt 
aan de hand van het schema de kwaliteit van een bedrijf. 
Een Groenkeurcertificaat verzekert opdrachtgevers ervan 
dat de kwaliteit periodiek wordt gecontroleerd door een 
onafhankelijke certificatieinstelling. 

Bedrijven en personen die in het bezit zijn van een Groenkeur
certificaat tonen hiermee aan dat zij kwaliteit serieus nemen 
en dat zij voldoen aan de eisen die opdrachtgevers stellen 
aan geleverde diensten en producten. Groenkeur beheert 
vijf schema’s voor personen en vier schema’s voor bedrijven, 
waaronder de BRL Dak en gevelbegroening in combinatie 
met ISO 9001. ■

Beeldmateriaal: Koninklijke Ginkel Groep

Veilig werken op hoogte – Onderhoud groene wand.

Veilig werken op hoogte – Onderhoud daktuin.
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Dakonderhoud is essentieel voor het behoud van de kwaliteit van  

het dak. DAKMERK is de kwaliteitsorganisatie van de dakenbranche.  

Voor de DAKMERK garantie die de organisatie afgeeft, is het onderhoud  

een verplicht onderdeel. Roofs interviewde voorzitter Dick van der Bom  

en directeur Jeanine van Noordenne.

Dakonderhoud verlengt  
levensduur dakbedekking

SPECIAL DAKONDERHOUD

“Kort gezegd kun je spreken van drie typen dakonderhoud:  
reinigend, correctief en groot onderhoud. Reinigend onder
houd betekent dus vuil van het dak af vegen en hemel
waterafvoeren vrijmaken. Als je dat doet, kun je direct het 
dak inspecteren. Zo signaleer je bijvoorbeeld losgeraakte 
overlappen of mechanische beschadigingen aan de 
 dakbedekking. Bij het repareren daarvan spreek je over  
correctief onderhoud. Als er echter veel beschadigingen  
zijn, kan het verstandiger zijn om een nieuwe dakbedekking 
aan te brengen, bijvoorbeeld door de bestaande dak
bedekking te overlagen. Dan spreek je over ‘groot’ onder
houd, of eigenlijk: renovatie.” 

MULTIFUNCTIONELE DAKEN
“Het moment van een dakrenovatie is vaak ook aanleiding 
om het dak te verduurzamen,” vult Van Noordenne aan.  
“Het aanbrengen van (extra) isolatie, het opstellen van zonne
panelen, het aanleggen van een daktuin, etc. Dit maakt het  
onderhoud van het dak complex. Het dak bestaat uit meer  
dere lagen en er zijn meerdere partijen bij betrokken.  
Er gaan andere vragen spelen: is het dak constructief  
berekend op de opbouw? Behalve waterdichtheid moet  
ook worden gelet op de aanwezigheid van installaties,  
zonnepanelen of daktuinen, dit brengt veel andere vragen 
met zich mee. Onze participanten zijn verplicht projecten 
aan te melden en wanneer het een multifunctioneel dak 
betreft, moet dit erbij worden vermeld, zodat hier tijdens de 
inspecties rekening mee kan worden gehouden.”

Zoals bekend worden multifunctionele (MF) daken,  
die worden uitgevoerd door DAKMERKparticipanten,  
vóór oplevering altijd door een externe partij (BDA) gecontro 
 leerd en geïnspecteerd. Hierbij wordt dus rekening gehouden 

met het eventuele dakgebruik. Wanneer het dak wordt  
opgeleverd, vindt er een eindcontrole plaats: na de  
goedkeuring gaat de DAKMERKgarantie in, evenals de  
MF verzekering. De MF verzekering wordt standaard afge
sloten als het aanbrengen van het MFdeel in de opdracht 
van de dakaannemer zit. De goedkeuring houdt in, dat het 
dak op een zodanig zekere manier waterdicht is gemaakt, 
dat er zeker 10 jaar geen problemen met de waterdichting 
zijn te verwachten. Mochten er na het aanbrengen van de 
dakopbouw voor multifunctioneel dakgebruik nog proble
men voorkomen, dan is dit normaal gesproken niet te wijten 
aan de werkzaamheden van de dakdekker, diens werk is 
immers gecontroleerd en goedgekeurd.”

“Normaal gesproken kan de dakdekker dan ook niet het 
onderhoud uitvoeren voor het multifunctionele deel van het 
dak,” aldus Van der Bom. “Op PVdaken valt de dakbedek
king nog wel te inspecteren en schoon te maken, maar voor 
de PVsystemen zelf valt niet te verwachten dat de dakaan
nemer dit ook voor zijn rekening neemt. Doorgaans is de 
installateur de aangewezen partij om het onderhoud op 
deze systemen uit voeren, met de opmerking dat zijn werk
zaamheden geen nadelige gevolgen mogen hebben voor 
de onderliggende dakbedekking. En er voor het gemak even 
van uitgaande dat het systeem op een nieuw aangelegde 
dakbedekking wordt aangelegd: op een bestaande dak
bedekking is het sowieso niet verstandig om een PVsysteem 
of een groendak aan te brengen zonder de nodige maat
regelen te treffen.”

Van Noordenne: ”Bij een groen of gebruiksdak is het  
onderhoud van de dakbedekking helemaal niet te doen: 
je kan er niet bij, hooguit vallen de afvoeren te controleren. 

Daar staat tegenover dat de dakbedekking, als de werk
zaamheden op een goede en zekere manier zijn uitgevoerd, 
wordt beschermd door de dakopbouw en dat onderhoud 
voor de dakbedekking dan ook niet nodig zal zijn.  
Het onderhoud van het groendak komt dan voor rekening 
van de hovenier. Als de dakbedekking door een DAKMERK
participant is aangebracht, mag men ervan uitgaan  
dat het dak op een zekere en duurzame manier waterdicht 
is gemaakt.”

“Dakonderhoud verlengt de levensduur van de dakbedek
king,” besluiten Van der Bom en Van Noordenne. “Het is 
daarom van belang om vooraf goed na te denken over hoe 
dit onderhoud zal worden ingericht: wie doet wat wanneer 
en hoe kan dit op een veilige manier worden uitgevoerd?  
De eindcontroles die onze participanten na afronding van 
hun werkzaamheden op multifunctionele daken laten  
uitvoeren, voorkomen dat je achteraf in discussies terecht 
komt die je het liefst wil voorkomen met je opdrachtgever  
en bouwpartners.” ■

Een dak dat door een participant van DAKMERK wordt  
opgeleverd, is voorzien van het garantiecertificaat van de 
organisatie. Dit houdt in dat het dak gedurende 10 jaar  
gegarandeerd waterdicht is. Eventuele problemen vóór het 
verstrijken van de garantieperiode worden zonder kopzorgen  
voor de opdrachtgever opgelost. Onderdeel van de garantie
voorwaarden die aan het DAKMERK garantiecertificaat  
hangen, is dat het dak jaarlijks dient te worden geïnspecteerd 
en onderhouden. 

Hoe definieer je dakonderhoud? Er zijn verschillende  
handelingen die daaronder vallen: naast het reinigen van 
het dak, vallen ook kleine en grotere reparaties daaronder, 
tot en met het compleet overlagen van de dakbedekking.  
Of spreek je dan al van renovatie?

SMEREN EN STROOIEN
Dick van der Bom vertelt dat het in vroegere tijden eenvoudig  
was: “Bitumen dakbanen waren in het algemeen niet  
voorzien van leislag, dit betekende dat de toplaag voorzien 
werd van een laag leislag of fijn grind, ingestrooid in een  
bitumen koude kleefstof. Dakonderhoud stond toen gelijk 
aan ‘smeren en strooien’: de plekken waar de leislag was 
weggesleten werden bijgewerkt met bitumen kleefstof en 
leislag of fijn grind. Met de intrede van APP gemodificeerd 
bitumen en bitumen toplagen met leislag op de markt,  
en later van andere dakbedekkingsmaterialen, werd dat een 
ander verhaal. Voor de levensduur van het dak is preventief 
onderhoud noodzakelijk: een jaarlijkse controle van de staat 
van het dak en het schoonmaken van goten en afvoeren. 
Hiermee is voor de dakenbranche een aparte tak van sport 
ontstaan, waarvoor veel dakaannemers een aparte afdeling 
hebben opgezet.”

Jeanine van Noordenne Dick van der Bom
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NIEUWSLIJN SPECIAL DAKONDERHOUD

IMPACT CORONACRISIS LIJKT VOORALSNOG MEE TE VALLEN ONDER VAKMANNEN
De impact van de coronacrisis op de bedrijfsresultaten van vakbedrijven lijkt vooralsnog mee te vallen. Het merendeel van  
de vakmannen (78%) ervaart geen, weinig of een beetje impact op hun bedrijf. Meer dan een vijfde deel (22%) geeft aan  
veel tot heel veel impact te ervaren.

Het grootste deel van de respondenten (85%) ervaart daarbij geen tot een beetje impact op hun geplande investeringen.  
“Vooral het aanbod van particulieren is toegenomen. De aanvragen van de grotere bedrijven en de woningbouw nemen af,”  
aldus een van de respondenten die werkzaam is in meerdere sectoren en over meer dan 20 werknemers beschikt. 

De onderzoeksuitkomsten komen voort uit een aselectieve steekproef waarin 45 responderende vakbedrijven uit het klanten
bestand van Allfree bv het onderzoek volledig ingevuld hebben.  
De verwachtingen voor het komende half jaar zijn over het alge
meen positief gestemd. Net iets meer dan de helft van de vakman
nen (51%) verwacht een gelijke of meer omzet te halen. Ruim een 
vijfde deel (22%) denkt minder omzet te behalen en meer dan een 
kwart (27%) geeft aan geen verwachting te kunnen doen, omdat ze  
het echt niet weten. “Net zoals in de afgelopen maanden kunnen  
wij in onze branche zien dat er nog genoeg werk is, ook in de  
komende kwartalen,” aldus een positief gestemde dakdekker.  
In het novembernummer zal Roofs hier uitgebreider over berichten.

ONTWIKKELING EUROPESE EN INTERNATIONALE NORMEN VOOR DRONES
De Europese normen voor drones, ofwel UAS (Unmanned Aircraft Systems),  
zijn in de maak. Eind 2021 moeten deze normen zijn uitgewerkt en geaccep
teerd door de Europese standaardisatie organisaties. De concepten worden 
de komende maanden uitgewerkt.

De Europese (EN) normen worden ontwikkeld op verschillende gebieden van 
drones zoals algemene productkenmerken, identificatie, geoawareness en 
verlichting. Deze geharmoniseerde normen kunnen worden gezien als een 
aanvulling op de nieuwe Europese regelgeving op het gebied van drones  
die op 1 januari 2021 van start gaat.

BRANCHEVERENIGING VHG PARTNER IN CONVENANT KLIMAATADAPTIEF BOUWEN ZUIDHOLLAND
Branchevereniging VHG is partner geworden in het ZuidHollandse convenant Klimaatadaptief Bouwen. De coalitie achter dit  
convenant bestaat uit onder andere uit de provincie ZuidHolland, gemeenten, waterschappen, projectontwikkelaars, bouw
bedrijven en maatschappelijke organisaties. De deelnemers zetten zich in om op nieuwbouwlocaties in ZuidHolland zoveel  
mogelijk klimaatadaptief te bouwen, zodat deze bestand zijn tegen weersextremen als gevolg van de klimaatverandering.  
Concreet betekent dat: samen initiatieven versnellen, nieuwe ontwerpprincipes en  
standaarden ontwikkelen, innovaties stimuleren en meer proeflocaties mogelijk 
maken waar klimaatadaptief bouwen toegepast kan worden. VHG brengt in 
deze coalitie de concepten van De Levende Tuin en Het Levende Gebouw in. 
Daarmee wil VHG de groene oplossingen in klimaatadaptief en natuurinclu
sief bouwen in ZuidHolland stevig op de kaart zetten. 
 
De coalitie heeft diverse tools ontwikkeld, die inmiddels ook gebruikt 
worden in andere provincies. Daardoor bereikt de deelname van VHG ook 
planvormingsprocessen bij andere provincies. Momenteel wordt gewerkt 
aan de uitbreiding en verdere lancering van de tools. “Onze leden kunnen 
hierbij een actieve rol spelen”, stelt VHGdirecteur Egbert Roozen.  
“Ze leveren groene kennis en hebben door de deelname van 
VHG in dit convenant toegang tot een breed netwerk rondom 
klimaatadaptief en natuurinclusief inrichten van buitenruimten 
en gebouwen.”

