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COLUMN

Bewustwording

Het is gemakkelijker en je werkt sneller als je onveilig werkt. 
En je kunt wel een gordel omdoen, maar als je deze niet 
goed aantrekt heb je er weinig aan. Goede praktijktraining 
kan hier veel helpen. Bedrijven die het wel geregeld hebben, 
bijvoorbeeld met RI&E’s, kunnen ook niet achteroverleunen. 
Dit instrument wordt niet altijd geactualiseerd bij verande
ringen in de situatie. 

Om de praktijk van het werken op daken nog veiliger te  
krijgen zijn zoals gezegd veel organisaties en individuen 
actief. Ik heb in een paar weken tijd grote bewondering  
gekregen voor alle mensen die zich hiervoor inzetten,  
voor alle initiatieven die zijn en worden ontplooid en voor  
de drive die iedereen tentoonspreidt. Het zou mooi zijn  
als al die activiteiten en initiatieven samen zijn te smeden  
tot een collectief geluid voor de hele keten. Met zoveel 
goede ideeën, gedreven mensen en mooie organisaties 
moet dat lukken. 

Ikzelf heb de afgelopen maand heel veel geleerd in de 
spoedcursus veilig en gezond werken voor de dakenbranche. 
Benieuwd of ik na het volgende broedseizoen weer het dak 
op moet. In elk geval ben ik dan een stuk bewuster van waar 
ik mee bezig ben. Op de website scholeksterophetdak.nl 
stond nog een (herkenbare) aanbeveling om te zorgen voor 
een veilige omgeving voor de kuikens: maak een dakrand 
zodat ze er niet overheen kunnen kukelen.

Tjerk van Duinen

Een paar maanden geleden ben ik mijn platte dak opge
klommen. Het huis – twee hoog en een vooruitgeschoven 
zitkamer met eigen dak – heeft sinds vorig jaar zonnepanelen. 
De app van de panelenleverancier vertelde dat twee pane
len beduidend minder stroom leverden dan de andere tien. 
Ik vermoedde dat het verschil te maken had met nestende 
scholeksters, die het prima naar hun zin hebben op platte 
daken met PVbeschutting. Nesten is een groot woord:  
de vogels leggen de eieren simpelweg tussen het grind en 
de kuikens lopen al snel de hele dag piepend over het  
hele dak. Op de website scholeksterophetdak.nl heb ik  
veel geleerd over scholeksters. Dat het bijvoorbeeld niet ver
standig is te gaan kijken omdat daardoor de jonge vogels 
kunnen schrikken en het dak af springen. 

Dus ik heb netjes gewacht tot na het broedseizoen.  
In twee etappes bereikte ik met een ladder via het lage  
dak het bovenste dakniveau. Twee grote witte aangekoekte 
klodders verklaarden meteen het rendementsverlies van  
de zonnepanelen. Met een touw een emmer kalkvrij water 
naar boven gehesen en na een paar minuten spoelen op 
het dak was het klusje geklaard. Geen enkel benul van het 
feit dat ik onveilig bezig was geweest. Alleen de opstap op 
de ladder (die ruim een meter boven de dakrand uitstak) 
was even een momentje van onrust.

Dat onbenul is na het maken van een special veilig en  
gezond werken voor Roofs wel verdwenen. Terugkijkend klopte  
er helemaal niks van. Geen dakrandbeveiliging, niet aange
lijnd, PVpanelen waar je moeizaam omheen moet lopen, 
omdat ze tot aan de dakrand liggen en een verweerde 
lichtkoepel die je eigenlijk als een gat in het dak moet 
beschouwen. Ik denk dat er jaarlijks vele duizenden mensen 
om welke reden dan ook hun eigen dak op klimmen zonder 
enig bewustzijn van (on)veiligheid. Ongetwijfeld gaat dat 
vaak fout, hoe vaak weet ik niet, bij de Inspectie van SZW 
worden deze gevallen niet aangemeld. Als privépersoon die 
zijn eigen dak op gaat ben je aansprakelijk voor je eigen 
fouten. Verhelderend was het allemaal wel. 

Voor de professionele dakwerkers is op het gebied van  
veiligheid de afgelopen decennia veel verbeterd. Er is een 
groot aanbod aan persoonlijke beschermingsmiddelen  
en waar twintig jaar geleden nog nauwelijks werd gewerkt 
met dakrandbeveiliging tijdens de uitvoering is dat nu  
standaard. Daarbij heeft Nederland wetgeving waarin  
de verantwoordelijkheden tussen opdrachtgevers en  
bedrijven/ZZP’ers geregeld is en er zijn veel organisaties 
actief op het veiligheidsvlak.  
En toch blijft het mis gaan. “De praktijk is weerbarstig”,  
heet dat. Dat verwijst niet alleen naar de cowboys in de 
markt die onveilig maar goedkoop werken, en naar bedrijven 
die zonnepanelen tot aan de dakrand blijven plaatsen.  
Het gaat ook om menselijk gedrag en om onbewustheid van 
onveiligheid, waarop ik mijzelf op mijn eigen dak betrapte. 

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

bmigroup.com/nl

It’s never just a roof.
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In Ermelo wordt de komende jaren gewerkt aan een volledig energieneutrale 

en toekomstbestendige nieuwbouwwijk: Oranjepark. Als eerste nieuwbouw

project is woonzorgcentrum Kroondomein gerealiseerd. Een combinatie  

van (zorg)appartementen met een gezondheidscentrum, parkeerplaatsen  

en een heel bijzondere daktuin.

Ontmoetingsplaats op 
een aflopende daktuin

JHet Dak van het  aar 2020

Edwin Fagel

Zorggroep NoordwestVeluwe is opdrachtgever van het  
gehele plan Oranjepark, dat in vier fases tot 2030 wordt 
uitgevoerd. Het ontwerp van woonzorgcentrum Kroondomein 
komt van IAA Architecten en is gebouwd door Van Wijnen. 
Op elke etage van het woonzorgcentrum is ruimte om 
samen te eten, hobby’s uit te oefenen, interesses te delen of 
feestelijke gebeurtenissen te vieren. Op de begane grond is 
een ruime buurtkamer, waar ook mensen uit de omgeving 
van harte welkom zijn. En ook buiten, op de gezamenlijke 
daktuin is er volop plek voor ontmoetingen tussen mensen 
van verschillende generaties.

Imoss maakte het masterplan voor Oranjepark als geheel. 
Loohorst Landscaping voert als nevenaannemer de gehele 
realisatie van het park en de gebouwgebonden terreinin
richting uit. Voor de fase Kroondomein was een forse daktuin 
daar onderdeel van. De daktuin bevindt zich op de parkeer
kelder en heeft als bijzonderheid dat deze schuin afloopt.  
Zo loopt het dak mooi over in het naastgelegen bos.  
De aanleg ervan bracht hierdoor uitdagingen met zich mee. 
Daarnaast loopt de daktuin door over de luifel van het pand 
en vormt het zo een geïntegreerd onderdeel van het geheel.

TECHNIEK
Het dak van de parkeergarage is een kouddak, dat met een 
tweelaags, wortelwerend bitumineus dakbedekkingssysteem 
waterdicht is gemaakt. Voor het groendak met een helling 
van 15° is vervolgens gekozen voor een nivellering middels 
blokken EPS, die op een beschermdoek zijn gelegd.  
Hier bovenop is de drainage met filterlaag aangebracht.  
In de substraatlaag is een gebalanceerde mix van inge
zaaide, lokale beplanting aangelegd. Onder het looppad is 
op de bitumenlaag een beschermdoek aangebracht waar 
bovenop een tegelsysteem op tegeldragers is aangebracht. 
De verhoogde schanskorven langs het looppad zijn vervaar
digd uit hergebruikt leisteen, afkomstig van het oorspronke
lijke zorgcentrum. Langs het gehele pad loopt een corten
stalen gootje met bewegend water. De bomen staan op  
het maaiveld en steken door sparingen uit het dak.  
Deze oplossing is door Loohorst, in nauwe samenwerking met 
Boomkwekerij Ebben, bedacht, waarbij aan alle aspecten 
aandacht is besteed, zoals bijvoorbeeld de bewatering van  
de bomen. De groeiruimte is berekend en afgestemd op de 
funderingen en warmtebronnen.

Tijdens het opstellen van het uitvoeringsontwerp en de  
engineering was de uitdaging een functionele en tegelijk 
mooie, strakke verharding op de daktuin aan te brengen,  
die ook nog eens moest passen binnen de grenzen van  
het toegestane gewicht. Hiervoor is Zoontjens bij het project 
betrokken. Voor het vlakke gedeelte van het dak zaten de 
bijzonderheden hem vooral in de details. Schuine lijnen, 
maatwerk rond plantvakken etc., hiervoor was strak zaag
werk nodig.

De bestrating op de helling was wel echt de grootste uit
daging. Het dak heeft namelijk een helling van 15°.  
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JHet Dak van het  aar 2020

Voor bejaarden die minder goed ter been zijn, is dat te steil. 
Daarom was de vraag om het looppad in een helling van 5° 
zigzaggend naar beneden te laten lopen. Het resulteerde  
in een zigzagpad over de schuine helling, met tussendoor 
nog vlakke plateaus en een opsluiting van schanskorven  
en een cortenstalen watergoot. Op deze manier moesten  
extreem veel verschillende hoogteverschillen en hoeken 
veilig beloopbaar moeten worden gemaakt.  
Zoontjens kon dit realiseren door te nivelleren en ophogen 
met haar Dreentegel®systeem op DNS® systeem.

DUURZAAMHEID
De duurzame aspecten van de aanleg van een groendak 
mogen voor de lezers van Roofs bekend worden veronder
steld. Naast de gunstige effecten op de lokale biodiversiteit 
en luchtkwaliteit, is een bewezen effect van groen dat dit 
goed is voor de gezondheid; geen onbelangrijk detail voor 
een woonzorgcentrum. Verder was circulariteit een belangrijk 
aandachtspunt tijdens de werkzaamheden. Naast het  
gegeven dat met het DNS® systeem de helling op een  
goede manier was te maken, was de circulariteit van het  
systeem een belangrijke factor in de keuze voor het systeem. 
In de tegels is puingranulaat verwerkt en de pootjes zijn volledig 
vervaardigd uit regranulaat. Dat betekent dus dat de pootjes  
zelf uit 100% gerecycled materiaal zijn vervaardigd en dat ze 
na verwijdering opnieuw zijn te recyclen. Ook de schanskorven  
zijn gerealiseerd uit hergebruikt (lei)steen, deze zijn niet  
verlijmd, zodat de leisteen ook weer herbruikbaar is.

Het ontwerp is door NL Greenlabel met een Alabel gecertificeerd op 
duurzaamheid, dit wordt vervolgens waargemaakt in de uitvoering. 
Na het gereedkomen van het gehele Oranjepark wordt er nog een 
definitieve audit uitgevoerd.

SAMENWERKING
Loohorst Landscaping had de regie en organiseerde op regelmatige 
basis zogeheten ‘reken en tekensessies’. Op deze manier werd voort
durend afgestemd of in de praktijk kon worden uitgevoerd wat aan 
de tekentafel was bedacht, of dat er een aanpassing in de plannen 
nodig was. Tijdens deze sessies werden alle betrokken partijen in de 
gelegenheid om hun kennis en know how in te brengen.

VEILIGHEID
De werkzaamheden zijn uitgevoerd met een hekwerk als rand
beveiliging. De daktuin is toegankelijk via een poort, die vanuit het 
zorgcentrum is te openen. Omdat het een semiopenbare daktuin 
betreft, is aan de dakranden voorzien in een borstwering.  
Daarmee is het dak ook tijdens de gebruiksfase veilig te onderhouden. 

Het eindresultaat is een terrein en daktuin van een bovengemiddeld 
niveau. De bewoners maken er veelvuldig gebruik van en beleven  
er veel plezier aan. Een mooie bijkomstigheid is dat het zigzagpad  
in combinatie met het terras een perfect meetingpoint bleek voor 
bewoners met familie in de coronatijd. ■

ESTHETIEK
De werkzaamheden hebben geresulteerd in een bijzonder 
fraaie daktuin, waarbij de beplanting aansluit op de  
bosrijke omgeving. Er is gekozen voor inheemse beplanting, 
zodat het bos feitelijk doorloopt tot op het dak.  
De peperkleurige tegels kleuren mooi bij het geheel en  
de belijning is goed uitgebalanceerd. De daktuin biedt  
de bewoners zodoende een rustgevend uitzicht voor de 
bewoners van woonzorgcentrum Kroondomein.