PUBLICATIE ONTWERP NEDERLANDSE PRAKTIJKRICHTLIJN THERMISCHE ISOLATIE VAN GEBOUWEN
Het ontwerp van de geheel gewijzigde Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 2068 voor thermische isolatie van gebouwen  
is gepubliceerd. Tot 1 november 2020 is het mogelijk om commentaar in te dienen op het ontwerp.

NPR 2068 ‘Thermische isolatie van gebouwen – Vereenvoudigde Rekenmethoden’ is geheel herzien  
en volgt dezelfde opbouw als hoofdstuk 8 van NTA 8800:2020. NTA 8800 ‘Energieprestatie van  
gebouwen – Bepalingsmethode’ bevat zowel de nauwkeurige numerieke berekeningsmethode als  
de vereenvoudigde handrekenmethode. De vereenvoudigde handrekenmethode is in dit praktijk  
richt lijnontwerp nader toegelicht.

CIRCULARITEIT BELANGRIJK ONDERDEEL  
VAN RENOVATIEPROJECT PARTEON
In Wormerveer heeft Logchies renovatie en onderhoud 
in opdracht van woningcorporatie Parteon energetische 
maatregelen uitgevoerd aan 81 woningen. Zo zijn de oude 
dakramen vervangen door energieefficiëntere en is dak en gevelisolatie en mechanische ventilatie aangebracht. Ook is tijdens 
het renovatieproces rekening gehouden met circulaire oplossingen. Zo heeft Logchies in samenwerking met BMN Bouwmaterialen 
gekozen voor het VELUX dakraam van reclaimed hout wat 100% bespaart op nieuw hout. 

Om ook in de toekomst een gezonde en prettige leefomgeving te behouden, is het belangrijk om minder materialen te gebruiken. 
Ook moeten we de komende jaren onze CO2uitstoot verminderen, zodat gebouwen in 2050 volledig CO2neutraal zijn. Om deze 
ambities te realiseren, moet iedereen in de bouwketen, zoals aannemers, woningcorporaties, leveranciers en bouwmaterialenhan
delaren samenwerken. Het toekomstbestendig maken en verduurzamen van de woningvoorraad is hierbij een belangrijk aan
dachtspunt. Woningcorporatie Parteon voert daarom grootschalige onderhoudsprojecten uit om haar woningvoorraad te verduur
zamen en neemt circulariteit hierin mee als een belangrijk onderdeel. Logchies voert voor de corporatie verduurzamingsprojecten 
uit en is altijd op zoek naar circulaire oplossingen. 

RGS ESSENTIËLE TOOL VOOR DUURZAME  
CORPORATIEVOORRAAD
Beperkte financieringsruimte en een tekort aan onderhouds en 
bouwpartijen. Over deze twee onderwerpen hoor je menige woning
corporatie, want het zijn uitdagingen die de toekomstbestendigheid 
van vastgoed in de weg staan. Steeds meer corporaties proeven 
daarom aan Resultaat Gericht Samenwerken (RGS), dat langdurige 
samenwerking in de vorm van kennisdeling, advies en uitvoering in 
de hand werkt. Is deze methodiek de heilige graal om onder  

houds en renovatiewerk aan het vastgoed in te vullen? Dat weet de corporatiesector heel goed,  
want zij knokken de komende jaren om sociale huurwoningen gemiddeld naar label B te brengen in 
2021 en CO2neutraal te zijn in 2050. 

Foto: Octo.



Een maatpak 
voor het dakvlak.

EPDM is letterlijk en figuurlijk één van de meest flexibele dakmaterialen 
die er bestaat. Gemakkelijk toepasbaar in zowel nieuwbouw als renovatie, 
een zeer lange levensduur en een gemakkelijke verwerking. Bovendien 
kan een EPDM-dak in veel gevallen op maat uit één stuk of op een aantal 
passende stukken worden aangeleverd waardoor de dakbedekking 
letterlijk en figuurlijk naadloos aansluit op het dak. EPDM als maatpak voor 
uw dakvlak... 

Wij leveren zowel EURO-style talkvrije EPDM-folie alsook talkarme USA-style  
EPDM-folie in verschillende gangbare breedtes vanaf de rol die wij op de 
door u gewenste lengte kunnen afsnijden. U kunt het op maat gesneden 
EPDM-membraan direct bij ons afhalen of indien gewenst door ons te laten 
bezorgen. Daarnaast hebben wij uiteraard ook alle gangbare hulpproducten 
op voorraad, zoals materiaal-eigen afvoeren en gereedschappen. 

Ook beschikken wij over een ruim assortiment aan lijmen, kitten, flashings, 
wash-primers, overlaptapes, Kvimbond- en Doublebond stroken als mede 
bevestigers waarmee een EPDM-dak op vrijwel elke ondergrond te realiseren 
is.  Of het nu om nieuwbouw of renovatie gaat: voor elk dak hebben wij een 
geschikt EPDM maatpak. 

EPDM dakbedekking op maat
Uit voorraad leverbaar vanuit al onze vestigingen.

Standaard rolbreedtes tot ruim 6 meter direct uit 
voorraad leverbaar op elke lengte.

Rolbreedtes van 7 tot 12 meter op bestelling leverbaar 
op elke lengte.

Leverbaar in zowel Europese EPDM 
(talkvrije textielprint folie) alsook Amerikaanse EPDM 
(talkarme gladde folie).

Alle gangbare accessoires zoals afvoeren, overlaptapes, 
flashings, wash-primers, binnen- en buitenhoeken, 
lijmen, kitten enz. uit voorraad leverbaar.

Heeft u maatzetwerk zoals afdekkappen nodig in zink, 
Plastisol, PVDF of koper? Dan kunt u deze direct mee 
bestellen!

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

DAKEN&ZAKEN

Deze beurs wordt mede ondersteund door:

De dakenvakbeurs van Nederland

UITGESTELD NAAR 30 SEPTEMBER 2021

artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

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

info@artilan.nl

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

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

Voor meer informatie zie www.roofs.nl
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Natuurinclusief ontwerpen houdt in dat je al vanaf het begin van het  

ontwerp proces rekening houdt met de bestaande biodiversiteit.  

Je ontwerpt een uitbreiding of versterking van het ecosysteem zodanig,  

dat de bebouwde omgeving geen onderbreking is van de natuur,  

maar er deel van gaat uitmaken. Vooral het stedelijk gebied zit vol kansen  

die nu verloren gaan. Een artikel door Nina Ravestein van P.A.D. landscape.

Natuurinclusief als ontwerp-  
en communicatietool 

DE NATUUR IN DE STAD

Nina Ravestein, landschapsontwerper  
en oprichter van P.A.D. landscape

Er is in de stad meer biodiversiteit aanwezig dan op het  
platteland: genoeg kansen dus voor ontwerpers om op in  
te haken. Maar het leven in de stad is ook kwetsbaar en  
aan snelle veranderingen onderhevig. De stad en onze 
woonwijken moeten daarom gezien worden als habitat, 
waarbij mens en dier, beplanting en gebouw een samen
werking met elkaar aangaan. Dat wij mensen profijt hebben 
van de natuur in onze omgeving, is de laatste jaren wel 
genoeg bewezen. Het is nu dus tijd om ervoor te zorgen dat 
de natuur ook profijt heeft van onze aanwezigheid. Het is 
namelijk een investering in ons eigen belang en hoe meer 
we investeren, hoe meer rendement we kunnen verwachten. 

Natuurinclusief ontwerpen is een pionierspraktijk die steeds 
populairder begint te worden en daardoor steeds meer  
aanhangers krijgt. Belangrijk is dat de ingrepen die we doen 
wel nut hebben en het niet slechts een modeterm wordt. 
Kennis van ecologie, specifieke kennis van planten en 
 diersoorten, de geschiedenis van een landschap, maar ook 
van het menselijk gedrag is een belangrijk aspect waarmee 
we rekening moeten houden, willen we de leefbaarheid en 
de overlevingskans van ingrepen vergroten. We moeten het 
effect van onze ontwerpkeuzes kunnen begrijpen om de  
juiste randvoorwaarden te kunnen creëren; dit kan alleen aan 
de hand van deze kennis. Daarom ontwerpt P.A.D. landscape 
integraal op grond van al deze thema’s en worden ecologie 
en biodiversiteit als volwaardige functies in het ontwerp mee
genomen. Als we duurzaam willen ontwerpen, kan dit alleen 
als onze ingrepen toekomstbestendig zijn.  

De kleuren van de Indian summer zorgen voor verwondering en vergroten  

de affiniteit met de natuur. P.A.D. vergoot met natuurinclusief ontwerp  

de biodiversiteit en de verwondering. (Foto Aaron Burden, Unsplash)

Ecosystemen zijn complex. Kennis van ecologie, specifieke kennis  

van planten- en diersoorten, de geschiedenis van een landschap 

maar ook van het menselijk gedrag, zijn belangrijke aspecten  

waar we rekening mee moeten houden. (Happy Days, Zoetermeer.  

P.A.D. landscape i.s.m. plein06)

Hierbij hebben we de gebruikers van onze ontwerpen  
nodig en speelt communicatie dus een ontzettend  
grote rol. Je kunt niet iets beschermen wat je niet kent.  
Het verhaal dat het landschap vertelt, staat daarom bij  
P.A.D. landscape voorop. 

WAAROM ZOUDEN WE IN NATUURINCLUSIEF  
ONTWERPEN INVESTEREN?
Bij natuurinclusief ontwerpen streven we naar een symbiose 
tussen mens en natuur. We gaan een samenwerking aan, 
waarvan beide partijen voordeel hebben. Geen enkele soort 
kan op zichzelf overleven, dus hoe meer we kunnen samen
werken, hoe beter. Het is van belang dat we met de ingrepen 
die we doen de biodiversiteit vergroten. Dit betekent niet 
alleen het vergroten van het aantal aanwezige planten en 
diersoorten, maar ook van de genendiversiteit. Dit doen we 
door te zorgen dat natuurinclusieve projecten geen eilanden 
zijn, maar stapstenen worden in het grotere groennetwerk. 
Hoe gevarieerder een ecosysteem, hoe robuuster het wordt. 
Een veerkrachtig ecosysteem geeft ons daarbij weer meer 
rendement: de ecosysteemdiensten. De meest directe  
positieve invloed van meer groen is inmiddels wel bekend: 
door verdamping van water zorgen planten voor verkoeling,  
ze bieden schaduw en nemen water op, waardoor overlast 
bij hevige regen voorkomen kan worden. Ook voor onze 
gezondheid is groen in de omgeving belangrijk. Maar door 
met ecosystemen te ontwerpen, wordt op veel meer ver
schillende niveaus gewin behaald. Een speelbos kan een 
goede nestplek zijn voor roofvogels, die vervolgens muizen 
opeten. Gelaagde beplanting is een goede verstopplek voor 
struweelvogels, een goede geluidsbuffer en kan een eetbaar 
landschap voor mensen bieden. Als je een samenhangend 
netwerk ontwerpt, in plaats van alleen in plekken te denken, 
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

DE NATUUR IN DE STAD

ontstaan er bijvoorbeeld recreatieroutes met bloesembomen 
waar vleermuizen op de insecten afkomen.  
Onze seizoensbeleving wordt enorm versterkt als we ervoor 
zorgen dat er in elk seizoen voedsel en beschutting is voor 
dieren. De herfst treedt op dit moment in, maar in veel steden 
zijn op enkele bomen na de meeste bladeren nog steeds 
groen. Dat komt doordat er vaak te veel wordt ingezet op 
één soort, zoals de plataan in Rotterdam. Maar weet wel dat 

deze geliefde boom, hoewel het een goede stadsboom is, 
nauwelijks pollen of nectarwaarde biedt. Bij P.A.D. landscape 
zien we graag een veel (bio)diverser palet aan bomen, 
zodat we onze eigen Indian summer midden in de stad  
hebben. Het is nu zoeken naar mooie groenplekken,  
terwijl met kleine ingrepen zoals soortkeuze verwondering 
voor iedereen bereikbaar is. 

Door seizoensbeleving te koppelen aan ecologie, vergroten 
we tegelijkertijd ons bewustzijn van en onze affiniteit met de 
natuur. Door in systemen te denken, vergroten we dus de 
voordelen voor mens en natuur. Maar op deze manier kunnen  
we ook bepaalde zorgen wegnemen. Een waterpartij is zowel  
voor mens als natuur een enorme aanwinst. Toch is het eerste  
wat sommige mensen roepen: ‘Daar komen muggen op af!’ 
Maar als wij onder de dakranden nestgelegenheid maken 
voor de gierzwaluw, eet deze vervolgens 10.000 insecten per 
dag, waaronder muggen en spinnen. Om hierop in  
te kunnen spelen, is kennis van de behoeftes van individuele 
soorten van belang, maar ook van de relaties die zij  
onderling vormen. 

IS HET EEN DURE INVESTERING?
Natuurinclusief ontwerpen begint met het maken van een 
uitgebreide analyse. Lijnen, punten en vlakken laten zien  
welke planten en diergemeenschappen al in de omgeving  
van het plangebied voorkomen. Gekoppeld aan de visies 

van de desbetreffende gemeente worden de kansen waarop 
ingespeeld kan worden inzichtelijk gemaakt. Misschien wil de 
gemeente de komende jaren gaan investeren in bloemrijk 
hooiland langs grote wegen, wat kan leiden tot een verbin
dend bijenlint met het plangebied. 

Hoe eerder natuurinclusief ontwerpen in het proces wordt 
meegenomen, des te meer kansen zichtbaar worden waarop  
kan worden ingespeeld en hoe meer voordelen eraan 
gekoppeld kunnen worden. Vleermuisroutes kunnen bijvoor
beeld gekoppeld worden aan de infrastructuur, nadat  
nest, foerageer en slaapplekken in kaart zijn gebracht.  
Ecosystemen zijn complex en het luistert heel nauw waar  
je welke ingreep toepast. Zo willen verschillende vogels  
hun nest aan verschillend georiënteerde gevels, sommige 
willen alleen hun nest bouwen en andere weer samen.  
Door de bestaande groenstructuren in kaart te brengen, 
wordt duidelijk welke verbindingen gelegd kunnen worden 
en welke biotopen er nog ontbreken, zodat je weet voor 
welke soorten je maatregelen moet ontwerpen. 

Kennis van welke soort wat nodig heeft om zich te kunnen 
vestigen in een plangebied, is hierbij essentieel. Sommige 
vlinders leggen hun eitjes bijvoorbeeld maar op één soort 
plant. Het probleem is dat ecologen vaak pas betrokken 
worden bij het proces als het ontwerp er al ligt. Dan blijken er 
ineens vleermuizen in het plangebied te zitten, waardoor het 
hele project tijdelijk stil komt te liggen. De ontwerper vormt 
hierbij een belangrijke schakel tussen gemeente, ecoloog, 
opdrachtgever en gebruiker. Doordat P.A.D. landscape deze 
kennis integraal meeneemt vanaf het begin, is het geen 
extra kostenpost op het einde, maar een extra voordeel:  
het versterkt het verhaal dat het landschap en de beplan
ting vertellen en vergroot de ecologische en esthetische 
waarde van ingrepen die binnenkort verplicht worden.  
Er is namelijk zo veel meer mogelijk dan alleen maar 
achteraf nestkastjes ophangen. Deze kansen zullen alleen 
zichtbaar worden als we het natuurinclusieve proces in  
het grotere geheel plaatsen. 

HOE KRIJGEN WE TE MAKEN MET NATUURINCLUSIEF 
ONTWERP?
Wetgeving speelt een heel belangrijke rol bij het stimuleren 
van natuurinclusief ontwerpen. Het is goed om te zien dat 
gemeentes als Den Haag al gaan werken met een punten
tellingsysteem, waarbij in tenders een bepaald aantal punten 
moet worden gescoord voor ecologische en biodiverse 
ingrepen. Het is overduidelijk welke positieve invloed wet
geving heeft op steden zoals Singapore, waar groen bouwen 
de norm is en een wedloop ontstaat onder ontwerpers die 
allemaal de grootste groene toren willen bouwen. 

Helaas zijn er nog veel steden waar de biodiversiteitsvisie 
geen status heeft. De colleges willen bouwbedrijven niet 
verplichten om natuurinclusief te bouwen, terwijl regelgeving 
dus juist zo’n belangrijke drijfveer is. De verdichting gaat uiter
aard gewoon door, waardoor er meer druk op groenplekken 
en de natuur komt te liggen. Als de regelgeving te vrijblijvend 
is, wordt er niet in grotere systemen gedacht,  

wat juist essentieel is voor stadsnatuur. Hierdoor gaan er 
kansen verloren, zoals bij de sloop van het stuk oud spoor van 
de Hofbogen in Rotterdam, dat over de snelweg heen een 
verbinding vormde tussen centrum en buitenwijk. Zonde! 
Zeker omdat investeren in natuurinclusief ontwerpen zoveel 
andere voordelen met zich meebrengt, zoals het tegengaan 
van wateroverlast, luchtvervuiling, onveiligheid en eenzaam
heid, om maar wat fundamentele problemen te noemen. 
Uiteindelijk zal het verplichten van natuurinclusief ontwerpen 
ook voor de bouw een positief effect hebben. Soorten staan 
nu op de rode lijst of genieten soortenbescherming omdat 
ze zeldzaam zijn. Wanneer natuurinclusief bouwen de norm 
wordt, ontstaan er meer habitats waar de soort zich kan 
vestigen en voortplanten, waardoor deze op den duur geen 
bescherming meer nodig heeft. De aantallen nemen toe,  
er hoeven geen ontheffingen meer te worden aangevraagd 
en projecten hoeven dus niet meer zo vaak vertraging op 
te lopen. We hebben er uiteindelijk allemaal baat bij als we 
kijken naar het grotere geheel en de lange termijn. ■

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Stad + Groen

P.A.D. IS DE AFKORTING VOOR PLANT ART DESIGN. DE NAAM REFEREERT  
AAN EEN ANDERE KIJK OP ONTWERPEN MET BEPLANTING EN LANDSCHAP. 
BIJ P.A.D. WORDT BEPLANTING GEZIEN ALS EEN LEVENDE KUNSTVORM, 
WAARMEE JE EEN VERHAAL VERTELT. HET VERHAAL DAT JE MET BEPLANTING 
EN LANDSCHAP VERTELT, IS ESSENTIEEL VOOR HET CREËREN VAN MEER  
AFFINITEIT MET DE NATUUR.

In 1418 werd al gebruikgemaakt van ecosysteemdiensten door in de gevel  

van het Agnietenklooster nestkasten te integreren voor de gierzwaluw.  

(Foto uit boek Stadsnatuur maken, Vink, Vollaard, De Zwarte)

Wanneer we natuurinclusief ontwerpen vanaf het begin meenemen in 

het proces, vergroten we de esthetische waarde. Deze bank is behalve 

ontmoetingsplek en kunstwerk ook een nestplaats voor solitaire bijen. 

(BuzzBench Anne Marie van Splunter)

Een grondige analyse aan het begin van het project is nodig om te kunnen inspelen op kansen.  

(Happy Days, Zoetermeer. P.A.D. landscape i.s.m. plein06)
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Inmiddels is, mede dankzij de support van eerdere artikelen in Roofs inzake 

begaanbaarheid en inzetbaarheid van kunststof dakbanen in gebruiksdaken, 

veel ervaring opgedaan in diverse gebruikssituaties. Typische problemen en 

vraagstellingen die voortkomen uit het ontwerpen van kunststof dakbedekking 

in zowel nieuwbouw als renovatieprojecten, kunnen nu oplossingsgericht  

beantwoord worden. In dit artikel wordt specifiek ingegaan op de product

range Mapeplan kunststof dakbanen, die intussen meer dan 10 jaar succes

vol worden ingezet op referentieprojecten in heel Europa.

Systeembenadering 
werpt vruchten af

PRODUCTNIEUWS

PVC EN TPO 
Mapeplan PVC en TPO dakbanen hebben zich intussen 
meer dan 10 jaar bewezen op diverse referentieprojecten in 
Europa. De banen zijn dan ook in diverse uitvoeringen en for
mulaties beschikbaar, afgestemd op lokaal geldende eisen. 
M.b.t. ‘dakgebruiken’ zijn de eisen voor Nederland eigenlijk 
in grote lijnen terug te voeren op brandveiligheid (vliegvuur), 
wortelwerendheid (daktuin) en mechanische belasting 
(zonnedaken). Tegenwoordig komt ook de kleur (wit) meer 
en meer in beeld, omdat daar subsidies via de overheid 
voor zijn ingesteld, bij Mapeplan zijn deze beter gekend als 
CoolRoof dakbedekkingssystemen.

Om het voor de eindgebruiker eenvoudig te houden,  
kiest Polyglass een simpele voorstelling van de benaming:
•  Mapeplan B voor PVC dakbanen, ingezet als waterdichting 

in daken, die met een ballastlaag of groendak worden 
voorzien;

•  Mapeplan M voor PVC dakbanen, ingezet als mechanisch 
bevestigde waterdichting in geëxposeerde daken;

•  Mapeplan Af voor PVC dakbanen, ingezet als volledig 
gekleefde waterdichting in geëxposeerde daken;

•  Mapeplan TB voor TPO dakbanen, ingezet als waterdichting 
in daken die met een ballastlaag worden voorzien;

•  Mapeplan M voor TPO dakbanen, ingezet als mechanisch 
bevestigde waterdichting in geëxposeerde daken; 

•  Mapeplan Af voor TPO dakbanen, ingezet als volledig 
 gekleefde waterdichting in geëxposeerde daken.

Voor de dikte van de dakbaan wordt dan verder een toe
voeging voorzien in de vorm van een getal 12, 15, 18 of 20,  
corresponderend met de dikten 1,2 / 1,5 / 1,8 en 2,0 mm. 
Voor de banen die in geëxposeerde daken worden toe
gepast, geldt dan nog de toevoeging BRoof, waarmee aan  
gegeven wordt dat de baan voldoet aan de lokaal gelden
de eisen voor vliegvuurbestendigheid.

Het bijzondere van deze dakbanen is dat ze nog steeds 
gemaakt worden met eigen formulaties, er is dus geen sprake 
van aangekochte korrels PVC en TPO. Daarmee blijft de kwa  
liteit op een constant hoog niveau. Door het succes van de  
CoolRoof systemen wordt Mapeplan TPO inmiddels standaard 
geproduceerd met een zogeheten Smart White toplaag,  
die de baan naast uitstekende reflectie ook het principe van 
een verlaagde oppervlaktetemperatuur geeft, waardoor nog 
meer energiebesparing mogelijk is.

Van beide typen kunststof zijn de Mversies, die ingezet 
worden in mechanisch bevestigde dakbedekkingssystemen, 
al sinds 2012 FMApproved  voor de PVCvarianten zelfs in 
de kleuren lichtgrijs en wit  waardoor deze inzetbaar zijn in 
complexe gebouwsituaties, die om zwaardere verzekeringen 
vragen. Dit van origine Amerikaanse systeem wint meer en 
meer aan populariteit, mede omdat deze gekoppeld kan 
worden aan een verzekeringssysteem dat o.a. de brand
veiligheid en windvastheid verzekert, waarmee ook in de 
markt een oplossing gecreëerd kan worden voor de inmid
dels onder (brand)discussie staande zonnedaken. In combi
natie met het eveneens door Polyglass geproduceerde en 
FMApproved zelfklevende dampscherm Mapethene EVO SK 
en FMApproved isolatiemateriaal en VRF bevestigers,  
kunnen ook complete FMassemblies voorgesteld gaan wor
den. Op dit moment werkt FM op verzoek van Polyglass aan 
een systeemmatrix met o.a. PIR, steenwol en perliet isolatie. 

Een ander aandachtspunt dat steeds belangrijker wordt,  
is duurzaamheid. En dan met name de invloed op het milieu 
gedurende de levensduur, dus van productie tot en met 
recycling. Een bezoek aan de op zich al bijzonder schone 
productielocatie in Italië toont dat met de stateoftheart  
apparatuur de PVC en TPO kunststof dakbanen op een  
zeer milieuvriendelijke wijze geproduceerd worden.  
Voor de PVC en TPO banen beschikt Polyglass over uit
gebreide EPDs (Environmental Product Declaration),  
die overal in Europa gevraagd kunnen worden en die in com 
binatie met ISO 9001 en 14001 ook meer credits opleveren in 
projecten met een Duurzaamheidskeurmerk, zoals BREEAM. 

Zoek je op internet naar referenties van deze PVC en TPO, 
dan zul je ook andere toepassingsgebieden tegenkomen. 
Het productgamma beperkt zich namelijk niet tot enkel  
dakbanen, maar omvat ook een complete productlijn  
voor civiele werken, van ingewikkelde tunnelconstructies, 
tankafdichtingen tot sneeuwreservoirs, kanaalafdichtingen 
en zwembaden. Een deel van het Panamakanaal is één 
van de meest aansprekende referenties. De referenties zijn 
gebundeld in een referentieboek, dat op aanvraag te  
verkrijgen is via WECAL Dak en isolatietechniek.