8     Roofs



Met de vernieuwde Dejond keringsprofielen lijn je in een handomdraai  

de verschillende zones van een groendak strak af. Het grindkerings profiel  

zorgt ervoor dat de beplanting en het grind mooi van elkaar gescheiden  

blijven. Maar het kan ook net zo goed verschillende zones met keien stevig  

op hun plaats houden. Door de slanke scheidings profielen te koppelen,  

bekom je een perfect rechte, strakke en stijvolle lijnvoering. 

Voor een optimale waterafvoer, zijn de keringsprofielen ook beschikbaar  

in een geperforeerde uitvoering. Zeker bij gebruik op schuine daken,  

kan dit een meerwaarde betekenen.

Dejond keringsprofiel 
voor groendaken met 

handige koppeling

advertorial

NIEUWE, EENVOUDIGE VERBINDING  
TUSSEN PROFIELEN
Dankzij het nieuwe en unieke systeem van Dejond,  
wordt de verbinding tussen keringsprofielen erg gemakkelijk. 
Voor de montage van het verbindingsplaatje zijn er geen 
extra tools nodig. Het blokkeringspunt in het plaatje zorgt 
ervoor dat de profielen niet verder in of uit elkaar kunnen 
schuiven. Na montage van het verbindingsstuk blijven  
de randprofielen mooi op hun plaats liggen en wordt de 
stijlvolle designlook behouden.

www.dejond.com
arian.vandoorn@dejond.com

MAKKELIJKE HOEKVERBINDING 
Het creëren van binnen en buitenhoeken wordt  

met de nieuwe hoekkoppeling van Dejond kinderspel.  
Het aluminium koppelstuk kan je makkelijk buigen in  

elke gewenste hoekvorm. Voor een binnenhoek  
moet je het keringsprofiel met de slijptol nog even  

onder hoek afkorten, voor een buitenhoek is dit  
zelfs overbodig. Hierna kan je de keringsprofielen  

verbinden met het koppelstuk en krijg je een  
stevige en strakke hoekverbinding. 

TOEZICHTSPUTTEN, OPZETSTUKKEN & DEKSELS
Om de werking van de waterafvoerende laag te controleren, kan je met enkele plooibare aluminium basisstukken makkelijk 
zelf toezichtsputten maken. Om transportkosten te besparen worden deze basisstukken als recht profiel aangeleverd.  
Je kan ze dan ter plaatse op de voorgeperforeerde posities buigen tot een stevig vierkant. Indien nodig kan je het basisstuk 
nog ophogen met diverse opzetstukken. Zoals op elk potje een deksel past, biedt Dejond in haar gamma ook deksels voor 
toezichtsputten aan. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en uitvoeringen.

HET HOEFT NIET ALTIJD RECHT TE ZIJN
Ook met afgeronde vormen kan je een mooie  
belijning creëren. Daarom heeft Dejond een  
flexibel profiel ontwikkeld waarmee je op de  
bouwplaats quasi elke kromming kan verwezenlijken.  
Laat je artistieke kant maar naar boven komen!

DEJOND UW PARTNER IN PROFIEL
Met ruim 120 jaar ervaring als toeleverancier van  
nonferrometalen, bouw en bevestigingssystemen  
en als producent van Tubtara blindklinkmoeren staat  
Dejond synoniem voor kwaliteit, service en expertise.  
Daarnaast is een snelle levering uit onze grote voorraad  
een belangrijke troef.
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

In een artikel van Tanja Verkaik in de Telegraaf van 15 oktober 2020 pleit het 

Haagse D66raadslid Dennis Groenewold voor een verbod op ‘asfaltdaken’.  

In een gesprek dat ik met Dennis Groenewold had, heeft hij duidelijk gemaakt 

dat het hem niet om de materiaalkeuze gaat, maar om het verminderen  

van het hitteeilandeffect in de stad. Daken zouden daar een bijdrage aan  

kunnen leveren. Zijn oproep was overigens vooral bedoeld voor het gemeente

bestuur om haast te maken met de aanpak. Een goede reden om in dit artikel 

in te gaan op het fenomeen stedelijk hitteeiland of urban heat island met 

mogelijk hittestress tot gevolg en de rol daarin van bitumen daken.

Geen (hitte-)stress  
met bitumen daken

DISCUSSIE

Koeling vraagt per graad ongeveer driemaal zoveel energie  
als verwarming. Ironisch genoeg dragen de koelinstallaties  
door warmteafgifte aan de buitenlucht bij aan de opwar
ming, zij het in zeer beperkte mate. Verder leidt het tot 
 gezondheidsklachten variërend van slecht kunnen slapen  
tot oververhitting van het lichaam, wat een hitteberoerte tot 
gevolg kan hebben. We spreken dan van hittestress.

MAATREGELEN
Het voorgaande verklaart de roep vanuit de Haagse  
gemeenteraad om maatregelen te nemen die het hitte
eiland effect tegengaan. Daarvoor zijn door onderzoekers(*) 
mogelijke maatregelen onderzocht. Daaruit zijn drie grote  
lijnen te ontdekken. Ten eerste kunnen we hittestress bestrijden 
door in gebouwen slimmer of in elk geval anders te koelen. 
Daarbij kun je denken aan nachtventilatie, bevochtiging 
van de binnenlucht en eventueel koeling. Een tweede grote 
lijn is het beperken van opwarming van gebouwen door het 
verhogen van het reflectievermogen van de oppervlakte.  
Het komt neer op het lichter kleuren van de oppervlakte 
van gevel en dak. Daardoor wordt meer warmte weerkaatst 
en treedt er dus minder opwarming op. Minder opwarming 
overdag betekent minder warmteafgifte ’s nachts.  
De derde groep maatregelen betreft het vergroenen van  
het stedelijk gebied. Dat kan door het planten van bomen, 

het vervangen van verharding door gras, en dak en gevel
begroeiïng. Voor wat betreft de tweede en de derde groep 
maatregelen kunnen platte daken een bijdrage leveren.

WITTE DAKEN
Van de zomervakanties kennen we de prachtige witte dorpen  
in bijvoorbeeld Spanje en Griekenland. Een lichte kleur  
weerkaatst meer licht en warmtestraling. Dat leidt ertoe  
dat overdag minder warmte wordt opgenomen en dus  
’s nachts minder kan worden afgegeven aan de omgeving.  
Zwarte daken kunnen door absorptie van warmtestraling  
van de zon overdag opwarmen tot 80 graden Celsius.  
Dat geldt overigens niet alleen voor bitumendaken.  
De hoeveelheid warmte die kan worden opgenomen is van 
wege de geringe massa van de dakbedekking, zeker wanneer 
daaronder een goede thermische isolatie is aangebracht, 
heel beperkt. De bijdrage aan de warmte in de nacht is 
daardoor ook heel beperkt. Het wit verven van verharding 
(asfalt, bestrating) of bakstenen en betonnen gevels is in  
die zin veel effectiever. De belangrijkste winst van een wit dak 
is dus vooral overdag te boeken. Doordat de oppervlakte 
minder warm wordt, is de warmtestroom via de dakconstruc
tie naar binnen ook kleiner. Daarbij is het goed te realiseren 
dat in de winter het omgekeerde gebeurt. Omdat zoals  
eerder aangegeven verwarmen minder energie kost dan 
koelen, is het nettoeffect wel positief. 

Witte daken hebben nog een ander voordeel. Het rende
ment van zonnepanelen of fotovoltaïsche panelen (PV) 
wordt beïnvloed door de temperatuur. Bij hogere tempera
turen neem het rendement af. De opbrengst van een 
 zonnepaneel wordt berekend bij een temperatuur van  
25 graden Celsius. Het paneel zelf kan al snel oplopen  
tot 65 graden Celsius, waarbij het rendement met zo’n  
20 procent kan teruglopen. Door de lagere temperatuur  
van witte dakbedekking onder de panelen wordt verdere 
opwarming van de panelen beperkt. Witte dakbedekking is 
dus een goede keuze bij toepassing van zonnepanelen.

GROENE DAKEN
Het vergroenen van de leefomgeving draagt bij aan het 
verminderen van het hitteeiland effect zoals blijkt uit ver
schillende onderzoeken. Daarbij gaat het in de eerste  
plaats om groen op straatniveau. Bomen geven schaduw  
en beperken daardoor de opwarming van gebouwen  
en verharding. Meer gras betekent minder verharding en  
dus minder opwarming. Vergroening op straatniveau is dus  
zowel overdag als ‘s nachts effectief. Planten houden ook 
water langer vast en verdamping van het water geeft  
een hogere luchtvochtigheid en enige koeling.

Groene daken lijken minder bij te dragen aan de tempera
tuurverlaging op straatniveau. Toch is er alle reden om een 
groen dak te overwegen. In de eerste plaats geldt voor 
groene daken hetzelfde als voor witte daken; het dak neemt 
minder warmte op en geeft dus ook minder warmte af.  
Daarnaast houdt de dakbegroening water vast en geeft  
dat via verdamping geleidelijk af aan de omgeving.  
Het heeft dus net als groen op straatniveau een gunstig  
effect op de luchtvochtigheid.
Daarnaast zijn er natuurlijk andere goede redenen voor een 
groen dak, zoals opname van fijnstof en CO2, verbetering van 
de thermische isolatie en het draagt bij aan biodiversiteit, 
met name vogels en insecten, in de stad.

WATERRETENTIEDAKEN
Waterretentiedaken, die uitsluitend bedoeld zijn om water op  
te slaan, zijn niet effectief als het gaat het tegengaan van het 
hitteeiland effect. Water heeft een grote warmtecapaciteit 
en kan dus overdag veel warmte opnemen en zal dat  
’s nachts afstaan. Het voordeel van verdamping wordt  
daardoor tenietgedaan. Bovendien is het effect beperkt, 
omdat door snelle verdamping in de zomer het water maar 
relatief korte periode aanwezig zijn. Waterretentie in combi
natie met groen is in dat licht dan een betere optie.

‘ASFALTDAKEN’
Dennis Groenewold bekende mij dat hij het woord ‘asfalt
daken’ bewust heeft gebruikt om de discussie aan te  
zwengelen en dat is gelukt. Helemaal gelukkig is die woord
keuze echter niet. Het gaat immers niet om het materiaal 
maar om de kleur. Asfalt bevat net als de meeste dakbe
dekking ook bitumen, maar daarmee zijn ook alle overeen
komsten genoemd.
Om het doel van minder ‘asfaltdaken’ te bereiken is bitumen  
dakbedekking onmisbaar. Bitumen dakbedekking is in prak 
 tisch alle kleuren leverbaar met dezelfde kwaliteit als ‘tradi 
tionele’ bitumen dakbedekking. Bestaande daken zijn in  
de meeste gevallen met witte bitumen snel en eenvoudig  
te overlagen. Daarmee wordt bovendien de levensduur  
met tientallen jaren verlengd in tegenstelling tot bijvoor 
beeld een coating die na enkele jaren opnieuw moet  
worden aangebracht.
Het multifunctioneel gebruik van een dak is een prachtige 
kans, maar laten we de waterdichtheid als belangrijkste 
functie niet vergeten. Onder een groen dak speelt dat nog 
nadrukkelijker. De meest betrouwbare oplossing is in dat  
geval te kiezen voor een tweelaagse bitumen dakbedekking. 
Bij bestaande gebouwen is een enkele laag over de  
bestaande dakbedekking vaak al voldoende. Bitumen dak
bedekking doet wat het moet doen en doet dat goed.
Tip voor Dennis Groenewold en Den Haag, maar ook alle  
andere steden: als je dus een slag wilt maken in het ver
beteren van de leefbaarheid in de stad is bitumen de  
beste en de snelste optie. ■

(*) O.a. Kennis voor Klimaat: Hittestress in Rotterdam KvK/039/2011

Peter Ligthart, Probitumen

In de zomer zijn de temperaturen in de stad vooral ’s nachts 
vaak hoger dan buiten de stad. Dat verschijnsel wordt  
wel hitteeiland of internationaal urban heat island (UHI)  
genoemd. Met toenemende bebouwingsdichtheid en hogere 
temperaturen in de zomer neemt dit verschijnsel de afgelopen  
decennia toe. Metingen geven aan dat het verschil in tempe
ratuur ’s nachts 5 tot 12 graden Celsius kan bedragen.