In Italië zijn er ook een aantal firma’s die gespecialiseerd zijn 
in het spuitgieten van vormstukken. Voor zowel Mapeplan PVC 
als TPO dakbanen is er een complete lijn aan accessoires, 
inclusief daklijmen en daktrimmen, beschikbaar, die inzetbaar  
zijn bij de waterdichting van details. De banen worden stan 
daard aan elkaar verbonden met behulp van de hetelucht  
lasmethodiek, lasvensters kunnen ter beschikking gesteld  
worden voor o.a. de Leister föhnapparatuur. Voor beide 
typen dakbanen zijn uitgebreide Nederlandstalige verwer
kingsvoorschriften beschikbaar. 

Je kan dus eigenlijk met deze PVC en TPO dakbanen alle 
soorten daken afdichten, zowel in nieuwbouw als in renovatie, 
waarbij in renovatie ook het gewicht eventueel in combinatie 
met een stijf lichtgewicht isolatiemateriaal een doorslag
gevende keuze kan zijn. Zeker indien de belasting op de con
structieve dakvloer beperkt moet blijven (zoals bij renovatie 
van bestaande staaldaken met steenwolisolatie).

Wanneer kies je nu voor deze PVC en wanneer voor de  
TPO? Dat is niet zo eenvoudig als op het eerste gezicht lijkt.  
O.a. de volgende aspecten kunnen hierbij de doorslag geven:

Verwerking:
Mapeplan PVC dakbanen hebben een hoog weekmaker
gehalte in vergelijking tot andere PVC dakbanen. Hierdoor 
voelen de banen soepeler aan dan de TPO dakbanen en zijn 
deze ook makkelijker te verwerken, hetgeen een voordeel kan 
zijn op kleinere daken of daken met complexe detaillering.

Erik de Waard, Technisch Development & Support Specialist 
van WECAL

Als trend wordt steeds meer toepassingsgericht gekeken 
naar combinaties van bevestigingsmiddelen, isolatiemate
rialen en kunststof dakbanen, waarbij het juiste advies mede 
afhangt van de aan het dakproject te stellen eisen en de 
communicatie ervan naar betrokken partijen.  
Met de Vakrichtlijn 2018 als basis kan het grootste deel van 
de vragen en problemen technisch onderbouwd worden. 
Voor de meer specifieke projectsituaties zal altijd een rol weg 
 gelegd zijn voor de fabrikanten van bevestigingsmiddelen, 
isolatiematerialen en dakbanen. Uitgaande van het principe 
van dakcombinaties, wordt in dit artikel aandacht besteed 
aan Mapeplan PVC en TPO kunststof dakbanen, die inmiddels 
in heel Europa zijn uitgevoerd als eenlaagse waterdichting in 
daken, funderingen en civiele werken (tunnels, bassins).
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van 1,5 mm, daar waar nog niet zo heel 
lang geleden 1,2 mm de basis was. Het 
dakgebruik, o.a. de mogelijkheid om in 
de toekomst zonnedaken te voorzien, 
maakt dat opdrachtgevers kiezen voor 
de dikkere variant. Als standaard dikte 
geldt 1,5 mm, toch zijn er ook al grote 
werken die uitgevoerd zijn in 1,8 mm. 

Opdrachtgevers kiezen daarbij  
ook voor een ‘beloopbaar’ dak,  
waardoor ook steevast een combi 
natie gezocht wordt met een  
hardere UTHERM PIR isolatie of een 
FESCOBOARD + ISOROOF steenwol 
combinatie.

In een eerder artikel werd ook het hybride dak toegelicht, 
waarin de PVC dakbaan wordt voorzien op een combinatie 
van 80mm ISOROOF steenwol en 100mm XTRATHERM PIR  
en een R45 wordt behaald. We krijgen nu veel vragen via  
verzekeraars voor een brandweerstand van 30 minuten onder 
een zonnedak. Dus van buiten naar binnen. In Frankrijk wordt 
FESCOBOARD toegepast, in combinatie met EPS isolatie,  
om een verhoogde brandwerendheid te creëren.  
Een ideale opbouw zou dan kunnen zijn een staaldak/
PEfolie/steenwol 80 mm/PIR 80 mm/FESCOBOARD 40 mm, 
waarmee je in theorie zowel aan binnen als buitenzijde 
brandwerend bent bij een Rc >6 m2.K/W. Durft men dan  
ook nog een 0,4mm PEfolie toe te passen, dan zal er in  
de meeste gevallen zelfs sprake kunnen zijn van een dak
opbouw zonder risico van inwendige condensatie.

NAWOORD
Inmiddels is Polyglass ver gevorderd en, met ondersteuning 
van een aantal isolatiefabrikanten, bezig met het uitwerken  
van standaard dakopbouwen op basis van o.a. wind,  
vliegvuur, FM en duurzaamheid. Er is inmiddels al de nodige  
prakijkervaring met diverse dakopbouwen, die WECAL 
heeft voorgesteld en die ook onderdeel uitmaken van haar 
nieuwe website, die op korte termijn operationeel zal zijn. ■

Milieu en duurzaamheid:
Mapeplan TPO dakbanen hebben geen weekmakers in de 
formulering. Bekend van PVC dakbanen is dat weekmakers 
gedurende de gebruiksfase van het dak uit de dakbedek
king kunnen treden en in het milieu terecht kunnen komen. 
Daarnaast verhardt de PVC dakbaan door het uittreden van 
weekmaker, waardoor deze gevoeliger wordt voor mecha
nische beschadiging. Mapeplan TPO dakbanen hebben 
daarom een nog betere milieurating dan de PVC variant.

Mechanische eigenschappen:
Omdat de weekgemaakte PVC kunststof zachter is dan de 
TPO kunststof, volgt bij smelten een diepere verbinding,  
waardoor normaal gezien de naadverbinding sterker is dan  
de dakbaan zelf. Dit kan een voordeel zijn bij mechanisch  
bevestigde dakbanen en het optimaliseren van het krachten
spel tussen bevestiger, dakbaan en naadverbinding.  
Aan de andere kant is men juist in midden Europa  
(Zwitserland/Oostenrijk/ZuidDuitsland) al jaren terug 
omgeschakeld van PVC naar TPO dakbanen, vanwege het 
fenomeen hagel, een item dat ook in Nederland (met de 
klimaatveranderingen) een actueel thema is. Bekend is dat 
PVC dakbanen, waar tegen het eind van de levensduur een 
deel van de weekmaker is uitgetreden, problemen kunnen 
geven bij extreme hagel in geëxposeerde daken.

Vliegvuurbestendigheid:
Mapeplan PVC dakbanen hebben op chloor gebaseerde  
vinylverbindingen in zich, die in geval van brand reageren 
met zuurstof en verkolen en daarmee de ‘brandstof’ bij een 
brand wegnemen. De rookontwikkeling die daarmee gepaard 
gaat, sluit ook toevoer van zuurstof af, maar is toxisch.  
Voor de TPO dakbanen geldt dat deze met brandvertragers 
vliegvuurbestendig gemaakt worden. Polyglass past hiervoor 
milieuvriendelijke brandvertragers toe, zonder chloor fluor of  
broomverbindingen. ‘Van nature’ is de PVC dus beter bestand  
tegen vliegvuur. Omdat vliegvuur beïnvloed kan worden door  
de ondergrond, heeft Polyglass zowel met Mapeplan M (PVC)  
als met Mapeplan TM (TPO)  mede omdat deze banen ook 
in België en in Duitsland op de markt gebracht worden   
de vliegvuurbestendigheid laten testen in combinatie met 
EPS isolatie (=smeltbaar), PIR (=verkoold), MWR/steenwol 
(=onbrandbaar met gloeieffecten) en zelfs bestaande  
bedekking; met als resultaat BRoofT1. 

Chemicaliënbestendigheid:
De PVC dakbanen zijn in de basis niet bitumenbestendig.  
De TPO dakbanen zijn dit wel en kunnen dus toegepast 
worden in situaties, waarin bestaande bitumendaken direct 
overlaagd moeten worden of waar aansluitingen met  
bitumendaken moeten worden voorzien, zoals bijvoorbeeld 
bij uitbreidingen. Hetzelfde zou gelden voor toepassing direct 
op EPS isolatie, bij de PVC dakbanen is daar een chemische 
scheidingslaag gevraagd die niet noodzakelijk is bij de  
TPO dakbanen. 

Naast bovengenoemde aspecten speelt prijs ook een grote 
rol. Daken met grotere oppervlakken worden grotendeels 
uitgevoerd met PVC dakbanen, inmiddels wel in een dikte 

PRODUCTNIEUWS

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

0343 - 59 50 10

WECAL: Compleet en objectief in isolatie- & dakbedekkingsmaterialen

EXCLUSIEF DISTRIBUTEUR VAN MAPEPLAN

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

TOTAALPAKKET VOOR DE DAKDEKKER

Kunststof dakbedekkingssystemen  
met PVC en TPO dakbanen



Elke daksituatie is anders. 
Standaard veiligheidsproducten voldoen dan ook niet 

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

De Specialist op het gebied van Dakveiligheid!

KS1 Kabelsysteem  
Een nieuw doorloopbaar kabelsysteem

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

duurzaamheid, eenvoud en gebruikersgemak.

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

Ontdek alle voordelen op:

www.ks1kabelsysteem.nl

Wilt u meer weten: www.resitrix.nl

Unieke EPDM dakbanen
voor iedere toepassing op het platte dak
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Vanwege de veranderende vraag van 

de markt wordt steeds meer modulair 

gebouwd. EPDM is heel geschikt om in 

dit type bouw toe te passen.

Modulaire bouwmethoden  
dragen bij aan circulaire bouw

VESP- VANUIT EPDM PERSPECTIEF

De bouwsector verbruikt een aanzienlijke hoeveel
heid grondstoffen en produceert een gigantische 
hoeveelheid afval.  
De sector probeert hier wel iets aan te doen,  
door mee te werken aan de overgang naar een 
kringloopeconomie (door meer circulaire bouw
materialen te gebruiken). Modulebouw sluit aan  
op het ideaal van de kringloopeconomie en  
kan bijdragen tot het gebruik van circulair bouwma
teriaal. Ook kan het een essentiële bijdrage leveren 
aan het verkleinen van de CO2voetafdruk van de 
bouwsector en de reputatie van die sector op het 
gebied van duurzaamheid verbeteren.

MODULEBOUW
Modulebouw biedt aantoonbaar milieuvoordelen, zoals 
vermindering van grondstoffengebruik en afvalproductie, 
herbruikbaarheid, aanpasbaarheid en recycleerbaarheid 
van alle onderdelen. Ook maakt modulariteit het mogelijk 
om een gebouw aan te passen, uit elkaar te halen en te 
verplaatsen, waarbij de onderdelen bijna als Legosteentjes 
opnieuw worden gebruikt.  
Modulaire gebouwen zijn een nieuw type ‘levende’ gebouwen 
(deze gebouwen kunnen denken, voelen en zich aanpassen). 
De afgelopen jaren zien we een sterke groei van de vraag 
naar modulebouw, niet alleen voor woningen, maar ook voor 
openbare gebouwen zoals scholen en ziekenhuizen, en voor 
commerciële gebouwen zoals hotels, winkelcentra, etc. 

Bij modulebouw wordt het pand dus in een fabrieksomge
ving gefabriceerd, in plaats van op het bouwterrein,  
en biedt daarmee een aantrekkelijke optie voor projecten 
met grote tijdsdruk en lastige omgevings/weersomstandig

heden. Modules worden in grote segmenten vervaardigd,  
die vervolgens naar de bouwplaats worden vervoerd en 
daar in elkaar gezet.

VOORDELEN
Door de kortere bouwtijd is er aanzienlijk minder tijd en 
personeel nodig op het bouwterrein. Ook is er minder over
last voor de omgeving en zijn de weersomstandigheden 
van minder belang, waardoor de bouw efficiënter verloopt. 
Voorbereidingswerkzaamheden op het bouwterrein en de 
prefabricatie van modules kunnen tegelijkertijd plaatsvinden, 
wat het tijdsbestek aanzienlijk kan verkorten.

Verbeterde kwaliteit en consistentie  vanwege de prefabri
catie kunnen in fabrieken gehanteerde kwaliteitsborgings
controles worden geïntegreerd in het bouwproces.  
Hierdoor worden vertragingen op het bouwterrein voor het 
corrigeren van constructiefouten voorkomen en kan een 
strikte standaard van consistente bouwkwaliteit worden 
gehandhaafd. Voor wat betreft de dakbedekking kan de 
waterdichtheid van elke module worden gecontroleerd  
en geverifieerd na de installatie van het EPDMsysteem.  
Vervolgens kan de module worden opgeslagen totdat het 
op het bouwterrein nodig is.