ONTSTAAN
Overdag nemen gevels en daken van gebouwen warmte op.  
Dat verschijnsel treedt op bij alle materialen in een zekere 
mate. ’s Nachts gebeurt het omgekeerde. De gevels en  
daken zijn dan warmer dan de omgeving en staan de 
warmte weer af; bij zware materialen gaat dat vrij langzaam. 
Hoe meer massa er aanwezig is hoe meer warmte overdag 
kan worden opgeslagen en dus hoe meer warmte ’s nachts 
kan worden afgestaan aan de omgeving. Dat is de reden 
dat het verschijnsel zich vooral ’s nachts manifesteert.

HITTESTRESS
Het UHI heeft veel nadelen. Hogere omgevingstemperaturen  
leiden uiteindelijk tot hogere temperaturen binnenshuis. 
Daardoor is er meer behoefte aan koeling.  

“ PLEIDOOI VAN HAAGS RAADSLID 

VOOR VERBOD OP ‘ASFALTDAKEN’ 

GING NIET OVER MATERIAALKEUZE”

Theater-Wildlands te Emmen. Groene daken lijken minder bij te dragen aan de temperatuurverlaging  

op straatniveau. Toch is er alle reden om een groen dak te overwegen.
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Excellente multifunctionele daken

COLUMN DAKENMAN VAN HET JAAR 2019

aan besteed moet worden voor een excel
lent multifunctioneel dak. Het advies luidt 
vervolgens: ‘kies voldoende uit elk vak 
en varieer daarbij volop. Dan krijgen 
wij allemaal (inclusief de natuur) 
wat goed is voor ons’. Daarbij is 
het zinvol om op te merken dat 
uiteraard voor ieder dak diverse 
minimale vereisten te definiëren 
zijn om überhaupt te voldoen  
aan praktische vereisten voor het 
gebouw, aan bestaande vakrichtlijnen,  
bouwnormen en aan wet en regelge
vingen. Maar buiten die grenzen van minimale 
vereisten in de schijf kan men zelf de benodigde of gewenste 
ambitie bepalen. Ga samen met betrokken stakeholders 
het gesprek aan, bediscussieer wat nodig is en wat gewenst 
is, vraag advies, zet stippen op de horizon en de bedenk 
manieren om daar vervolgens te komen. Geen enkel dak is 
hetzelfde. We willen juist graag de ruimte geven voor techni
sche innovatie, vernieuwende en aansprekende ontwerpen 
en we willen inspelen op lokale omstandigheden. 

Conclusie is dat een ‘excellent multifunctioneel dak’ niet 
bestaat uit één type dak met een vaste set aan voorwaarden. 
Een excellent multifunctioneel dak bestaat uit een weldoor
dacht, goed op elkaar en op de omgeving afgestemd 
geheel, waarbij de onderlinge samenhang en het belang 
van iedere stakeholder op de goede manier is vertegen
woordigd. Daarbij is het de kunst om op geen enkel gebied 
op de ‘nullijn’ (minimale vereisten) te blijven hangen.  
Immers, als één van de delen van de rekenkundige vergelijking  
voor het excellente multifunctionele dak op nul blijft staan,  
is de uitkomst van die vergelijking per definitie flauwekul.

Albert Jan Kerssen

Het is een tegenwoordig veelvuldig besproken onderwerp: 
multifunctionele daken. En terecht. De beroemde Zwitsers
Franse architect en stedenbouwkundige Le Corbusier  
(18871965) schreef al over in zijn vijf punten van een nieuwe 
architectuur: ‘Le toitjardin’  het platte dak wordt als buiten
ruimte ingericht. Bijna een eeuw later is het meervoudig 
gebruik van de kostbare ruimte in de stad nog altijd geen 
gemeengoed. En dat terwijl het toepassen van multifunctio
nele daken (en gevels) een belangrijk antwoord is op brede 
vraagstukken binnen een energieneutrale, klimaatbestendige 
en biodiverse leefomgeving, vooral in steden. 

Een gezonde en veilige, groene leefomgeving is belangrijk 
voor ons allemaal. We weten allemaal dat we de natuur om 
ons heen hard nodig hebben en dat we niet zonder kunnen. 
We bouwen om onszelf te beschermen tegen koude, neerslag, 
storm, zonneschijn. We bouwen om een eigen plek te hebben, 
schoon en zonder ongedierte. We bouwen dus om onszelf  
te beschermen tegen de natuur. Helaas doen we dit nu vaak 
nog ten koste van de natuur. We gebruiken materialen,  
energie en ruimte. Dit is, of in ieder geval wás, een lineair  
proces waar de natuur weinig voor terugkrijgt, waarbij de 
mens wereldwijd de overhand krijgt en de natuur terugdringt.  
Maar tijden veranderen en daarmee inzichten: we kunnen 
niet alleen maar bouwen om onszelf te beschermen tegen de 
natuur. We moeten veel meer rekening houden met die natuur 
en deze beschermen. Doen we dit onvoldoende, dan zullen 
de negatieve gevolgen voor zowel de mens als de natuur snel 
toenemen. Gelukkig is op veel vlakken inmiddels een bewe
ging gaande. De energietransitie, het beschermen van de 
biodiversiteit, veranderende mobiliteitsvormen, aanpassingen 
in de leefomgeving aan het veranderende klimaat, circulaire 
materiaalstromen. Het zijn zijn allemaal onderwerpen waarbij 
we er met elkaar steeds beter in slagen om niet tégen de  
natuur, maar om juist in symbiose mét de natuur te bouwen.

De tijd dat het merendeel van de daken (en gevels) bewe
gingsloos naar boven staart met alleen als belangrijkste  
doel waterdicht te zijn, is wat mij betreft voorgoed ten einde. 
Dergelijke ‘passieve daken’ zullen voorlopig nog wel aanwe
zig zijn, maar het wordt uiteindelijk de uitzondering die de 
regel bevestigt. De vraag is vervolgens: wat moeten we doen 
om in langdurige samenhang met de natuur te bouwen. 
Hoe komen we tot gebouwen die niet een harde scheidslijn 
zijn tussen mens en de natuurlijke leefomgeving?  
Hoe bereiken we dat gebouw en natuur elkaar omarmen, 
samenwerken en elkaar versterken? 

In de zoektocht naar de definitie van het excellente multi
functionele dak, bedacht ik een vergelijking om de ‘ingre
diënten’ van een dergelijk dak te kunnen onderscheiden en 
de samenhang te kunnen duiden. Met een knipoog naar 
de vijf punten van Le Corbusier en zoals wij een soortgelijk 
model al jaren kennen voor onze voedingsadviezen, kunnen 
we een ‘Schijf van Vijf’ voor daken definiëren. Vijf vakken met 
de belangrijkste, gebundelde onderwerpen waar aandacht 

minimale 
vereisten

natuur en 
gezondheid

energie en 
mobiliteit

water en 
klimaat

circulaire 
economie

veiligheid en 
robuustheid

Bron: Albert Jan Kerssen
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Hans ter Horst van Carlisle® Construction Materials bv heeft de pensioen

gerechtigde leeftijd bereikt. Vooruitlopend hierop zijn een aantal jaren  

geleden daarom al meerdere posities anders ingevuld. In dit artikel gaat 

Roofs nader in op deze taakverdeling, de strategie op de Nederlandse  

en Europese markt en de vooruitzichten van het bedrijf.

Carlisle® Construction  
Materials bv groeit door

BEDRIJFSNIEUWS

Toen het Amerikaanse moederbedrijf Carlisle in 2012 de 
organisatie in Nederland neerzette, waarbij de bedrijven  
Hertalan Rubber Products en PDT in de organisatie werden 
ondergebracht (zie Roofs september 2012), werd al snel 
Hans ter Horst aangesteld om de Nederlandse verkooporga
nisatie op poten te zetten. Hij was met zijn bouwkundige 
ervaring, zijn achtergrond en zijn hart voor EPDM de aan
gewezen persoon om dit te doen. Het was namelijk geen 
eenvoudige opdracht, Ter Horst had als taak om de bedrijfs
culturen van de twee voormalige concurrenten te harmoni
seren. “Het hele team heeft in die periode hard gewerkt,” 
vertelt Ter Horst. “In 2017 heb ik al aangegeven dat ik tegen 
de tijd dat ik met pensioen zou gaan, een stapje terug zou 

doen. Vanaf dat moment hebben we gewerkt aan de  
opvolging. Overigens zal ik me niet helemaal uit de orga
nisatie terugtrekken, ik blijf beschikbaar voor vragen en  
advies, bovendien heb ik nog wat projecten lopen waar ik 
op dit moment nog niets over kan melden.”

COMBINATIE VAN CULTUREN
Carlisle® CM bv bestaat uit meerdere disciplines.  
Zo heeft men, naast de dakenafdeling, een tak die de 
gevelmarkt en aannemerij bewerkt, daarnaast is men met 
het merk Ecolan® actief in de vijvermarkt en met Hardcast® 
bedient het bedrijf de markt met hoogwaardige tapes voor 
met name luchtdicht bouwen. In de afdeling ‘ROOF’ op de 
Nederlandse markt voert Carlisle® vooral de merken Resitrix® 
en Hertalan®. Frank Schrama is als opvolger van Hans ter Horst 
verantwoordelijk voor het ROOFdeel. Schrama was tot  
2015 werkzaam bij Kingspan Unidek en had dus tijd nodig 
om thuis te raken in de wereld van de EPDM. Hij is in een  
relatieve korte tijd volledig klaargestoomd om leiding te 
geven aan een team van technisch/commercieel adviseurs 
en projectmanagers. 

Schrama geeft aan dat hij het aantal toepassingsmogelijk
heden met EPDM alleen maar ziet groeien. “Het materiaal 
wordt ook steeds meer in de gevel toegepast en het wordt 
meer en meer herkend als afdichtingsmateriaal voor in de 
vijver: omdat het als een compleet membraan op maat kan 
worden geleverd, er geen naden zijn en dus is er minder 
kans op lekkage. Hier zijn vooral de 3Dtechnieken interessant, 
dus o.a. het aanleveren van een compleet bouwpakket voor 
je vijver. Deze techniek willen we ook naar het dak brengen, 
het aantal mogelijkheden wordt hierdoor alleen maar uit
gebreider. Elke markt vereist een specifieke markt benadering 
en dat maakt ons werk interessant.”

“Niet alleen was het in het afgelopen decennium een 
kwestie van de twee in Nederland actieve EPDMleveranciers 
te combineren,” aldus Schrama. “Ook was er een vertaling 
nodig van de Amerikaanse marktbenadering op de  
Nederlandse markt. Onze strategie op de Nederlandse  

dakenmarkt is eenvoudig: alle ketenpartners, van de  
architect tot en met de verwerker, moeten overtuigd zijn  
van de voordelen van EPDM. Daarom onderhouden wij  
voortdurend contact met alle bloedgroepen van de markt. 
De Nederlandse markt is klein en ook geografisch is het  
een ontzettend klein werkgebied. Iedereen kent elkaar.  
Dat stelt ons in staat om een goed en persoonlijk contact  
te onderhouden met alle lagen van de markt. Dat is een 
werkwijze die het Amerikaanse moederbedrijf helemaal  
niet gewend is. De producten die in de vestigingen Kampen 
en Weesp worden geproduceerd, zijn niet alleen bestemd 
voor de Nederlandse markt, een aanzienlijk deel wordt  
ook geëxporteerd.”

DUURZAAMHEID
“EPDM heeft internationaal zijn marktpositie kunnen veroveren 
door de inzet van pioniers,” vertelt Niels Jansen, commercieel 
directeur CCM Europe bv. “Hans ter Horst is er daar één van. 
Hij heeft al die jaren als een soort Don Quichotte, tegen de 
verdrukking in, gestreden voor de toepassing van EPDM  
op daken. Daarom ben ik blij dat hij, met al zijn ervaring,  

Edwin Fagel

Er zullen maar weinig mensen in de dakenbranche actief  
zijn die Hans ter Horst niet kennen. In 2013 begon hij als  
verkoopdirecteur bij Carlisle® Construction Materials bv, daar
vóór was hij negen jaar commercieel directeur van BOKO 
Dakdekkers bv, acht jaar projectmanager bij van Phoenix 
Benelux en acht jaar werkzaam bij Gebr. Kooy.  
De metaforische rode draad in zijn activiteiten is EPDM.  
“Ik heb altijd een sterke affiniteit met EPDM dakbedekking 
gehad,” vertelt hij. “Het is gewoon een geweldig materiaal, 
dat met de specifieke materiaal en producteigenschappen 
toepasbaar is op de meest uiteenlopende situaties op het dak.”

Hans ter Horst: “EPDM is gewoon een geweldig materiaal”. Recent CCM-project: Valley Amsterdam.
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

“We zien dat de aandacht voor duurzaamheid Europees 
gezien verder toeneemt, dat merken we bijvoorbeeld aan  
de groei van de vraag naar certificeringen. Dat is voor onze 
producten een gunstige ontwikkeling, omdat EPDM goed 
scoort op alle duurzaamheidslijstjes, het materiaal heeft een 
lange levensduur en is volledig recyclebaar. De specifieke 
eigenschappen van EPDM (elasticiteit, UVbestendigheid, 
etc.) maken het ook geschikt om toe te passen op multi
functionele daken of op daken met zonnepanelen.  
Advisering vormt dan ook een belangrijk onderdeel van onze 
markt benadering, de klant krijgt van onze adviseurs een 
hoogwaardig advies van de ‘do’s’ en ‘don’ts’ van hun dak.”

Met de mensen op de juiste plek, een compleet assortiment 
en de blik op de toekomst geven de geïnterviewden aan  
de komende periode met vertrouwen tegemoet te zien.  
Jansen: “Natuurlijk is de coronacrisis een onzekere factor,  
op dit moment is het lastig te zeggen of dit ook effect gaat 
hebben op de bouw, en zo ja, wat dat effect zal zijn. Maar in  
alle gevallen kunnen we vertrouwen hebben in de kracht van  
de organisatie, internationaal en op de Nederlandse markt.” ■

voor de organisatie blijft behouden. Vanuit het verleden 
wordt de toekomst vormgegeven, op basis van uitgebreide 
en diepgaande kennis van EPDM. Centraal staat altijd het 
eindresultaat van de klant en daarom moeten we goed  
op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, en alert blijven 
op de vraag van de klant en mogelijke nieuwe toepassings
gebieden van het materiaal. We hebben een uitgebreide 
R&Dafdeling actief, specifiek voor de Europese markt.  
Een mooi voorbeeld hiervan is de Hertalan® Easy Stick GS, 
een gewapende EPDMstrook, voorzien van een glasvezel  
wapening en een zelfklevende butylonderlaag.  
Deze onderlaag is voorzien van een ‘release liner’,  
wat zorgt voor een eenvoudige en snelle verwerking van  
de gootafdichting, luchtdichting en kierdichting.”

“In veel opzichten speelt de Nederlandse markt ten opzichte 
van de rest van Europa een voortrekkersrol. We hebben in 
Nederland een ‘hands on’mentaliteit en dat maakt dat 
we soms grote stappen kunnen zetten. Denk daarbij aan 
ontwikkelingen op het gebied van prefab en 3Dengineering. 
Daarbij is het belangrijk dat we complete systemen kunnen 
leveren, waarvan we de werking kunnen garanderen.  
Daarom produceren we de systemen helemaal in eigen huis.”

BEDRIJFSNIEUWS
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Depot Boijmans Van Beuningen
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WWW.CCM-EUROPE.COM

Voor elk project een duurzame oplossing

CARLISLE® CM Europe biedt met haar merken RESITRIX®, HERTALAN® 
en HARDCAST® duurzame lucht- en waterdichte toepassingen voor 
daken en gevels. 
Maatgerichte service: Individueel technisch advies, trainingen, 
werk- en projectbegeleiding.
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Frank Schrama: “Elke markt vereist een specifieke marktbenadering en dat maakt ons werk interessant”.

Niels Jansen: “Centraal staat altijd het eindresultaat van de klant”.
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Daglicht is gratis, gebruik het!

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

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

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

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

LICHTKOEPELS  |  LICHTPLATEN  |  LICHTSTRATEN  |  GLAS

WWW.VAN-BOVEN.COM

VlakGlasraam
Creëer een lichte en open ruimte 
met sti jlvol daglicht in allerlei 
soorten woningen en gebouwen. 
Het VlakGlasraam is eenvoudig te 
monteren, heeft  een strak design 
en hoge isolati ewaarden door de 
standaard U-waarde van het glas 
(1.1 W/m²K) en de constructi e 
met thermische onderbreking.
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Het iconische ontwerp van MVRDV gaat de hele wereld over.  

Nog voor de perspreview eind september stond de spiegelende “Soepkom”,  

of “Nieuwe Kuip”, zoals het Depot van Boijmans van Beuningen onder andere 

in de volksmond wordt genoemd, al op de cover van de New York Times.  

Om maar een publicatie te noemen. De preview voor de pers werd zeer  

goed bezocht. Zo’n buitenkansje lieten de journalisten zich niet ontgaan,  

ik ook niet als bijnahoofdredacteur van vakblad Roofs. De volgende dag 

stond het bouwwerk, dat pas over een jaar in gebruik wordt genomen,  

in alle kranten en online vakbladen. Het weekend was gereserveerd voor de 

publiekspreview en ook daarvoor was de belangstelling overweldigend. 

Preview op hoogte
DEPOT BOIJMANS VAN BEUNINGEN

Tjerk van Duinen

Kunst is er voorlopig nog niet te bewonderen,  
maar ook zonder de ruim 150 duizend werken is het  
Depot een gebouw om je aan te vergapen. Het hart is  
een atrium van tien verdiepingen met een bijzondere  
compositie van trappen en liften. Het is zeker geen straf  
om je te voet of per glazen lift naar boven te bewegen.  
Uiteindelijk kom je dan aan op het hoogste niveau,  
op de daktuin die rond het toekomstige restaurant ligt en 
waar inmiddels 75 witte meerstammige berken zijn geplant. 

Op het dak ervaar je goed wat Harm Tilman in De Architect 
treffend omschreef als de centrifugale tegenhanger van de 
centripetale onderkant. Een prachtig, wijds uitzicht tegenover 
de vervormde reflectie die je op het maaiveld ervaart.  
Op dit rondom lopende dak heb je overal vrij uitzicht. 
Architect Winy Maas (MVRDV) vertelde kort daarvoor in zijn 
presentatie dat hij blij was met alle belangstelling en “dat de 
eerste prijs al binnen was” (Roof Award). Dat zal ongetwijfeld 
ook gelden voor bezoekers van dit gebouw. Die komen  
vanaf september 2021 naar kunst kijken; laat ze vooral niet 
vergeten even het verlengstuk van het park beneden te 
bezichtigen en van het uitzicht te genieten. ■

‘IN ONZE ONTWERPEN ZIJN DAKEN VAN GROOT BELANG.  
WE MAKEN ZE TOEGANKELIJK ALS TUIN, BOS OF EVENEMENTEN 
TERREIN. HET DEPOT IS EEN SPECIAAL GEVAL; HET HEEFT EEN  
DUIDELIJKE PUBLIEKSFUNCTIE, EN BEVINDT ZICH IN HET  
ROTTERDAMSE MUSEUMPARK DAT WE NIET TE VEEL WILDEN  
AANTASTEN. DAT HEBBEN WE OPGELOST DOOR HET PARK  
NAAR 35 METER HOOGTE TE VERHUIZEN.’
WINY MAAS, MVRDV

De Soepkom, De Nieuwe Kuip, De Pot...

Door de dakomheining is het  

Museum Boijmans van Beuningen zichtbaar.

Winy Maas beantwoordt vragen.

Spiegeltuin.Indrukwekkende routes naar boven.
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Esdec lanceerde 8 oktober jl. een nieuw montagesysteem voor zonnepanelen 

op grote commerciële daken: FlatFix Wave. Het gepatenteerde systeem,  

bestaande uit geassembleerde modules die zonder gereedschap geïnstalleerd 

worden, belooft de snelste installatietijd en grootste betrouwbaarheid van 

zonnePV projecten op grote platte daken.

Voor veilige, snelle en grootschalige uitrol 
van zonnepanelen op grote platte daken: 
FlatFix Wave montagesysteem

PRODUCTNIEUWS

Esdec heeft gelanceerd, is de snelheid waarmee 
grote zonnevelden op daken geïnstalleerd kunnen. 
De snelheid komt voort uit het feit dat dit systeem 
gebruik maakt van geassembleerde modules  
en een, gepatenteerd mechanisme waarmee de  
zonnepanelen op het systeem geklemd worden.  

Hierdoor heeft de installateur geen gereedschap nodig 
en kan het systeem op grote daken foutloos en snel geïn
stalleerd worden. Een tweede unicum van Esdec’s nieuwe 
systeem is de hoge mate van betrouwbaarheid en veiligheid 
voor de panelen. Om de kans op schade aan steeds groter  
wordende panelen te minimaliseren, en zo de opbrengst  
van het systeem te garanderen, wordt elk paneel met 

Esdec’s systeem door twee modules ondersteund en op de 
lange zijde vastgeklemd. Nu worden panelen nog veelal  
aan de korte zijde van het paneel aan het systeem beves
tigd. Bij grotere panelen, boven de 1m80, gaat dat voor 
problemen zorgen: panelen buigen bij wind bijvoorbeeld  
te veel door waardoor vele microcracks (haarscheurtjes in 
de zonnecellen) kunnen ontstaan.

VEILIGHEID
FlatFix Wave is in nauwe samenwerking met een aantal  
EPC bedrijven ontwikkeld. Uitgangspositie daarbij was om  
rekening te houden met de huidige maar vooral ook toe
komstige veiligheids en betrouwbaarheidseisen  
(denk aan veilig werken op het dak, elektrotechnische  
veiligheid, garantievoorwaarden, verzekerbaarheid van  
het project) en technologische ontwikkelingen.

Esdec is sinds de oprichting in 2004 uitgegroeid tot een 
wereldwijd, toonaangevende leverancier van montage
systemen voor zonneenergie. Erik Valks, CEO Van Esdec bv: 
“Dit systeem zet na anderhalf jaar ontwikkeling een nieuwe 
standaard neer, omdat het wensen van directe gebruikers 
en andere stakeholders verenigt. Niet alleen voor Nederland 
maar conform internationale normen.” ■

Zonneenergie speelt een sleutelrol in de transitie naar een 
duurzame energievoorziening in Europa. Ambities vastgelegd 
in de recentelijk aangescherpte Europese Green Deal,  
de doelstellingen beschreven in de vele nationale energie 
en klimaatplannen en concrete plannen in onze eigen  
regionale energiestrategieën laten zien dat de vooruitzichten 
voor zonneenergie op daken er veelbelovend uitziet.  
Om invulling te geven aan al deze plannen en ambities,  
zal de industrie grote stappen moeten zetten.  
Technische, regelgevende en financieringsbarrières zullen 
geslecht moeten worden om de veilige, snelle, groot schalige 
en betrouwbare uitrol van zonnepanelen op daken in  
Europa mogelijk te maken.

VERSNELDE UITROL
Met de lancering van dit nieuwe montagesysteem voor grote 
commerciële daken, draagt Esdec haar steentje bij aan 
die versnelde uitrol. Het unieke aan het montagesysteem dat 

Transparant paneel.

Klemsysteem maakt gereedschap overbodig.

FlatFix Waven basismodule.
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BIM-Bestekservice borgt  
integrale kwaliteit platte daken

PVC DAKBEDEKKINGEN

Vanaf 20 oktober kunnen bouwprofessionals kosteloos de vernieuwde  

kantenklare Vekudak Bestekservice gebruiken voor platte daken.  

Hiermee nemen zij de details van dakbanen op in een BIMmodel en  

STABUbestek. De gebruiker kiest gebouwtype en dakvorm en krijgt van  

13 bepalende situaties op het dak de beste dakbedekking, inclusief bestek, 

bouwdetails, animaties en BIMbestanden. De vereniging van Amerk  

fabrikanten en importeurs van pvckunststof dakbedekking zag er aan 

leiding toe, omdat het dak steeds vaker ook werkplek en verblijfsruimte is.  

Dat stelt hogere eisen aan kwaliteit.