Lagere kosten – het verkorte bouwprogramma en de lagere 
personeelsvereisten leveren vaak kostenbesparingen op, 
waardoor een groter deel van de projectbegroting kan  
worden besteed aan hoogwaardige materialen.

Minder gezondheids - en arbeidsrisico’s – omdat het grootste 
deel van de bouwwerkzaamheden in een gecontroleerde 
fabrieksomgeving plaatsvindt, worden de totale gezond
heids en arbeidsgevaren tijdens de bouwfase aanzienlijk 
teruggedrongen.

Minder blootstelling aan verwering en vervuiling – op elk 
bouwterrein is, als het EPDMdakbedekkingsmembraan een
maal is aangebracht op de ondergrond, het dak volledig 
waterdicht. Bij modulebouw wordt het dakgebied van elke 
module bedekt met een volledig verlijmd EPDMmembraan 
voordat de module wordt overgebracht naar het bouw
terrein. De details worden zoveel mogelijk onder fabrieks
omstandigheden afgewerkt. Dit vermindert de blootstelling 
van de ondergrond aan stof, vervuiling en vocht, waardoor 
de risico’s in verband met de toestand van de ondergrond 
aanzienlijk worden beperkt.

Mogelijkheid van aanpassing/hergebruik/verplaatsing –  
de klant heeft na de bouw de vrijheid om de bouwmodules 
te verplaatsen of aan te passen.

EPDM is inmiddels een gewild dakbedekkingssysteem voor 
modulaire projecten, dankzij de voordelen tijdens de bouw
fase en gedurende de hele levensduur van het voltooide 
gebouw. Het dakbedekkingssysteem is volledig afgestemd 
op modulebouwconcepten en biedt niet alleen flexibiliteit  
in het ontwerp, maar ook de mogelijkheid om het gebouw 
aan te passen aan veranderingen in de toekomst, doordat 

het zelfs tientallen jaren na de oorspronkelijke bouw nog  
kan worden gedemonteerd, hergebruikt of verplaatst.

EPDM is zowel sterk als flexibel, met hoge ponsweerstand, 
voor een flexibele oplossing in de drukke fabrieksomgeving. 
Omdat er bij de installatie geen brander of hetelucht vereist 
is, kan het koud verwerkte systeem volledig worden verlijmd, 
dan wel mechanisch aan de ondergrond worden bevestigd 
en is het vrijwel geheel geurloos. Met het oog op het beheer 
van vluchtige organische verbindingen en oplosmiddelen in 
de fabrieksomgeving heeft men zelfs een lijm op waterbasis 
ontwikkeld, zodat het installatieproces in de fabriek veilig en 
vrijwel geheel geurloos is.

Modulebouw is misschien niet altijd de juiste optie voor elk 
project, maar het wordt steeds meer beschouwd als een 
mogelijk gunstig alternatief voor conventionele bouwmetho
des, dat voldoet aan de vraag van de markt en ook aan 
de eisen van een duurzame bouwpraktijk. Daarom is het zo 
belangrijk dat de Vereniging Systeem Producenten (VESP) 
er met de bouwsector aan werkt dat de bruikbaarheids en 
prestatieprofielen van hun producten voldoen aan de eisen 
van modulaire gebouwen, waardoor meer flexibiliteit wordt 
geboden voor deze opwaartse trend en circulaire bouw
praktijken worden ondersteund. ■

Roshan Shresta, VESP

Kringloopeconomie of circulaire economie krijgt steeds meer 
aandacht en vindt in toenemende mate ingang in verschil
lende sectoren en samenlevingen. Het biedt mogelijk een 
oplossing voor de spanning tussen de groeiende vraag naar 
en het beperkte aanbod van materialen. Het kringloopeco
nomieconcept van vermindering, hergebruik en recycling 
van materialen en onderdelen is al met succes toegepast 
op uiteenlopende producten, van elektronica tot kleding, 
maar in mindere mate in de bouw en voor bouwmaterialen.

In dat licht wordt door middel van de Europese ‘Green Deal’ 
geprobeerd de EU om te vormen tot een eerlijke en welvaren
de samenleving met een moderne, hulpbronnenefficiënte 
en concurrerende economie, waar vanaf 2050 netto geen 
broeikasgassen meer worden uitgestoten en economische 
groei is losgekoppeld van het gebruik van hulpbronnen.



Maak kennis met de nieuwste productlijn 
van RHEINZINK: GRANUM basalte. 

Zwart zink met een karakteristieke walsstructuur, 
toepasbaar op daken, gevels en als hemelwaterafvoersysteem.

DUURZAAM • PUUR • INTENS • VEELZIJDIG

Ga naar www.rheinzink.nl voor de toepassingsmogelijkheden en de eigenschappen van het materiaal.

GRANUM basalte

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

NIEUW IN UTRECHT!
Gemakkelijk bereikbaar op 
ind.terrein ‘Lage Weide’ langs de A2.

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

Nieuwe vestiging
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Amsterdam

’s-Hertogenbosch

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

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

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

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

Waarom zetwerk van Aabo Trading?

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

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

Zetwerk op 
maat nodig?
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GAan in de Bouw biedt NLQFingeschaalde kwalificerende opleidingen  

aan voor vakmensen in hellende daken.

Opleidingsinstituut  
voor hellende daken

OPLEIDINGEN

Piet Jacobs

Veel bedrijven die actief zijn in dakdekken bieden zowel het 
dekken van platte als hellende daken aan. In de bitumineuze 
sector is het opleiden van nieuwe en huidige werknemers 
ingeburgerd, maar voor hellende daken ligt dat anders.  
Het ontbrak lange tijd aan gekwalificeerde opleidingen, 
maar GAan in de Bouw heeft daar verandering in gebracht. 
“Wij bieden als enige in Nederland onder andere NLQF 
ingeschaalde kwalificerende opleidingen op het gebied 
van dakdekken aan, zowel op niveau 2 als niveau 3,” aldus 
Gideon Verhoeven, opleidingsadviseur GAan in de Bouw. 

De behoefte van dakdekkersbedrijven om medewerkers  
op te leiden, of bijscholing aan te bieden, in het dekken  
van pannendaken, is de afgelopen jaren gestegen,  
zo stelt Verhoeven. “Medewerkers zijn vaak jaren in dienst, 
waardoor ze al een behoorlijk aantal competenties bezitten. 
Maar het ontbreekt regelmatig aan de kennis over het op 
de juiste wijze aanbrengen en uitvoeren van pannendekken. 
Onze modulair opgebouwde opleidingen bieden dan een 
uitkomst. Voor ervaren medewerkers kan het voldoende zijn 
om één of meerdere modules te volgen, maar jongeren die 
het vak willen leren, kunnen bijvoorbeeld de meerjarige  
kwalificerende opleiding volgen. Het opleidingsaanbod is  
zo ingericht dat het voor iedereen interessant is.”  

ONDERSCHEIDEN
Het volgen van een erkende opleiding wordt voor werk
nemers steeds belangrijker, want op die manier kunnen  
zij laten zien dat ze het vak beheersen. Maar ook voor werk
gevers heeft het faciliteren van opleidingen veel voordelen, 
zo stelt Verhoeven. “Een werkgever zorgt er op die manier 
voor dat werknemers zich gezien en gewaardeerd voelen. 
Daarnaast verbetert de inzetbaarheid van het personeel. 
Ze leveren namelijk meer en beter werk af. Wij zijn ervan 
overtuigd dat opleiden dé manier is voor bedrijven om zich 
in een krappe arbeidsmarkt te onderscheiden en op die 
manier werknemers aan zich te binden.”

WERKEND LEREN
Het uitgangspunt van GAan in de Bouw is werkend leren.  
“Wij richten ons op de praktijk. En dat leer je binnen het 
bedrijf van een leermeester,” vertelt Verhoeven. Leermeester 
en kandidaat bepalen in onderling overleg wanneer iemand 
klaar is voor het examen, maar dat gebeurt niet voordat 
kennis is genomen van de benodigde theorie. “Kandidaten 
moeten zowel een theorie als praktijkexamen afleggen.  
Dat duurt per module gemiddeld vier dagen,” zegt Verhoeven. 

OPLEIDING EN MODULES
De opleidingen Dakdekker pannen bestaat zowel uit een 
opleiding voor niveau 2 als niveau 3. Veiligheid, de basis van 
het dakwerk, energie en onderhoud zijn de onderwerpen die 
binnen niveau 2 behandeld worden. Niveau 3 richt zich op 
hoek en kilkepers, zinkwerk en waterkerende aansluitingen. 
Daarnaast gaat de niveau 3 opleiding in op de basis van 
bouwfysica en op die van geluid en brand. 
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Wij denken daarin graag met bedrijven mee en bieden hulp 
met het opstellen van een passend opleidingsprogramma.”

GAan in de Bouw
HET TEKORT AAN OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN VOOR  
VAKMENSEN IN DE GESPECIALISEERDE AANNEMERIJ WAS IN 
2018 DE AANLEIDING VOOR DE START VAN GAan in de Bouw. 
MET DE WET ‘KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN’ OP 
KOMST WORDT HET MEER EN MEER BELANGRIJK DAT WERK
GEVERS EN WERKNEMERS KUNNEN AANTONEN DAT ZIJ HET  
VAK BEHEERSEN. HET OPLEIDEN VAN NLQFINGESCHAALDE 
GEKWALIFICEERDE VAKMENSEN IS WAAR GAan in de Bouw 
VOOR STAAT. 

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Verhoeven stelt dat bewust is gekozen voor een modulaire 
opbouw. “Elke opleiding bestaat uit vijf modules. De modulaire 
opbouw hebben we gekozen, omdat we zo flexibel inspelen 
op de behoefte van werknemer en werkgever. Deelnemers 
kunnen namelijk kiezen voor het volgen van één of meerdere 
modules of het volgen van de hele opleiding. De opleidingen 
zijn geschikt voor iedereen die werkzaam is in het vak:  
de zzp’er, de vakman die zich verder wil bekwamen, de zij
instromer, maar ook voor jongeren die het vak willen leren.”

PASSEND OPLEIDINGSPLAN
De modules, zowel theorie als praktijk, worden door  
GAan in de Bouw uitgevoerd bij regionale opleidings
bedrijven. “We kijken daarbij naar een geschikte locatie  
die de reistijd voor kandidaten zoveel mogelijk beperkt.” 
Verhoeven ziet in de praktijk dat iedere organisatie andere 
wensen heeft wat betreft het opleidingsprogramma.  
“Een goed opleidingsplan vormt daarom de basis.  

OPLEIDINGEN

Meer weten? 
Neem dan contact op met Gideon Verhoeven of 

kijk op onze website voor de laatste informatie:
www.gaanindebouw.nl

Contact           Nieuweweg 226           3905 LT  Veenendaal           +31 (0)318 544 900           info@gaanindebouw.nl

De opleider van hellende 
dakenspecialisten
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Een hybride wolkenkrabber  
in het centrum van Sydney

INTERNATIONALE DAKEN

heeft het te danken aan de combinatie van verschillende 
bouwmethodes. Zo zal het bestaan uit een interne, massief
houten structuur, die omgeven wordt door een omhulsel van 
staal en glas. Dat stalen exoskelet is nodig, omdat een bouw
werk van dit formaat niet gedragen kan worden door een 
houten structuur alleen. Het staal gaat de grote etages  
dragen, waarin, zoals Architectenbureau SHoP uit New York 
het noemt, ‘verschillende leefomgevingen’ worden ingericht,  
die zich zowel binnenshuis als in de buitenlucht zullen bege 
 ven. Daarnaast zullen er meerdere parken door het hele  
gebouw te vinden zijn, waar het klimaat het hele jaar comfor  
tabel moet zijn voor werkenden om te ontspannen. Dat com
fort wordt – op een plek waar de thermometer in de zomer 
gemakkelijk boven de veertig graden uit kan stijgen – door 
het omhullende, ‘slimme’ glas gewaarborgd. Dit technische 
glas krijgt namelijk de eigenschap dat het zelf schaduw kan 
creëren. En dat is niet het enige waar dit glas toe in staat is.