FUNCTIES
Vekudaks aanleiding voor de BIMbestekservice voor platte 
daken is dat het dak steeds vaker ook werkplek en verblijfs
ruimte is. Daarom spitst het samenspel tussen het dak,  
de dakbaan en de montage meer toe op de functies van 
het dak. En is de kwaliteit van product en montage nóg 
doorslaggevender. Reden waarom Vekudak onder de  
merknaam ActiefDak al langer inzet op de duurzamere  
1,5 mm pvc dakbaan.
Vekudak is de vereniging van Amerk fabrikanten en impor
teurs van pvckunststofdakbedekking actief in Nederland  
en België. ■

Een goed ontwerp gaat uit van het gebruik van het  
gebouw. Met dat uitgangspunt bepaalt de architect  
het ontwerp en de juiste dakvorm. Dat is het startpunt  
van de Vekudak Bestekservice: in drie stappen bepaal  
je je voorkeur voor dakbaan en bevestigingswijze. 

TOOLKIT
De website vekudak.nl biedt de gebruiker een toolkit met 
technische informatie van dertien bepalende situaties op  
het platte dak om het bestek te specificeren, inclusief instruc
ties voor de realisatie. Alle details zijn in 3D en in kleur,  
ze bevatten stappenplannen voor de montage en hebben 
animaties en uitgebreide montagetoelichtingen van een 
mechanisch bevestigd, geballast en gekleefd dak.  
Vanuit de gedachte: afstemming van belangrijke details 
vooraf bevordert de kwaliteit en voorkomt grote bouwfouten. 

Met de nieuwe Vekudak Bestekservice voor platte daken zijn details van  

dakbanen eenvoudig en snel in een BIM-model en STABU-bestek op te nemen.

Lange Linden 32
5433 NC Katwijk

T  088-9965680 
F  024-6782495

info@aabogreentech.nl
www.aabogreentech.nl

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...
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ERIK EN DE ANDEREN

Veel dakdekkersbedrijven “doen maar wat” als het gaat om online marketing. 

Of soms doen bedrijven al vrij veel aan (online) marketing maar ontbreekt het 

aan een heldere doelstelling en een doordachte groeistrategie. Daarmee zul je 

dan ook nooit het maximale resultaat behalen. Door het growth hacking  

proces te vergelijken met Formule 1 racen, wordt in dit artikel duidelijk gemaakt 

hoe je als bedrijf kan groeien door online de juiste dingen te doen.

Van eilandjesmarketing  
naar Formule 1-strategie!

DE PRAKTIJK IS WEERBARSTIGER:  
CONTINU ANALYSEREN EN BIJSTUREN
Licht op groen en de race gaat van start. 
Verstappen heeft een goede start en 
rijdt het eerste gedeelte van de race aan 
kop. Echter, tijdens de race veranderen 
de omstandigheden volledig. Een crash 
gooit roet in het eten, safetycar, regen en 
een snellere concurrent maken het geen 
gelopen race. Max en het team moeten 
continu bijsturen en soms zelfs van strate
gie veranderen. Data meten, analyseren,  
snel handelen en teamwork zorgen ervoor 
dat hij de race opnieuw naar zijn hand 
weet te zetten en als eerste over de finish 
komt. Voor deze race is de doelstelling 
behaald, nu de rest van het seizoen nog. 
Een zeer gelijkende metafoor. Dit werkt in 
online marketing en growth hacking exact 
hetzelfde. Er is geen verschil.

ZONDER EEN GOED DOORDACHTE  
GROEISTRATEGIE WEINIG RESULTAAT
Het online landschap is best complex.  
Om het maximale resultaat te halen uit 
je investering in (online) marketing heb 
je een goed doordachte groeistrategie 
nodig. Zodra dat helder is zul je planmatig 
aan de slag moeten met het datagedreven  
uitvoeren van marketingexperimenten om je strategie in  
de praktijk te valideren en op zoek te gaan naar datgene 
wat voor jou het gewenste resultaat oplevert (bijvoorbeeld 
kwalitatieve leads of meer sollicitanten). Alleen dan zal  
duurzame groei het gevolg zijn. Afhankelijk van de situatie 
kun je tijdens een strategiesessie de volgende zaken in  
kaart brengen:

•  Klantsegmenten
•  Waardepropositie
•  Klant / Persona
•  Verdienmodel
•  Doelstelling(en)
•  Maar ook op de technische aspecten  

(uiteraard na een gedegen uitleg):
•  Kanalen (A.A.A.R.R.R Pirate Funnel: Awareness, Acquisition, 

Activation, Retention, Revenue, Referral)
•  Market metrics
•  Performance metrics
•  Resources (team, wie doet wat, budget)
•  Customer journey
•  North Star Metric

Wij hebben dit met het betrokken (multidisciplinaire)  
externe growth team in kaart gebracht en zo zorg je voor 
richting en een duidelijk kader. Dat helpt in de stappen die 
volgen tijdens de uitvoer om de juiste keuzes te maken en 
doelstellingen te realiseren.
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Erik Steegman, 
directeur NDA

ONLINE MARKETING LEVERT VRIJWEL NIETS OP 
ZONDER GROEISTRATEGIE
Wat we vaak zien is “eilandjesmarketing”. Dat betekent dat 
bedrijven wel verschillende marketingactiviteiten gestart  
worden. Zo worden er bijvoorbeeld blogs geschreven,  
periodiek nieuwsbrieven verstuurd, een zomerevenement 
voor (potentiële) klanten georganiseerd en ook nog eens 
een Google Ads campagne gestart. Nu zul je vast denken; 
dat klinkt best goed, toch? Nou, het zijn op zich prima  
marketing middelen, maar er wordt met hagel geschoten. 
Je raakt dan altijd wel iets, maar je kunt je afvragen of je het 
juiste geraakt hebt en of dat niet beter kan. De vraag “wat 
levert het op?” kan dan ook niet (goed) worden beantwoord. 
Na enige tijd wordt dan een advertentiecampagne de nek  
omgedraaid omdat het onvoldoende oplevert. Of er wordt 
bijvoorbeeld geroepen dat de website of adverteren op 
Facebook of Google geen leads oplevert. Dat is onzin natuur 
lijk. Lang verhaal kort, het ontbreekt vaak aan een doordach
te groeistrategie met glasheldere en meetbare doelstellingen 
en een systematische uitvoering van die marketingstrategie. 
Bij NDA/ en Dakbehoud Nederland is het roer om:  
Growth Hacking is vanaf begin dit jaar succesvol ingezet.

RED BULL WIL MET MAX VERSTAPPEN  
WERELDKAMPIOEN WORDEN
Denk je dat Max Verstappen op het podium terecht komt 
tijdens een Formule 1race als het Red Bull team zonder  
voorbereiding en aanpassingen gewoon zijn auto klaar zet 
voor deelname aan de volgende kwalificatie en de race  
op zondag? Die kans is zeer klein; er is meer voor nodig.  
De doelstelling van Red Bull is glashelder. Dat is zo veel  
mogelijk races winnen en wereldkampioen worden.  
Daarom is Max Verstappen aangetrokken. Om dat doel  
te bereiken, bereidt het team iedere race zorgvuldig voor.  
Max oefent het circuit in een simulator. Analyses van het 
circuit, de auto, weersomstandigheden en de concurrentie 
moeten vooraf bruikbare data en informatie opleveren.  
De data moet aantonen welke racelijnen het snelst zijn, 
welke tussentijden worden gereden, welke banden het goed 
doen en meer. Ook wordt gekeken naar de opstelling van 
de start grid, hoeveel pitstops er op basis van data gekozen 
worden, wat zal de strategie van je directe concurrenten  
zijn, enzovoorts.

RED BULL HANTEERT DATA- EN EXPERIMENT  
GEDREVEN AANPAK
Het team voert tijdens de vrije trainingen continu experimen ten 
uit om te testen in welke samenstelling en afstelling de auto 
op dit specifieke circuit en onder de lokale weersomstandig
heden het beste reageert. Deze experimenten leveren  
waardevolle data op waarmee je verbeteringen kunt door
voeren met als doel een snelle kwalificatie en race te rijden. 
Het team houdt de doelstellingen altijd scherp in het vizier. 
De auto heel houden en als eerste over de finish komen.  
Zo niet, dan minstens op het podium om zoveel mogelijk  
WK punten te verzamelen. Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

GROEIEN MET EEN STRAK  
UITGEWERKTE GROEISTRATEGIE
Na de strategiesessie start je met het growth hacking proces om 
te leren wat wel en niet werkt. Het growth hacking proces  
bestaat uit continu experimenten bedenken en  vastleggen in 
een backlog, prioriteren, voorbereiden, uitvoeren, data verza
melen en analyseren en daaruit de conclusie trekken.  
Zodra een experiment succesvol is, kun je dat verder uitbouwen. 
Zo niet, afschalen of in verbeterde vorm opnieuw testen.  
Hoe meer experimenten je kunt uitvoeren per periode,  
hoe meer je leert en hoe sneller je een experiment vindt dat  
succesvol is en daadwerkelijk bijdraagt aan bedrijfsgroei.  
Oftewel, growth hacking is een effectieve en efficiënte methode 
om snel te groeien op basis van een data en experiment  
gedreven aanpak. ■



Special veilig en  
gezond werken

Foto: Sioen
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De meeste systemen voor het veilig werken op daken vereisen enige kennis 

over het gebruik ervan. Niet zomaar iedereen kan zich aan een lijnsysteem 

koppelen, bijvoorbeeld. Dat betekent dus ook dat de gebouweigenaar op de 

hoogte moet zijn wie op het dak komt en of die persoon weet hoe er veilig 

kan worden gewerkt. Veiligheidskundige Ilse Bakker van KEURIG deed onder

zoek naar de communicatie van veiligheid en constateerde dat op dit gebied 

het één en ander te verbeteren valt.

Veiligheid moet je 
communiceren

SPECIAL VEILIG EN GEZOND WERKEN

Inmiddels heeft Ilse Bakker de opleiding succesvol afgerond 
en zal zij als veiligheidskundige de dakenbranche,  
waaronder ook het bureau van haar vader, onder de naam 
KEURIG bijstaan in de verdere advisering op dit gebied. 

PROTOCOL 
“Er is zelden een protocol aanwezig, waarin wordt vastgelegd 
waar personen, die op het dak werkzaamheden moeten 
verrichten, aan moeten voldoen,” vertelt ze. “Zo kan het voor
komen dat op het dak alle voorzieningen aanwezig zijn om 
veilig te kunnen werken, maar dat er toch onveilige situaties 
ontstaan. De oorzaak hiervan is dat men eigenlijk niet weet 
hoe de voorzieningen zijn te gebruiken en in veel gevallen is 
men zich niet eens bewust van het gevaar of de aanwezig
heid van de voorzieningen. Een vrij algemeen beeld is dat 
het opdrachtgevers ontbreekt aan een systematiek om bij 
te houden wie op het dak aanwezig moeten zijn en of deze 
personen op de hoogte zijn van de methodieken die worden 
gebruikt om op het dak veilig te kunnen werken.  
Voor het gebruik van ankerpunten en PBM’s is een goede 
uitleg en training noodzakelijk. Ook moet degene die  
op het dak gaat werken, erop worden gewezen dat hij  
of zij bijvoorbeeld op de looppaden moet blijven.  
Minstens zo belangrijk is te weten dat de tegels die langs  
de dakrand zijn gelegd geen looppaden zijn.”

De problematiek gaat nog dieper dan dat,  
voegt Huub Bakker toe: “Denk bijvoorbeeld eens aan  
de werkzaamheden op scholen, verzorgingstehuizen of 

instellingen voor geestelijk gehandicapten. De op het  
werk aanwezige dakdekkers/installateurs moeten worden 
geïnstrueerd over de gebruiksfunctie van het gebouw  
en de extra te nemen maatregelen. Anders zou er zomaar  
een gevaarlijke situatie kunnen ontstaan voor de gebruikers 
van het gebouw, waar de eigenaar/huurder uiteindelijk 
verantwoordelijk is.” 

AANBEVELINGEN
Tijdens het onderzoek voor haar eindscriptie richtte  
Ilse Bakker zich op de proceskant. “Een dak veilig inrichten 
voor het uitvoeren van werkzaamheden is noodzakelijk. 
Echter, zonder integratie in de RI&E en de daarbij behorende 
protocollen en werkomschrijvingen, is zo’n dak ondanks de 
getroffen maatregelen niet meteen ‘veilig’.” Zij heeft voor  
haar scriptie daarin de vertaalslag gemaakt en kwam tot 
een aantal aanbevelingen, die ook naar andere organi
saties vertaald kunnen worden. 

Te denken valt aan:

•  Een sleutelprotocol met aan en afmelden.  
Bij sleutelafgifte kan de betreffende persoon van de  
benodigde informatie/instructies worden voorzien.  
De organisatie houdt dan voor haar deel de regie op  
veilig werken én weet wanneer iemand het dak  
betreedt en heeft verlaten. 

•  Een dakprotocol, waarin de veilige en niet veilige gebieden 
zijn aangegeven. Met informatie over aanwezige  
(veiligheids)voorzieningen, hoe te handelen bij  
calamiteiten, verbod op daktoetreding tijdens risicovolle 
omgevingsfactoren zoals weersinvloeden, straling etc. 

•  BHV organisatie. Is de bedrijfshulpverlening ingericht  
voor hulpverlening in onveilig gebied? Dit is voor zowel  
de eigen werknemers als die van derden van belang.  
Als hierin niet gefaciliteerd kan worden, zijn er aanvullende 
maatregelen en afspraken nodig. Met derden die werk
zaamheden komen uitvoeren kan contractueel worden 
vastgelegd dat zij hier zelf in moeten voorzien. Voor eigen 
personeel moeten er duidelijke richtlijnen en indien nodig 
opleiding en trainingen zijn.

•  Informatie over de gebruiksfunctie van een gebouw.  
Voor onder andere scholen, verzorgingstehuizen of instel
lingen voor geestelijk gehandicapten zijn vaak specifieke 
instructies van belang. Hoe communiceert een externe  
gebouwenbeheerder of verhuurder over deze specifieke 
eisen met de aannemers die zij contracteren voor het  
uitvoeren van werkzaamheden op deze gebouwen?

Kennis en communicatie is essentieel als het gaat over 
risico’s en hoe deze te beheersen. ■

Edwin Fagel

Dakenaudit uit Sittard is een adviesbureau voor zowel platte 
als hellende daken en werkt voor meerdere grote opdracht
gevers. Het bedrijf komt in de praktijk vaak tegen dat de op 
het dak aanwezige veiligheidsvoorzieningen niet of verkeerd 
worden gebruikt. Huub Bakker van Dakenaudit suggereerde 
het onderwerp aan zijn dochter Ilse, toen zij zich ging richten 
op haar scriptieonderzoek naar ‘veilig werken op hoogte’. 

Plattegrond/informatiebord voor bij de toegangsdeur van een dak. Hierop staat de situatie vermeld,  

inclusief instructies voor het betreden van het dak en de benodigde PBM’s.

U bevindt zich hier
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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.

“ Als elk dak veilig is,  
is mijn missie volbracht”

AAN TAFEL MET… EDGAR VEENMAN

arbozorg. “Begin 2002 werd ik er door een klant op geatten
deerd dat er behoefte was aan analyses van alle risico’s op 
daken. Ik heb toen de Dak RI&E bedacht, aangevuld met 
een ontwerptekening van beheersmaatregelen op het dak. 
Na gesprekken met belanghebbenden in de markt richtte  
in ik augustus 2002 mijn bedrijf op. Vanaf dat moment 
verzorgde ik kennissessies voor gebouweigenaren en werk
gevers, waarin ik hen informeerde over hun verantwoordelijk
heid en aansprakelijkheid bij het veilig werken op daken. 
Eind 2002 begon de telefoon te rinkelen. Gemeentes, corpo
raties maar ook commerciële vastgoedeigenaren en VvE’s 
meldden zich. Er deed zich een kans voor om de veiligheid 
bij werkzaamheden op daken te verbeteren. Een kans die ik 
meteen heb aangegrepen. En daar heb ik nog geen dag 
spijt van gehad.”

“Als ik iets zie dat niet klopt of niet veilig is, wil ik dat oplossen. 
Het zit in me om processen en de veiligheid te willen  
verbeteren. Daarin ben ik reëel. Ik weet dat alles tijd nodig 
heeft. Ik sta open voor compromissen, als het eindresultaat 
maar veilig en doelgericht is. Iedereen moet aan het einde 
van een werkdag weer veilig en gezond thuiskomen.  
Ik hoop dan ook dat we met onze advisering en trainingen 
ongevallen op daken hebben voorkomen en dat we daar 
blijvend een bijdrage aan kunnen leveren. Daarbij vind ik 
het mooi dat mijn werk zo afwisselend is. Ik werk op kantoor, 
maar sta ook regelmatig op het dak. Soms op prachtige 
locaties. Ook heb ik veel persoonlijk contact met klanten. 
Bijvoorbeeld om hen te adviseren of de directie te overtuigen 
om te investeren in dakveiligheid. Dat persoonlijke contact 
geeft me veel voldoening. Ik geniet daarnaast erg van de  
interactie met cursisten tijdens mijn trainingen. In zo’n training 
zitten de architect en de gebouweigenaar naast de instal
lateur en de dakdekker. Met allemaal hun eigen perspectief. 
Dat leidt tot interessante discussies en nieuwe inzichten.  
Als aan het einde van de dag iedereen iets geleerd heeft 
wat hij/zij in zijn/haar praktijk kan gebruiken, heb ik mijn  
doel bereikt.”

VEILIGHEIDSKEURMERK
Hoe ziet Veenman de toekomst van veiligheid op het dak? 
“We weten nog niet wat de langetermijneffecten van de 
coronacrisis zullen zijn. De ervaring leert dat er tijdens een 
economische neergang meer behoefte ontstaat aan keur
merken waarmee de kwaliteit kan worden aangetoond en 
die de prijs kunnen onderbouwen. Zo ontstond tijdens de 
kredietcrisis de vraag naar een veiligheidskeurmerk.” 
Veenman was één van de initiatiefnemers van de beoorde
lingsrichtlijn 9935 (BRL9935) met het KOMO® Safety proces
certificaat als bewijsmiddel. Op dit moment is het aantal 
gecertificeerde opdrachtnemers nog relatief beperkt. 
Veenman: “Dit soort processen heeft tijd nodig. Meestal duurt 
het een aantal jaar voordat de markt een keurmerk volledig 
omarmt. De stijgende lijn is duidelijk zichtbaar. Steeds meer 
toonaangevende opdrachtgevers leggen de BRL 9935 vast 
in hun bestek. Naast de overheid blijkt er ook bij zorginstel
lingen, woningcorporaties en commerciële vastgoedeige
naren behoefte aan een onafhankelijk getoetst keurmerk. 
De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zal hier ook effect 
op hebben. Aannemers zullen landelijk erkende certificaten 
willen hebben om hun kwaliteit aan te tonen.” Veenman 
vervolgt: “Er is in de markt soms discussie over wat veilig is. 
Dat kan verwarrend zijn voor opdrachtgevers. Het doel van 
het KOMO® Safety procescertificaat is ervoor te zorgen dat 
opgeleverde daken een aantoonbaar veilige werkplek zijn. 
De kracht van het keurmerk is dat bedrijven gecontroleerd 
worden door onafhankelijke instellingen zoals SGS en  
Kiwa. Gecertificeerde bedrijven die betrokken zijn bij het 
ontwerp, realisatie en onderhoudsproces tonen met hun 
procescertificaat aan dat ze hun zaken op orde hebben.  
Dit schept duidelijkheid voor opdrachtgevers en schept  
een ‘level playing field’ in de markt.” 
Veenman: “Vanuit veiligheidsoogpunt zou het mooi zijn als 
elk dak een hek of borstwering heeft. Zeker in de nieuwbouw 
zou hierop de focus moeten liggen. Maar de praktijk is  
soms weerbarstig. Uiteindelijk streef ik naar een toekomst 
waarin op elk dak veilig gewerkt kan worden.  

En waar samen gewerkt wordt in de gehele keten, vanaf ont
werpfase tot en met de onderhoudsfase. Dan is mijn missie 
volbracht. Echter, de tijd heeft geleerd dat er behoefte zal 
blijven aan objectief en deskundig veiligheidsadvies.  
Dus mijn werk in deze branche zit er voorlopig nog niet op.” ■

EDGAR VEENMAN  
IN ACHT VRAGEN

BURGERLIJKE STAAT? IK BEN AL 28 JAAR SAMEN EN 15 JAAR 
GETROUWD MET DE MEEST FANTASTISCHE VROUW, DANIËLLE. 
ZE STEUNT MIJ ALTIJD IN DE SOMS LASTIGE KEUZES DIE IK MOET 
MAKEN ALS MAN, VADER EN ONDERNEMER.

KINDEREN? TWEE ZONEN: DAVIAN (14) EN JULIAN (9).

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT? IK WERK GRAAG IN DE TUIN 
EN BEGELEID MIJN ZOONS BIJ HUN PASSIE WEDSTRIJDSKIËN.

FAVORIETE MUZIEK? DANCEMUZIEK.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING?  
OOSTENRIJK EN SPANJE.

FAVORIETE STAD? SAN SEBASTIAN.

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT?  
HET PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA IN VALENCIA.

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP?  
OP ONZE DAK RISICOINVENTARISATIE DIE OOK DOOR  
ANDERE PARTIJEN VEEL GEBRUIKT WORDT. EN OP HOE WIJ  
ALS BEDRIJF DE MARKT KUNNEN OVERTUIGEN DAT EEN  
VEILIGE WERKPLEK GEWOON MÓET.

Nolanda Klunder

“Toen ik in 2002 met dit werk begon, stonden er vrijwel  
geen voorzieningen op daken om het werken daar veiliger  
te maken. Als ik dan nu om me heen kijk en zie wat er 
allemaal veranderd is, dan hebben we in Nederland 
mooie stappen gezet”, zegt Edgar Veenman, directeur van 
Veenman Dakveiligheid Advies & Training en voorzitter van 
Stichting Nivoh. “Wat je ziet, is dat een steeds groter deel van 
de daken veiligheidsvoorzieningen heeft. De laatste twee 
decennia heeft de veiligheid op daken dus een enorm 
positieve ontwikkeling doorgemaakt. Die ontwikkeling zet zich 
nog steeds voort. Wat ik wel merk is dat de multidisciplinaire 
inzet van daken steeds vaker tot problemen leidt.  
RI&E’s worden niet altijd geactualiseerd bij veranderingen  
in de situatie maar ook niet bij wijzigingen in de wet en  
regelgeving. Daarbij zijn er helaas nog steeds veel verschillen 
in kwaliteit van adviezen en dakveiligheidsvoorzieningen.”

VERDUURZAMING EN DAKVEILIGHEID 
Veenman vertelt: “Het plaatsen en onderhouden van  
PVinstallaties kan van invloed zijn op de veiligheidssituatie 
op het dak. Het dak zal vaker betreden worden en het risico 
op veiligheidsincidenten neemt toe. Daarnaast zien we dat 
daken van zo veel mogelijk PVpanelen worden voorzien.  
De panelen liggen letterlijk tot aan de dakrand. Dit zorgt voor 
een gebrek aan loopruimte voor inspectie en onderhoud. 
Het plaatsen van collectieve veiligheidsvoorzieningen zoals 
hekwerk is door ruimtegebrek en ongewenste schaduw
vorming regelmatig niet meer mogelijk. Het alternatief,  
het veilig werken met kabelsystemen en ankeringspunten  
wordt ook beperkt. Er ligt dus een schone taak om duurzaam
heid en veiligheid bij elkaar te brengen. Gelukkig ervaar ik 
steeds meer dat opdrachtgevers en opdrachtnemers veilig
heid en duurzaamheid beter op elkaar afstemmen door in 
de ontwerpfase al advies in te winnen bij deskundigen.” 
Na zijn studie Beleid, Bestuur en Management werkte  
Veenman onder meer als consultant in de kwaliteits en 
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Stichting Veilig Dak Nederland (SVDN) werkt al vijftien jaar aan een veilige 

werksituatie op daken en geeft daarover dagelijks advies aan gemeenten, 

woningcorporaties en eigenaren van gebouwen. De stichting zet momenteel 

in op een veiligheidslabel voor alle daken en opleiding voor iedereen die 

werkt op hoogte; een concept dat past in een bredere, maatschappelijke 

ontwikkeling. 