OPEREREN OP 100% HERNIEUWBARE ENERGIE
Naast ‘self shading’, zullen de glazen wanden die het gebouw 
omhullen met behulp van ingebouwde zonnecollectoren ook 
een energie opwekkende eigenschap hebben. Verder zal het  
gebouw op een natuurlijke manier geventileerd worden, 
waardoor daar vrijwel geen energie voor nodig is. Deze maat 
 regelen zorgen ervoor dat het gebouw 50% minder energie  
nodig heeft dan een traditionele wolkenkrabber.  
En die energie zal voor 100% bestaan uit hernieuwbare 
energie, waaronder die van de eigen zonnecollectoren. 
Daarnaast zorgt de hybride bouwcombinatie van het stalen 
frame, het bedekkende glas en het massief houten interieur 
voor een 50% lagere CO2uitstoot ten opzichte van de bouw 
van een traditionele wolkenkrabber. Verder zal het vele groen 
in de parken door het hele gebouw vanzelfsprekend ook  
een positieve bijdrage leveren aan het milieu.
Dat dit gebouw en deze manier van bouwen, met veel groen 
en veel minder vervuiling, goed is voor de aarde behoeft 
geen uitleg. Maar verschillende onderzoeken hebben aan
getoond dat deze ‘gezonde’ gebouwen, met veel frisse lucht 
en natuurlijke materialen, ook een positieve invloed hebben 
op de gezondheid en de productiviteit van de werknemers. 
Dus je kunt stellen dat, hoewel deze manier van bouwen  
een altruïstisch gevoel met zich meebrengt, het uiteindelijk 
ook een positieve werking heeft in het belang van Atlassian. 
En dat is helemaal niet erg.

EEN GEBOUW VOOR DE TOEKOMST MET RESPECT 
VOOR HET VERLEDEN
Naast ‘goed voor de wereld’, wil de opdrachtgever met het 
gebouw ook goed zijn voor de directe wereld om zich heen. 

Het nieuwe hoofdkantoor van Atlassian zal worden gebouwd  
op de locatie van een bestaand historisch gebouw genaamd  
The Parcels Shed. Dit gebouw, gebouwd in 1906, maakte deel 
uit van het centraal station van Sydney en werd tot het begin 
van de jaren tachtig gebruikt voor het in ontvangst nemen 
van pakketten. Tegenwoordig is het een jeugdherberg,  
genaamd Railway Square YHA met 480 bedden.  
Architectenbureau SHoP en BVN (de designpartner) zijn  
van plan het hostelgebouw op te nemen in de onderste  
verdiepingen van het project. “Als onderdeel van het project 
restaureren en herbestemmen we een historische pakjes
loods op de bouwplaats, die de poort naar de toren en het 
nieuwe openbare domein zal worden. Het deel waar het 
jeugdhostel in komt krijgt (net als de wolkenkrabber) een 
begaanbaar groendak met uitzicht op het nieuwe centrale 
plein,” aldus SHoPoprichter Coren Sharples. 

EEN OPEN BOVENVERDIEPING ALS DAK
En dan het absolute kroonjuweel van het gebouw: het dak, 
vanwaar het uitzicht ver strekt over Surry Hills, Moore Park 
en de rest van Zuidoost Sydney. En als je naar het ontwerp 
kijkt, is ‘dak’ eigenlijk niet eens de juiste benaming, maar zou 
je het eerder de ‘open bovenverdieping’ kunnen noemen. 
En op deze bovenste verdieping, die in verschillende lagen 
opgedeeld zal worden, speelt ook groen de belangrijkste rol. 
Het verschil tussen binnen en buiten wordt zo klein mogelijk 
gemaakt door de glazen schuifpuien, waardoor je – zowel bij 
zonneschijn als regen – één met de natuur kan zijn. En dat 
op 180 meter hoogte, naast het centraal station midden in 
een wereldstad. Als dat geen fijn toekomstperspectief is.
Het dak is zoals gezegd nog niet uitgevoerd. Zodra er meer 
bekend wordt over de technische uitvoering van dit bijzon
dere dak, komen wij hierop terug. ■

Joep Klerx

Ook nu, nadat hij zijn medewerkers groen licht heeft gegeven 
om ook na de COVID19 pandemie thuis te mogen blijven 
werken, blijft Mike CannonBrookes, medeoprichter en  
CEO van Techgigant Atlassian, achter de beslissing staan 
om het meer dan een miljard kostende nieuwe hoofdkantoor 
te laten bouwen in het centrum van Sydney. “Een groot deel 
van de medewerkers zal weer de mogelijkheid willen  
hebben om naar kantoor te komen, dus daarin moeten we 
voorzien,” aldus de leidsman van het bedrijf. En de plannen 
voor dit gebouw, dat plaats moet gaan bieden aan zo’n  
4.000 werknemers, zijn indrukwekkend.

EEN HYBRIDE WOLKENKRABBER
Met zijn veertig etages en 180 meter hoogte wordt het de 
hoogste hybride wolkenkrabber ter wereld. Die hybride titel 

Het Australische softwarebedrijf Atlassian bouwt in het centrum van  

Sydney een nieuw hoofdkantoor. Het dak zal worden uitgevoerd als  

verschillende lagen natuur op 180 meter hoogte.
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In deze rubriek laat Roofs markante personen van binnen en buiten de  

dakenbranche aan het woord. De insteek is om de visie en de persoon  

achter die visie voor het voetlicht te brengen.

“ Het grootste temperatuurverschil  
zit ónder het groene dak”

AAN TAFEL MET… ANNA SOLCEROVA

“De groene daken in Nederland zijn vooral extensieve daken: 
de huidige sedumdaken, die relatief goedkoop zijn, niet veel  
water nodig hebben en licht genoeg zijn, zodat ze op veel 
gebouwen kunnen. Daartegenover staan de intensieve 
daken: deze daken worden gebruikt als daktuinen. Als je 
op een dak in de schaduw van een boom kan zitten, dan 
ervaar je echt verkoeling door je groene dak.”

Solcerova: “Bij microklimaat gaat het om de temperatuur  
in de directe omgeving van het dak. De impact van een 
blauwgroen dak op de luchttemperatuur kan je meten tot  
maximaal 15 cm boven het dak; daarboven krijg je te maken 
met wind. Het meest meetbare effect van een groen dak 
op het microklimaat, is het effect op het huis ónder het dak. 
Groene daken zijn dikker dan kale daken, en hebben daar
door een isolerend effect. De ruimtes onder het groene dak 
warmen langzamer op. Bovendien zijn groene daken groen 
in plaats van zwart: dat kleurverschil draagt bij aan een 
temperatuurverschil. Bitumen kan wel 70 graden worden; de 
planten op een groen dak worden niet heter dan 35 graden. 
Dat verschil voel je wel in het huis onder dat dak.”

VERDAMPING
Solcerova promoveerde in 2018 aan de TU Delft op hoe de 
aanwezigheid van water – in de vorm van vijvers, bomen  
en groene daken – de temperatuur in de stad beïnvloedt.  
Verdamping is namelijk een belangrijke vorm van verkoeling.  
Solcerova legt uit: “De energie van de zon kan gebruikt  
worden om vocht te verdampen of om de aarde of lucht  
op te warmen. Hoe meer energie er naar verdamping gaat, 
hoe minder er wordt opgewarmd. Hoe meer vocht uit plan
ten verdampt wordt, hoe minder energie voor opwarming.  
Zo helpen groene daken om de stad koel te houden.”

Eén van haar conclusies was evenwel dat de huidige sedum  
daken op warme zomerdagen geen verkoelend effect  
hebben op de omgeving. “Dat lag ook in de lijn der verwach
tingen. De begroeiing op deze groene daken bestaat vooral 
uit vetplantjes. Vetplanten hebben de eigenschap dat ze,  
net zoals bijvoorbeeld cactussen, overdag vocht juist  
vasthouden. Pas ’s nachts openen ze hun stomata,  
hun ‘ademmondjes’ en wasemen ze vocht uit. ’s Nachts  
hebben sedumdaken dus wél een verkoelend effect.” 

Een probleem met de huidige groene daken is bovendien 
dat groene daken niet altijd genoeg vocht hebben om te 
verdampen. “In periodes van grote droogte kan je dak  
afsterven. Dan wordt je groene dak bruin, en is het voordeel 
van de groene kleur en van de verdamping weg.  
Ik heb tijdens mijn promotieonderzoek gemeten dat een uit
gedroogd dak nog heter wordt dan het grind dat gewoonlijk 
op een bitumen dak ligt.”

Deze problemen heb je niet als je een groen dak combineert  
met een retentiedak. “Het groen van een blauwgroen dak 
is eigenlijk een bonus,” zegt Solcerova. “Blauwe daken zijn er 
vooral als oplossing van wateroverlast. Het dak van het  
Innovatielab heeft een slimme klep. Als er veel regen is voor  
speld, opent die klep zich en stroomt het water via de regen
pijp weg, zodat er ruimte is voor nieuwe neerslag. Ook bij 
lage temperaturen stroomt het water weg, om bevriezing te 
voorkomen. Bij droogte houdt het dak het water juist vast.  
Als je een blauw dak combineert met een groen dak,  
heb je de voordelen van beide. Wat dat oplevert, gaan we 
allemaal nog precies uitzoeken.”

OPGROEIEN MET NATUUR
Er is veel onderzoek naar groene daken. Is er niet het risico 
dat elke onderzoeker op een eilandje zit? Solcerova: “Ja, dat  
is internationaal gezien ook zo. Maar dat kan bijna niet 
anders, want bij onderzoek naar groene daken is het klimaat 
een enorme factor. Heel veel onderzoek komt uit Singapore, 
Japan, Arizona. De omstandigheden daar kan je niet verge
lijken met Nederland. In Singapore kennen ze bijvoorbeeld 
geen droogte, daar regent het elke dag. Onderzoek naar 
blauwgroene daken is nu overal sterk in opkomst.  
Het gaat hierbij om waterbeheer, en daar zijn Nederlanders 
van oudsher natuurlijk heel goed in.”

Solcerova studeerde in Praag en kwam voor een tweede 
master als Erasmusstudent naar Wageningen. “Ik deed mijn 

master bij environmental modelling, en was meteen  
gegrepen door klimaatonderzoek. Dat is natuurkunde,  
maar dan zo complex dat je er veel intuïtie bij nodig hebt. 
Denk aan de chaostheorie, die zegt dat je het weer nooit 
perfect kunt voorspellen omdat de kleinste gebeurtenis een 
enorm gevolg kan hebben. Dat maakt klimaatonderzoek 
zo uitdagend. Bovendien vind ik het prachtig om te zien 
hoeveel creativiteit ingezet wordt om de beperkte ruimte in 
Nederland optimaal te benutten. Tsjechië bestaat voor een 
derde uit bos, de natuur is daar vanzelfsprekend. Het is er 
heel normaal om een zomerhuisje buiten te hebben.  
Tsjechische kinderen groeien  
daardoor op met de natuur. 
Maar dat geldt niet voor 
Nederland; hier moeten we 
zuinig zijn op de natuur.  
Ik geniet ervan om mee te 
denken over creatieve op
lossingen. Bijvoorbeeld een 
groen dak: meer planten 
betekent meer insecten, 
en meer insecten betekent 
meer vogels. Alles heeft op 
alles invloed.”■

ANNA SOLCEROVA  
IN ACHT VRAGEN

BURGERLIJKE STAAT? ONGEHUWD.

KINDEREN? GEEN.

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT? STRANDVOLLEYBALLEN, 
LEZEN, DANSEN, POTTENBAKKEN.

FAVORIETE MUZIEK? MUZIEK IS NET ZOIETS ALS EEN MAALTIJD: 
WAAR JE ZIN IN HEBT, HANGT AF VAN ALLERLEI FACTOREN, 
ZOALS HET TIJDSTIP EN JE STEMMING.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING? EEN STRAND ONDER  
EEN PALMBOOM.

FAVORIETE STAD? DEN HAAG. DIE STAD ZIET ERUIT ALS DE  
LIEFDESBABY VAN PRAAG EN BARCELONA.

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT? DE KARNAK TEMPEL  
IN EGYPTE.

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP?  
DAT WE ALS ONDERZOEKERS VAN DE HVA SAMENWERKEN  
MET MENSEN UIT DE PRAKTIJK. ZO HEEFT ONS ONDERZOEK 
IMPACT OP DE MAATSCHAPPIJ.

Nolanda Klunder

Het augustusnummer van Roofs besteedde 
uitgebreid aandacht aan de opening van 
het Innovatielab, een slim blauwgroen dak, 
waarmee onderzoek gedaan zal worden 
naar de effecten van blauwgroene daken. 
Dit onderzoek is gesubsidieerd door  
RESILIO. RESILIO staat voor ‘Resilience nEtwork 
of Smart Innovative cLImateadapative  
rOoftops’ en is een samenwerkingsverband  
tussen de gemeente Amsterdam, Waternet, 
MetroPolder Company, Rooftop Revolution, 
de Hogeschool van Amsterdam (HvA),  
de Vrije Universiteit (VU), Stadgenoot,  
De Alliantie, De Key en Consolidated.  
Het RESILIOproject wordt gefinancierd door 
het Urban Innovative Actions Programma van 
de Europese Unie. 

Eén van de betrokken onderzoekers is Anna Solcerova van 
de HvA. Zij onderzoekt de effecten van blauwgroene daken 
op de temperatuur. “Je moet daarbij onderscheid maken 
tussen het microklimaat en het klimaat van de stad,’  
legt Solcerova uit. “Het effect van blauwgroene daken op  
het klimaat in een stad kan een onderzoeker niet meten: 
daarvoor zou je twee identieke steden moeten hebben, 
waarvan de één uitsluitend kale daken heeft en de ander 
heel veel blauwgroene daken. Dat komt in de werkelijkheid 
niet voor. Dus moeten we dat via modellen berekenen.”

TWEE GRADEN VERSCHIL
“Uit modellen is gekomen dat een grote hoeveelheid blauw
groene daken de temperatuur in een stad met twee graden 
omlaag kan brengen,” vertelt Solcerova. “Dat is een fors ver
schil, vergelijkbaar met het verschil tussen stad en platteland. 
Maar als bewoner voel je dat niet. Bij gevoelstemperatuur 
gaat het vooral om schaduw en wind. Wil je dus dat groene 
daken een verschil maken in gevoelstemperatuur, dan moet 
je die daken anders gaan gebruiken.” 
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Altena Dakspecialiteiten breidt  
assortiment uit met RONA®top EPDM

PRODUCTNIEUWS

“ Je hebt een beter paard nodig om de snelle groei van de EPDMkudde voor te  

zijn,” aldus Sjors Wolters, directeur van Altena Dakspecialiteiten. “En dat hebben  

we in RONA®top, een kwalitatief en hoogwaardig product voor iedere dakdekker.  

Het product werd onlangs voorzien van het KOMO Attest.”

TRAININGEN
Wolters: “Wij vinden het 
belangrijk dat de kennis 
van dit product wordt 
overgedragen aan onze 
klanten. EPDM, en de 
verwerking ervan, heeft 
specifieke eigenschappen 
die bepalend zijn voor 
een optimaal resultaat. 
Zo is EPDM één van de 
meest dampdichte  
dakbedekkingen en  
moet, bij renovatie,  

goed gekeken worden naar 
de bestaande dakopbouw en 
de aanwezige dampremmen
de laag. Bij het overlagen met 
EPDM van bijvoorbeeld een 
bitumineuze dakbedekking, 
ontstaat er in één keer een 
hele andere situatie m.b.t.  
de vochtopbouw.”

Het filiaal in Apeldoorn wordt 
voor Altena Dakspecialiteiten 
het ‘RONA®top EPDMcentrum.  
In dit filiaal is ook een 
 trainingsruimte voor scholing 
aanwezig. Ook verzorgt de 
dakgroothandel training  
op locatie. ■

De nieuwe EPDM die Altena Dakspecialiteiten op de markt 
brengt, is volgens Wolters een mooi en kwalitatief goed  
EPDM membraan dat zich onderscheidt op de stabiliteit.  
De dakgroothandel importeert samen met Vos Kunststoffen 
een tot de ‘Amerikaanse’ EPDM’s behorende dakbedekking. 
“Een groot verschil met de overige Amerikaanse EPDM’s is 
dat de RONA®top geproduceerd wordt volgens de extrusie
methode en niet volgens de standaard kalandermethode. 
Hierdoor is de kans op luchtopsluiting in het membraan  
minimaal en verkleint het de kans op ongewenste vouw
naden. De EPDM voelt steviger aan, heeft een gladder 
 oppervlak en is daardoor soepel en eenvoudig te leggen.”

KWALITEIT
Het product is inmiddels ook voorzien van een KOMO Attest. 
Uit de testen kwamen hele goede eigenschappen naar  
voren, waarbij ook de stabiliteit en sterkte onderscheidend  
zijn. Wolters: “Onze klanten werken al geregeld met dit  
product en ze zijn positief over deze EPDM. Veelal krijgen wij  
de volgende reacties terug:

• voelt dikker en zachter aan met minder plooien;
• legt gemakkelijk weg;
• voelt steviger, maar is soepeler.

Aangezien verwerkbaarheid een maatgevende eigenschap 
is voor een dakdekker, zijn deze opmerkingen voor ons  
een extra bevestiging van de kwaliteit van deze EPDM.  
In eerdere publicaties in Roofs werd aangeraden om  
‘cowboys’ met minderwaardige producten in de EPDMmarkt 
te weren: wij sluiten ons daar met deze kwalitatief hoogwaar
dige EPDM natuurlijk helemaal bij aan.”

TOEPASBAARHEID
“Het betreft een eenlaagse dakbedekking die toepasbaar is 
op bijna alle ondergronden en systemen, zonder gebruik van 
open vuur. Het product is in meerdere standaardbreedtes en 
diktes verkrijgbaar. Groot voordeel is dat een dak met een 
membraan uit één stuk waterdicht gemaakt kan worden, 
waardoor de kans op lekkages sterk afneemt. Altena levert de 
EPDM met een compleet assortiment toebehoren, zodat alle 
detailleringen op juiste wijze kunnen worden ingewerkt.”

 

 KOMO® attest 

RONAtop EPDM 
Dakbanen voor het vervaardigen van dakbedekkingssystemen op basis van EPDM. 
 

Certificaathouder: 

Altena Dak- en Gevelmaterialen B.V. 
 
 Kilbystraat 6 
8263 CJ  KAMPEN 
NEDERLAND 
Telefoon +31 (0)85 04 95 030 
E-mail  info@altena-groep.nl 
Website www.altena-groep.nl 
  
  

Verklaring van SGS INTRON Certificatie B.V.  
Dit KOMO attest is op basis van BRL 1511 deel 1 d.d. 2015-06-22 “baanvormige dakbedekkingssystemen” en deel 4 
d.d. 2015-06-22  “specifieke bepalingen voor kunststof en rubber dakbanen” afgegeven conform het SGS INTRON 
Certificatie reglement voor Certificatie en Attestering. 

De prestaties van RONAtop EPDM in baanvormige dakbedekkingssystemenen zijn beoordeeld en de 
uitgangspunten voor de beoordeling worden periodiek herbeoordeeld.  Op basis daarvan spreekt SGS INTRON 
Certificatie B.V. het gerechtvaardigd vertrouwen uit dat: 

• De met deze RONAtop EPDM samengestelde baanvormige dakbedekkingssystemenen de prestaties 
leveren zoals opgenomen in dit KOMO attest, mits wordt voldaan aan de in dit KOMO attest omschreven 
voorwaarden. De vervaardiging van de baanvormige dakbedekkingssystemen geschiedt overeenkomstig 
de in dit attest vastgelegde voorschriften en verwerkingsmethoden. 

• Met inachtneming van het bovenstaande, RONAtop EPDM in hun toepassing voldoen aan de eisen van 
het Bouwbesluit zoals gespecificeerd in hoofdstuk 4 van dit KOMO attest. 

In het kader van dit KOMO attest vindt geen controle plaats van de productie van RONAtop EPDM, noch op de 
samenstelling van en/of montage van baanvormige dakbedekkingssystemen.  
 

Voor SGS INTRON Certificatie B.V.    Ir. J.W.P. de Bont 
    Certificatiemanager 

Gebruikers van dit KOMO attest wordt geadviseerd om bij SGS INTRON Certificatie B.V. te informeren of dit 
document nog geldig is. De geldige attesten staan vermeld op de website www.sgs.com/intron-certificatie 
 
Dit attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl 
 
Dit KOMO attest bestaat uit 1 voorblad en 10 bladzijden 
 

Beoordeeld is: 
• Eenmalige prestatie in de   
    toepassing 
Herbeoordeling elke 5 jaar 
 

Nummer: 
ATT-730/1 
Uitgegeven: 
2020-XX-XX 
Geldig tot: 
Onbepaalde tijd 
Vervangt:  
N.v.t. 

 

BOUWBESLUIT 

 

SGS INTRON Certificatie B.V. 
 

Venusstraat 2 
Postbus 267 

4100 AG  CULEMBORG 
T: +31 88 21 45 133 

 
www.sgs.com/intron-certificatie 

 

top epdm
www.altena-dak.nl

Éénlaags dakbedekking
UV-bestendig

Levensduur ca 50 jaar 
Eenvoudig te leggen

Geëxtrudeerde EPDM

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

DAKON DAKTECHNIEK
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De vacuümisolatie DeckVQ®, die isolatiefabrikant Recticel Insulation  

eerder dit jaar aan het assortiment toevoegde, wordt door opdracht

gevers en verwerkers zeer gewaardeerd. Het product wordt met name 

ingezet op kritische plaatsen.

Deck-VQ® vacuümisolatie  
is probleemoplosser

PRODUCTNIEUWS

Een dergelijke kern is echter gevoelig voor beschadigingen. 
Vergelijk het met een pak koffie: dat pak is met een spelden 
prik lek te krijgen. Daarom is dit product aan boven en 
onderzijde zijden voorzien van een harde persing (hoge 
densiteit) PIRplaat van 10 mm en 15 mm aan de zijkanten. 

Hiermee kan de dikte beperkt blijven en de isolatiewaarde 
hoog. Het product is met name bedoeld om een optimaal 
resultaat te bereiken op locaties waar maar weinig ruimte is 
om te isoleren, i.v.m. de opstanden, aansluitingen, e.d.

VACUÜMISOLATIE
Met DeckVQ® vacuümisolatie van Recticel Insulation wordt 
een warmtegeleidingscoëfficiënt (lambda) van 0,006 W/mK  
in de kern (VIP) behaald. Het product is standaard te ver
krijgen in de diktes 45 en 60 mm, waarmee respectievelijk 
een RDwaarde van 5,0 en 7,5 m²K/W is te bereiken.  
De panelen zijn standaard leverbaar in vier formaten  
(zie kader). Hiermee is het (dak)oppervlak in vrijwel alle geval
len met een beperkt aantal pasplaten goed uit te vullen.”

“De isolatiewaardes zijn met geen enkel ander product  
in de markt te vergelijken,” aldus commercieel directeur  
Benedikt van Roosmalen. “Er kunnen wel hele dakvlakken  
met dit materiaal worden uitgevoerd, maar dat zal in de 
meeste situaties geen economische keuze zijn. Er zijn even
wel tal van situaties te bedenken, waarin de vereiste isolatie
waarde niet te behalen valt zonder de dakhoogte aan te 
passen en dat kan nu eenmaal niet overal. Denk aan reno
vatiesituaties, zoals loggia’s, balkons en galerijen. Hier is deze 
vacuümisolatie technisch én economisch de beste keuze.”

Van Roosmalen: “De opbouw van de isolatie zorgt ervoor  
dat het product enerzijds goed te vervoeren en te verwer
ken is, en anderzijds dat het ook na verwerking uitstekend 

beloopbaar is. Vanzelfsprekend wordt het product niet 
 mechanisch bevestigd aangebracht, omdat het zoals 
gezegd niet doorboord mag worden. Het wordt dan ook ver
kleefd aangebracht met behulp van een PUkleefschuim of 
voorzien van ballast. Op de top van de DeckVQ® panelen is 
een minerale glasvlies aangebracht, die zorgt voor optimale 
hechting van de dakbedekking. Op dit isolatiepaneel kunnen  
de meeste dakdichtingsmembranen (kunststof, rubber of 
bitumenbaan) worden toegepast. Met de isolatieplaat 
Topcover wordt de vacuümisolatie beschermd. Door deze 
‘omlijsting’ is de kern goed beschermd en is schade tijdens 
de verwerking bij normale werkwijze uitgesloten.”

Een vacuümisolatie bestaat uit materiaal van de silica familie, 
voor de vormvastheid, welke vacuüm wordt gezogen en 
luchtdicht verpakt in een, laten we het simpel zeggen, 
geavanceerde luchtdichte aluminium zak. Het effect is dat 
er een ongekend goede isolatiewaarde gerealiseerd wordt. 
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

die met name voordelen biedt bij de uitvoering van diverse 
dakdetails, zoals bij de toegangsdeur tot het terras.”