Naar een veilige  
toekomst voor  
de dakenbranche

SPECIAL VEILIG EN GEZOND WERKEN

veiligheidsmaatregelen voor werken op daken. Het is gewoon 
geen sexy onderwerp. Ook bij nieuwbouw zullen weinig  
architecten voorstellen om een dakrand van 1.10 meter of 
een hekwerk op het gebouw te zetten. Dan is het: ‘Dat ziet  
er niet uit’, ‘Dat betekent een extra verdieping voor het  
gebouw’. Rijd je met de trein Parijs binnen, zie je op bijna  
alle daken hekwerken staan. Daar zeuren ze niet over  
horizonvervuiling. Bovendien bestaan tegenwoordig hele 
goede wegklapbare hekwerken.”

Het is ook meestal een kwestie van geld?  
“Zeker. Als ik corporaties voorreken wat het veilig maken  
van hun vastgoed gaat kosten, worden ze niet blij.  
Toch kan ik ze meestal in een kort tijdbestek overtuigen dat 
het noodzakelijk is. Om te beginnen het menselijk leed dat 
met deugdelijke maatregelen had kunnen voorkomen,  
niet alleen bij dodelijke ongevallen, ook bij de zwaardere  
letsels. Daar wil je als opdrachtgever niet verantwoordelijk 
voor zijn. Je moet ook je eigen personeel beschermen.  
Valt er iemand tijdens werkzaamheden van ‘hun’ dak, dan 
zal de directie van de corporatie in eerste instantie niet  
weten hoe te handelen, het is bijvoorbeeld een projectleider 
die een nachtje de cel in mag. En dat is geen pretje.  
En dan begint het juridisch verhaal pas. Wij vinden dat je  
het beter aan de voorkant goed kan regelen, niet achteraf  
in de rechtszaal. Er is enorm veel onwetendheid op dit vlak, 
van ‘dit overkomt ons niet’, tot ‘daar hebben we een potje 
voor’ en ‘regelt de afdeling communicatie dat niet?’. 

Jullie zijn bezig het via de politiek te regelen.  
“We hebben goede contacten bij de VVD en D66 die  
onze zaak hebben opgepakt. Maar politiek is een zaak van 
lange adem, daarom is het beter het via het bedrijfsleven  
te regelen. Een nieuwe wet duurt zo acht jaar en dan ben  
je mogelijk weer 400 dodelijke slachtoffers verder.  
En de Corona vertraagt alles alleen maar verder. Pas als er 
bij de renovatie van het Binnenhof een paar mensen van  
het dak vallen, zal er misschien sneller actie komen. 

Dat klinkt realistisch maar wel wat cynisch. Hoe ziet de ideale 
wereld van het werken op de miljoenen daken in Nederland 
er volgens jou dan uit?  
“Dat kan ik doen aan de hand van een variant op  
Once upon a future van Leen Zevenbergen. We schrijven 
2030 en de wereld is nog steeds op haar oneindige  
expeditie naar de vele mogelijkheden van bijvoorbeeld  

het Internet of Everything. Er is iets  
minder welvaart en meer welzijn.  
Briljante technologie heeft 
gezorgd voor die groei in welzijn. 
Alles en iedereen is al jaren met 
elkaar verbonden en dat vinden 
we een normale zaak. Sensoren 
op en in ons lijf bewaken onze 
gezondheid. De gebouwde omge 
ving is duurzaam door volledig 
hergebruik van materialen en  
eigen energieproductie.  
Alle nieuwe vervoersmiddelen 
zijn wettelijk verplicht met elkaar 
verbonden via een platform dat 
eigendom is van de commons 
waarin data worden verzameld 
en gebruikt om op snel en  
provinciale wegen compleet 
autonoom te rijden. Gebeurt een 
ongeluk, dan haalt niet het geval 
met een zelfrijdende auto het 
nieuws maar die door menselijk 
falen. Dan ons hoofdstuk daken: 
die zijn met goede wetgeving  
en talloze technische middelen 
alle veilig om op te werken.  
Informatie over veilig werken op 
daken is voor iedereen voorhan
den en wordt op alle niveaus  
uitgewisseld. Het aantal onge
lukken is enorm gedaald en de 
ongelukken die nog gebeuren  
zijn bijna allemaal het gevolg van 
menselijk falen, de onvermijdelijke 
human factor. De besparingen  
aan medische zorg, begeleiding, 
verlies van arbeid et cetera zijn 
omvangrijk. De controlewerk
zaamheden voor de veiligheid 
zijn overgenomen door camera’s, 
sensoren en drones. Met name  

de herstelwerkzaamheden worden alleen nog door mensen 
begeleid. Fysiek zwaar werk is net als in andere zware  
lichamelijke beroepen niet meer nodig en is overgenomen 
door mechatronica of door exoskeletten. En het belangrijkste: 
men is doordrongen van het feit dat veilig werken op hoogte 
in het belang is van alle betrokkenen.”

Een mooie utopie, maar hoe gaat de SVDN bijdragen aan 
een veilige toekomst voor de dakwerkers van de toekomst? 
“Door te overtuigen. We moeten besef kweken met een 
boodschap die leidt tot het voorkomen van ongevallen.  
Voor opdrachtgevers is die boodschap: je bent verantwoor
delijk voor de veiligheid op het dak, dus regel die veiligheid. 
Aan de dakdekkers: ga nooit een onveilig dak op en doe dat 
in het belang van je mensen en van je onderneming.” ■

Hoe de wereld er over tien jaar uitziet, niemand zal het kun
nen zeggen. Con van Meer, Stichting Veilig Dak Nederland 
(SVDN): “Veranderingen gaan tegenwoordig zo snel dat 
voorspellen steeds moeilijker wordt. Dat neemt niet weg dat 
we allemaal er wel eens over nadenken. Een vriend van mij, 
Leen Zevenbergen, heeft onlangs een boek geschreven  
met de naam Once upon a future, waarin hij de lezer op 
een grootse manier meeneemt in een allesomvattende  
reis naar de toekomst. Het heeft mij enorm geïnspireerd om 
dat te vertalen naar een variant voor de bouw en naar  
de dakenbranche. Zijn boodschap: kies je eigen koers en 
verander de wereld.”

“Het doel van onze Stichting is veiligheid voor iedereen  
die werkzaam is op daken. Er valt nog steeds gemiddeld  
een dode per week te betreuren en ik weet niet hoeveel 
zwaargewonden. Dat is onacceptabel en ook onnodig.  
Wij streven daarom naar een veiligheidslabel voor daken  
die net als het Energielabel een niveau weergeven van  
de veiligheid van elk dak in Nederland. Bovendien zou  
iedereen die werkzaamheden op een dak uitvoert,  
daartoe gekwalificeerd voor moeten zijn. Het is nog steeds  
zo dat iedereen het dak op kan. Nergens staat in de wet  
dat je daarvoor een opleiding nodig hebt. De verantwoor
delijkheid ligt bij de opdrachtgever of de dakdekker,  
maar dat schrikt duidelijk niet voldoende af om ongevallen 
te voorkomen. Hoewel er veel vooruitgang is geboekt,  
merk ik nog steeds dat er veel weerstand is tegen  

Con van Meer: “Je moet het aan de voorkant goed regelen, niet achteraf in de rechtszaal”.
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Bedrijven moeten leren van ongevallen

SPECIAL VEILIG EN GEZOND WERKEN

De Inspectie SZW gaat aan de slag met een nieuwe aanpak van  

arbeids ongevallen. Uitgangspunt is dat daarmee de veiligheid in bedrijven  

verbetert en herhaling van het ongeval zoveel mogelijk wordt voorkomen.  

Inspecteurs kunnen behalve het reguliere ongevalsonderzoek, nieuwe inter

venties inzetten in bedrijven waar een arbeidsongeval heeft plaatsgevonden. 

Zo kan van werkgevers gevraagd worden om zelf de toedracht in kaart te 

brengen en een verbeterplan op te stellen. De nieuwe aanpak geldt alleen 

voor ongevallen waarbij het slachtoffer licht letsel heeft opgelopen.

Het aantal arbeidsongevallen neemt al jaren toe (zie kader). 
De Inspectie SZW wil dat de veiligheid in bedrijven verbetert 
en dat daarmee het aantal arbeidsongevallen daalt.  
De afgelopen tijd heeft de Inspectie SZW, mede op verzoek 
van de Tweede Kamer, onderzoek gedaan naar nieuwe  
mogelijkheden bij de afhandeling van ongevalsonderzoek. 
Onder bepaalde voorwaarden wil de Inspectie bedrijven 
die te maken hebben gehad met een arbeidsongeval aan 
de slag laten gaan met verbeteringen. Bijvoorbeeld door 
het bedrijf zelf te laten onderzoeken wat er misging bij het 
arbeidsongeval, hoe dat voorkomen kon worden en hoe 
ervoor te zorgen dat het niet nog eens gebeurt. 

De verbeterpunten die daaruit voortkomen, moet de werk
gever in orde maken. Dat kost bedrijven tijd, maar het levert 
ze ook wat op: meer veiligheid in het bedrijf en bij een goed
gekeurd verbeterplan legt de Inspectie SZW geen boete 
op. De Inspectie SZW bekijkt het onderzoek dat een bedrijf 
uitvoert en beoordeelt of het verbeterplan effectief is.  
Ook kan een inspecteur besluiten de werkplek te inspecteren 
in plaats van het ongeval te onderzoeken. De werkgever 
moet dan aan de slag met de verbeterpunten die hieruit 
voortvloeien. Bedrijven kunnen alsnog een sanctie krijgen als 
bij herinspectie blijkt dat er geen vorderingen zijn gemaakt.
 
Uit eerste onderzoeksresultaten blijkt dat de nieuwe interven
ties effectief zijn zowel bij het aanpakken van de directe oor
zaak van het arbeidsongeval als de achterliggende factoren.  
De nieuwe aanpak geldt voorlopig alleen voor ongevallen 
waarbij het slachtoffer licht letsel heeft opgelopen. Ongevallen  
waarbij het slachtoffer ernstig gewond raakt of waarbij  
iemand is overleden, worden op de reguliere wijze onder
zocht door de Inspectie SZW. Wanneer uit onderzoek blijkt 
dat wetgeving is overtreden, kan dat zoals gebruikelijk leiden 
tot een bestuurlijke boete of een strafrechtelijk vervolg.  ■

EP4 dakrandbeveiliging

Nieuw in het assortiment

   Snel en eenvoudig te monteren

   Maakt werken op platte daken veilig

   Flexibiliteit door verstelbare consoles

   Compact te transporteren

   Verstelbaar leuningwerk EP4+ en daardoor niet 
     zichtbaar vanaf de grond

HET AANTAL MELDINGEN OVER ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN IN NEDERLAND IS DE  

AFGELOPEN VIJF JAAR FLINK GESTEGEN. IN 2019 ONTVING DE INSPECTIE SZW IN TOTAAL  

4.474 MELDINGEN VAN ARBEIDSONGEVALLEN, VIER PROCENT MEER DAN IN 2018 EN RUIM  

22 PROCENT MEER DAN IN 2015, TOEN 3.651 MELDINGEN OVER ERNSTIGE ONGEVALLEN  

BINNENKWAMEN. AFGEZET NAAR WERKNEMERSAANTALLEN VIELEN IN 2019 DE MEESTE SLACHT

OFFERS VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN IN DE SECTOR BOUW, MET 116 SLACHTOFFERS 

PER 100.000 BANEN VAN WERKNEMERS, GEVOLGD DOOR DE SECTOR AFVALBEHEER MET 

GEMIDDELD 105 SLACHTOFFERS PER 100.000 BANEN VAN WERKNEMERS. DIT IS VEEL MEER DAN 

HET GEMIDDELDE VAN 24 SLACHTOFFERS PER 100.000 BANEN OVER ALLE SECTOREN IN 2019. 

OP DE WEBSITE VAN INSPECTIE SZW IS DE MONITOR ARBEIDSONGEVALLEN TE DOWNLOADEN. 

DAARIN STAAN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS EN TRENDS IN DE GEMELDE EN ONDERZOCHTE  

ONGEVALLEN EN KLACHTEN OVER DE PERIODE 2015 T/M 2019. MET BEHULP VAN DE  

UIT GEBREIDE BIJLAGETABELLEN KAN IN MEER DETAIL WORDEN GEKEKEN NAAR DE  

ACHTERGRONDKENMERKEN VAN SLACHTOFFERS EN WERKGEVERS BETROKKEN BIJ DE  

ONDER ZOCHTE ARBEIDSONGEVALLEN.
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Train to comply or train to educate, leid je mensen op om aan de regels  

te voldoen of om ze wat te leren en ’s avonds weer veilig thuis te krijgen?  