“De harde persing PIRplaat Topcover is overigens ook los 
verkrijgbaar in de dikten 10 en 15 mm. Dit maakt het  
geschikt voor meerdere toepassingen, waaronder ook  
bijvoorbeeld intensief beloopbare daken.” ■

EIGENSCHAPPEN:
Thermische prestaties van de VIP-kern: 0,006 W/mK
• DRUKSTERKTE: ≥ 150 KPA
• TREKSTERKTE: ≥ 80 KPA
• BRANDGEDRAG: EUROCLASS E
• CERTIFICATIE: ETA 18/0846
•  STANDAARDAFMETINGEN: 600 × 1200 MM,  

300 × 1200 MM, 600 × 600 MM, 300 × 600 MM

Thermische prestaties van Deck-VQ®

 DIKTE RD-WAARDE 
• 45 MM 5,00 M²K/W 
• 60 MM 7,50 M²K/W

LEGPLAN 
“Dit is echt een nieuwe generatie isolatiematerialen,”  
vervolgt Van Roosmalen. “Inmiddels is er al veel ervaring  
met dit product opgedaan en de reacties zijn enthousiast. 
Wij begeleiden onze klanten met een gedetailleerd legplan 
in CAD en de verwerking wijst zich verder feitelijk vanzelf:  
de DeckVQ® panelen zijn te verwerken zoals een standaard 
PIRisolatiepaneel.”

Van Roosmalen: “Onze vacuümisolatie levert hoge prestaties, 
is zeer betrouwbaar en biedt een oplossing waar traditionele 
isolatieoplossingen tekortschieten. De zeer dunne panelen 
zijn een snelle en kostenefficiënte oplossing, omdat er geen 
constructieve aanpassingen nodig zijn bij de renovatie  
van terrassen en platte daken. Het resultaat is een isolatie 

PRODUCTNIEUWS

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

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

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

Ad_Recticel_Deck-VQ_230x300_HR.indd   1 18/05/2020   11:35
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Werken op kantoor

Peter van Houtum, directeur Gebr. Janssen bv, Beugen

Begin van het jaar 2020 werd de wereld getroffen door een 
pandemie. Vanuit het werelddeel China kreeg het corona
virus helaas steeds meer voet aan de grond. In eerste  
instantie werd er door velen gedacht aan een vervanmijn
bedshow, maar dit veranderde snel. Na de eerste perscon
ferentie en de sluiting van de horeca begon het besef er te 
komen. Vele aanpassingen werden er door gedaan, door 
evenzovele bedrijven. Wat is goed, wat is beter, wat werkt  
wel en wat absoluut niet, maar moet toch gebeuren?  
Het is moeilijk om de juiste weg te vinden en deze ook vol  
te houden.

VITALITEITSMANAGEMENT

Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde mensen in en om het  

bedrijf  en balans in het leven: dat zijn de uitgangspunten van het  

vitaliteitsmanagementprogramma ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

Eén van de maatregelen die wij ingevoerd hebben,  
is het zoveel mogelijk thuis werken door diegenen die hier  
de mogelijkheid toe hadden. Het leken wel volksverhuizingen. 
Computers, beeldschermen, stoelen en nog meer werden  
in de auto geladen naar het thuisfront. Het ITsysteem  
moest snel zodanig aangepast worden, dat thuiswerken  
en vergaderen mogelijk was. Op deze wijze werd het  
besmettingsgevaar gereduceerd. 

Na het verstrijken van de tijd komen de geluiden dat er  
thuis rustig gewerkt kan worden, en dat je zo veel meer  
gedaan krijgt. Er zijn echter ook geluiden dat dit absoluut 
niet kan, omdat de thuissituatie dit niet toelaat. Daarnaast 
heeft niet iedereen de discipline om netjes thuis te werken. 
Sommigen worden zelfs eenzaam. Er zijn voor en nadelen 
aan thuis werken. De voorstanders zullen de voordelen  
omhelzen en de nadelen ontkennen, terwijl de tegenstanders 
dit net andersom doen.

Wat ons bedrijf echt gemist heeft in deze periode, is het 
elkaar in de ogen kunnen kijken. Goed en efficiënt communi
ceren staat zeker op een lager pitje, en dat is zo jammer in 
de bouwbranche, waar toch al de nodige uitdagingen zijn. 
Humor op afstand werkt niet en een spontaan praatje over 
alledaagse dingen met elkaar wordt gemist. Ze zeggen wel 
eens dat de beste ideeën bij de koffieautomaat ontstaan. 
Deze ideeën zijn er nu ook niet meer. En erger nog: het van 
elkaar leren, elkaar motiveren, een keertje huilen en lachen, 
ontsnappen aan de thuissleur. Mooi om te ervaren is de 
opleving van mensen nu ze weer terug op kantoor zijn.  
Wij staan zeker achter thuiswerken, maar wel in deeltijd!  
Van werken op kantoor worden mensen echt gemotiveerder 
en vitaler. ■

Dakspecialisten op internet

www.euroaluminium.nl

www.vebidak.nl

www.eurofast.nl

www.flowlight.nl

www.firestonebpe.nl

Vakgroothandel in dakmaterialen

WWW.DAKNED.NL

Experts in 
dak- en gevelgroen

www.idverde.nl

www.zinkmeesters.nl

www.aabo.nl

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.

AABOZINK

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabo�x.nl

DakInspectie DakInspectie DakInspectie
AdviesBuro

AABOTOOLS
Gereedschap voor professionals.

www.aabotools.nl

«tools for 
professionals»

www.leister.nl We know how.

www.provatherm.nl

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

www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

Kwaliteit in platte en hellende daken

info@daktechniekholland.nl

www.daktechniekholland.nl Hardinxveld- Giessendam

0184 499 266

www.sealeco.nl

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

 www.eyecatchersafety.com

www.mawipex.nl

www.bitasco.nl

www.reflexy.org www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

www.ibsconsultants.nl/dakconsult

D É  D A K B E G R O E N E R

DakConsult

www.optigroen.nl

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

DEPOT MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN  
WINT ROOFTOP AWARD 2020
Het dakbos van het Depot Boijmans Van Beuningen is op vrij
dag 4 september tijdens het Rooftop Symposium in Capital C  
in Amsterdam bekroond met de Rooftop Award 2020. Sjarel Ex, 
directeur van Museum Boijmans Van Beuningen, Arjen Ketting, 
associate en architect MVRDV, en Michiel van de Bunt, bedrijfs
leider bij ZinCo Benelux, ontvingen de Rooftop Award uit  
handen van DakenDiva Esther Wienese. Rooftop Revolution,  
de organisator van het symposium en aanjager van het 
duurzaam benutten van ons daklandschap, wil met de Rooftop 
Award ambitieuze ‘dakinnovators’ een podium geven en laten 
zien dat er veel meer kan op onze daken. 

QUOTE VAN HET DAK

‘ En hier zit ik dan, op een afstand van jou,  

een afstand tussen lichamen’

Dean Bowen (1984), stadsdichter van Rotterdam.

De voordracht (op gepaste afstand) vanaf het dak van de Maassilo Rotterdam  

is te bekijken op de website van de Rotterdamse Dakendagen. 

P E R S O N A L I A
ROOFTOP ENERGY
René Raaijmakers (52) treedt per augustus aan als nieuwe CEO bij Rooftop Energy bv. Raaijmakers 
volgt Leendert Florusse op, die het bedrijf in 2011 samen met Raymond Steenvoorden oprichtte.  
De organisatie heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot voorname speler voor het plaatsen en 
financieren van zonnecentrales voor zakelijke klanten. 

DAKNED
Ben Wisselaar is per 1 september bij Dakned bv gestart als filiaalleider op de vestiging in Rotterdam. 
Door de snelle groei van deze nieuwe vestiging, was er behoefte aan uitbreiding van het team. 
Via een wederzijdse klant kwam hij in contact met de dakgroothandel en de functie van filiaalleider 
sloot aan bij de nieuwe uitdaging die hij zocht. Hij gaat zich samen met zijn collega’s enthousiast 
inzetten om de verdere groei van Dakned bv te waarborgen.

STICHTING DUURZAAM BOUWMETAAL
Thijs Baneke is per 2 september 2020 benoemd tot voorzitter van de Stichting Duurzaam Bouwmetaal 
(DBM). De stichting geeft informatie over de toepassing van zink en koper in de bouw. Deze circulaire 
materialen worden toegepast op daken en aan gevels. 

V E R H U I Z I N G
ZINKUNIE BOXTEL IS VERHUISD
Vanaf maandag 31 augustus  
is het filiaal van Zinkunie Boxtel  
te vinden op een nieuw adres: 
Van Salmstraat 40 in Boxtel.  
Eén deur verder dan de vorige 
locatie, waar een ruime, nieuwe 
shop is ingericht. 

BTL WORDT IDVERDE NL 
Vanaf 1 oktober gaat BTL, marktleider op de Nederlandse groenmarkt, 
verder als idverde NL. ”Inmiddels zijn wij bijna twee jaar onderdeel  
van de idverde groep en daar zijn we trots op!” Aan het woord is 
 Olaf Janssen, voorheen Algemeen Directeur bij BTL, per 1 oktober 
Country CEO bij idverde. “We hebben in ieder land hetzelfde doel: 
waarde toevoegen voor onze klanten, voor de gebruikers van groen 
en voor de omgeving. De samenwerking met onze internationale 
collega’s inspireert en maakt ons sterker. Dit is voor ons reden om 
deze volgende stap te zetten.” idverde NL bestaat uit idverde Advies 
(advies en ingenieursbureau), idverde Bomendienst (gespecialiseerd 
in kennisintensieve boomvraagstukken) en idverde Realisatie (aanleg 
en onderhoud van de groene buitenruimte).

DE TWEEDE DAKCURSUS PLATTE DAKEN IN 2020 
Aan de tweede Dakcursus van 2020 werd door 21 personen 
deelgenomen, het maximum toelaatbare aantal door de 
RIVMrichtlijnen. De cursus was opgebouwd uit 7 webinars, 
1 praktijkdag en 1 examendag. Aan het examen werd door 
15 cursisten deelgenomen, van hen behaalden 12 cursisten 
direct het diploma, een slagingspercentage van 80%.  
De hoogste examencijfers van de groep werden gescoord 
door Pieter Bailleul van Recticel België, hij ontving een  
mooie sculptuur van De Dakconnaisseur. Eervolle vermel
dingen waren er voor Marcel de Bruin van Eurofast (VRF),  
Jan Willem Jagt van IKO en Johan Ophorst van Daklab. 

Momenteel loopt de derde Dakcursus. De eerstvolgende 
7daagse Dakcursus Platte Daken start op 10 november 2020, 
de eerste cursus in 2021 start op 13 januari. Dit zijn weer fysieke 
trainingen, waarbij het aantal deelnemers beperkt wordt tot 18. De cursus is vooral bedoeld 
voor nieuwe instromers en doorstromers in de dakbedekkingsbranche en voor medewerkers 
van corporaties, gemeenten en aannemers die in relatief korte tijd veel kennis willen vergaren 
over alle facetten van het platte dak. 

MATERIEELSERVICE DOUWES MACHINES  
WORDT SEMTEQ MATERIEELSERVICE
Al meer dan 35 jaar kan men voor het huren en aan
schaffen van materieel bij Douwes Machines terecht. 
Daarnaast heeft de afdeling Materieelservice de  
afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt. 
Inmiddels is besloten de werkzaamheden die onder 
Materieelservice vallen vanaf 1 september onder een 
nieuwe naam en vanaf een nieuwe locatie uit te voeren: 
Semteq Materieelservice in Drachten. 

Voor de bestaande relaties verandert er, naast de 
naam en huisstijl, in principe niets. De service blijft  
hetzelfde en de contactpersonen blijven bereikbaar  
via de vertrouwde (mail)adressen en telefoonnummers. 

RHEINZINK GRANUM BASALTE: ZWART ZINK
Granum basalte is de nieuwste oppervlaktevariant 
in het RHEINZINK assortiment. Het betreft een mat
zwart gefosfateerd zink, dat in moderne architec
tuur past en zeer goed te combineren is met  
pure materialen zoals hout, natuursteen en glas.  
De intens zwarte laag geeft een compleet nieuwe 
dimensie aan zink. Het heeft een lange levensduur, 
is weerbestendig en volledig recyclebaar.  

Zowel daken, gevels, 
dakgoten en hemel
waterafvoerbuizen 
kunnen in deze kleur 
worden uitgevoerd. 
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Adverteerdersoverzicht

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

SPECIAL
Veilig en gezond werken

AAN TAFEL MET…
Edgar Veenman (Veenman Dakveiligheid)

DAK VAN HET JAAR 2020
Meandergroep, Landgraaf

ONDERZOEK
Dakdekkers en de coronacrisis
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... en kies voor een huis vol licht

ONTDEK 
DE NIEUWSTE 
GENERATIE 
LICHTKOEPELS ...

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

Tot 40% meer 
licht tov andere 

merken voor 
dezelfde 

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

bmigroup.com/nl

It’s never just a roof.