De Vereniging Veilig en Gezond Werken (VVGW) wil dat bedrijven en  

nonprofitorganisaties hun mensen goed voorbereid op pad sturen.  

“Dit betekent dat medewerkers naast de juiste PBM ook een gedegen  

training voor het gebruik van deze middelen hebben gevolgd.” 

Veilig werken leer je  Veilig werken leer je  
door trainen op een dakdoor trainen op een dak

SPECIAL VEILIG EN GEZOND WERKEN

EXPERTISE
“Wij zoeken daarom samenwerkingsverbanden op om  
veilig werken op hoogte naar een hoger plan te trekken”,  
vult Lammers aan. “We werken bijvoorbeeld samen met  
Volandis, het vroegere Arbouw, dat de duurzame inzet
baarheid van de werknemers in de bouw als doel heeft.  
De kennis en expertise daarvoor zit bij de arbeidhygiënisten 
en veiligheidsspecialisten van onze leden. Die maken niet 
alleen PBM maar zijn veel breder actief.”

VEILIGHEID SERIEUS NEMEN
De VVGW en haar leden willen zich sowieso onderscheiden 
van de cowbows in de markt die niet gehinderd door een 
veiligheidsbesef ver onder de marktprijs werken. Van Blijswijk: 
“Wij helpen bedrijven die veiligheid wel serieus nemen door 
dit aspect een positieve rol te laten spelen bij alles; van de 
aanschaf van één harnas tot aanbestedingen van grote 
werken en daar de kansen op succes te vergoten.  
Opdrachtgevers zijn daar steeds gevoeliger voor want 
niemand zit te wachten op calamiteiten, claims, rechtszaken 
en reputatieschade. Vaak zijn bedrijven en medewerkers 
VCA gecertificeerd, maar dit betekent niet automatisch dat 
men dan veilig op hoogte kan werken. Iets wat VCA ook niet 
claimt maar wat medewerkers zelf nog wel eens zeggen:  
‘Ik heb toch VCA! Dan heb ik geen training voor Veilig werken 
op hoogte meer nodig.’ Ook een toolbox aangelijnd werken 
van de SBD is een prima aanvulling om de theorie af en toe te  
herhalen. Maar veilig werken leer je door trainen op een dak.”

SAFETY SIGNS
Een van de belangrijkste middelen in het veiligheidsoffensief  
van de VVGW is Safety Sign. Lammers: “De Stichting Safety Sign  
is een onafhankelijke organisatie die veilig en gezond werken 
zichtbaar maakt voor opdrachtgevers en consumenten.  
Dat doen we met keurmerken. We zijn met de VVGW ooit  
begonnen met een keurmerk voor beschermingsmiddelen 
voor werken met asbest, daarvoor is Safety Sign Geel opgezet. 

Die is door de asbestbranche 
geaccepteerd en verplicht ge 
steld. Groen staat inmiddels voor  
zekerheid bij de keuze voor de  
juiste persoonlijke beschermings 
middelen. Safety Sign Rood 
wordt het keurmerk voor verant
woord keuren en onderhoud 
van valbeveiligingsmiddelen. 
Daar was nog niks voor.” 

CONCRETE INVULLING
Volgens Van Blijswijk zijn er al veel initiatieven op dit gebied 
geweest of nog gaande. “Dat zijn private initiatieven waar
van het idee goed is maar de uitvoering niet altijd haalbaar.  
Als je van een opdrachtgever bijvoorbeeld de aanvraag 
krijgt om de lichtstraten op een dak veilig te maken,  

dan komt een jaar later iemand die zegt: er staat geen hek 
om het hele dak, dus is het niet veilig. Wil je dat dit sector 
breed gedragen wordt dan moet je samenwerken.  
Wij staan open om daar in de dakenbranche over te praten 
om het samen op te lossen. Wij geloven dat je met de  
Safety Sign keurmerken een concrete invulling hebt om de 
veiligheid voor werken op hoogte naar een hoger plan te  
tillen. Heb je de Safely Signs Rood en Groen, dan betekent 
dat je voldoet aan een aantal voorwaarden, waaronder 
certificering van je materiaal, en weet je veilig en juist te 
werken met PBM. Zo krijg je je medewerkers ’s avonds weer 
veilig thuis.”

CONTINUÏTEIT
“En voor de dakdekker is zo’n certificaat een manier  
om je te onderscheiden op het gebied van veiligheid”,  
besluit Lammers. “Niemand wil zijn opdrachtgever opzadelen 
met de gevolgen van een ongeval. Bij aanbesteding van 
grote of openbare werken, werken voor corporaties is dat  
zeker een pré. Bovendien: onderzoek in de chemiesector 
heeft aangetoond dat bedrijven die veilig werken langer 
bestaan. Dan heb je het over continuïteit, een van je  
fundamentele bedrijfsdoelstellingen.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

De VVGW is de brancheorganisatie van fabrikanten en  
distributeurs van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 
en beroepskleding. Arno Lammers, algemeen bestuurslid 
voor de vereniging en in het dagelijks leven regionaal sales 
manager Benelux voor Tencate: “Belangrijk is dat we niet 
alleen veiligheidsproducten maken en leveren maar ook 
kennisgericht advies verzorgen hoe je daarmee omgaat 
om veilig te kunnen werken. Dat doen we door het verbete
ren van productnormen, door keurmerken veilig en gezond 
werken en met het opleiden van medewerkers van leden. 
Om dat laatste op een hoog niveau in te vullen, werken we 
samen met de Copla. We zoeken ook samenwerking op  
met andere initiatieven.”

ANDERE PERCEPTIE
Productspecialist valbeveiliging Dirk van Blijswijk is manager  
Expertise Center van Safe Site powered by Mennens in 
Vlaardingen en voor de VVGW voorzitter van de werkgroep 
Veilig Werken op hoogte, en heeft in die hoedanigheid veel 
raakvlakken met de dakenbranche. “Als iemand op een  
dak aan het werk gaat en er kan geen hekwerk omheen, 
moet men persoonlijke valbeveiliging dragen. Als dat al 
gebeurt is het gros van die gebruikers niet getraind in het 
gebruik van de PBM. Dat komt omdat mensen de risico’s  
niet zien. Wie met chemische middelen en gassen werkt,  
beseft meteen dat je daar adembescherming plus training 
bij nodig hebt. Voor valbeveiliging is de perceptie van veilig
heid anders. Daar is nog veel te winnen.
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Vereniging Veilig & Gezond Werken
www.vvgw.nl • T 035 - 542 75 01

Volg één of meer van onze modules: 
      Hand- en armbescherming
      Voetbescherming
      Wet- en regelgeving PBM

De e-learning modules van VVGW en Febelsafe leren 
PBM-adviseurs de juiste adviezen te geven aan hun klanten.

Foto: Sioen

Safety Sign Rood
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Valgevaar is een van de meest voorkomende oorzaken van een arbeids

ongeval. Het is dan ook niet voor niks dat hoge eisen worden gesteld aan  

de zorgplicht van een werkgever in de dakensector. In Roofs juni 2019  

ging Antoinette Niebeek al in op de verstrekkende zorgplicht van de werk

gever. In deze bijdrage wordt ingegaan op de rol van de Inspectie SZW  

bij het toezicht op en de naleving van veilig werken op hoogte. De insteek  

van de Inspectie SZW is dat de veiligheid in bedrijven verbetert en het  

aantal arbeidsongevallen daalt. De Inspectie SZW heeft verschillende 

bevoegd heden en handhavingsinstrumenten tot haar beschikking.  

Daarop wordt nader ingegaan aan de hand van de volgende casus.

De rol van de Inspectie SZW 
bij veilig werken op hoogte

SPECIAL VEILIG EN GEZOND WERKEN

zonder toestemming van de ondernemer. De inspecteur  
kan om inzage vragen in documenten en vragen stellen aan 
medewerkers. Naast het uitvoeren van controlebezoeken, 
onderzoekt de inspectie ook ernstige arbeidsongevallen.

Sancties en handhavingsinstrumenten van de inspectie SZW
Als de inspecteur tijdens een controlebezoek of na een  
arbeidsongeval constateert dat werkgevers of werknemers 
de arbeidswetten overtreden, treedt de Inspectie SZW 
handhavend op. Dat doet de Inspectie met een mix van 
instrumenten zoals waarschuwingen, boetes en stilleggingen. 
Welke maatregel wordt genomen, hangt af van de zwaarte 
van de overtreding. In de bovenstaande casus had de  
minister SZW op basis van het boeterapport van de inspec
teurs aan de werkgever een boete opgelegd wegens over
treding van artikel 3.16 Arbobesluit.

Stel nu dat de dakdekker in de casus enkele maanden later 
nogmaals wordt gecontroleerd terwijl hij op dat moment 
werkt zonder (dak)steiger en valharnas. In dat geval kan  
de Inspectie een verdubbelde boete en een waarschuwing 
preventieve stillegging van werk opleggen.

De preventieve stillegging is bedoeld als ‘ultimum remedium’.  
Deze sanctie kan pas worden opgelegd als sprake is van 

een herhaalde (soortgelijke) overtreding en het bedrijf  
eerder een officiële waarschuwing heeft gehad.  
Bij een preventieve stillegging worden in beginsel de werk
zaamheden stilgelegd die samenhangen met de over
tredingen die zijn begaan. Bij uitzondering kan de inspectie 
ervoor kiezen om alle werkzaamheden op een locatie of in 
een bedrijf stil te leggen. Bij het aanwijzen van stil te leggen 
werkzaamheden wordt rekening gehouden met de maat
schappelijke gevolgen. Ook wordt rekening gehouden met 
de economische gevolgen voor derden en met de aard  
en omvang van de overtreding. 

Naast een boete zijn een waarschuwing en een preventieve 
stillegging sancties die regelmatig volgen op een controle
bezoek of een arbeidsongeval. Het is voor werkgevers van 
groot belang om na te gaan of de sancties terecht zijn  
opgelegd. Met name een preventieve stillegging kan enorme 
(financiële) gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. 

Tips 
Het kan gebeuren dat uw onderneming onverhoopt toch  
te maken krijgt met een boete, waarschuwing of een preven
tieve stillegging. Wat kunt u doen?

• Zorg dat uw werknemers zijn voorbereid 
Besteed aandacht aan de rol van de Inspectie SZW 
in trainingen en zorg dat werknemers weten wat 
van ze verwacht wordt tijdens een onaangekon
digde controle.

• Dien een zienswijze in
Voordat een boete, een waarschuwing of een  

preventieve stillegging definitief wordt opgelegd, 
stuurt de inspectie SZW een brief over het voor

nemen. In die brief krijgt u de gelegenheid om binnen 
twee weken een zienswijze in te dienen. In de zienswijze 

kan worden toegelicht waarom uw bedrijf het niet eens is 
met de boete of de waarschuwing en welke maatregelen 

zijn getroffen om verdere overtredingen te voorkomen.  
Laat deze kans niet voorbij gaan.

• Maak bezwaar
U kunt tegen de opgelegde sanctie bezwaar maken en 
indien nodig beroep. Als in de procedure bijvoorbeeld blijkt 
dat de Inspectie SZW ten onrechte een overtreding heeft  
geconstateerd, of u als werkgever een sterk verminderd 
verwijt te maken valt, kan dat naast het intrekken of verlagen 
van de boete leiden tot intrekking van de waarschuwing. 
Schakel zo nodig deskundige partijen in om uw standpunt  
te onderbouwen. 

VERZOEK TOT INTREKKING WAARSCHUWING
Een waarschuwing tot preventieve stillegging zal u mogelijk 
als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangen.  
Een officiële waarschuwing blijft namelijk vijf jaar van kracht. 
Gedurende die periode loopt een onderneming het risico 
dat de bedrijfsvoering wordt stilgelegd als opnieuw een  
overtreding wordt geconstateerd. U kunt een verzoek  
indienen om intrekking van de schriftelijke waarschuwing. 
Hiervoor moet u actief aan de slag gaan met de verbeter
punten. Als de maatregelen voldoende en aantoonbaar zijn 
geïmplementeerd, kunt u een intrekkingsverzoek indienen. 

Nieuwe aanpak Inspectie SZW: bedrijven moeten  
meer leren van arbeidsongevallen 
Tot slot is relevant dat de Inspectie SZW een nieuwe aanpak 
heeft voor arbeidsongevallen waarbij het slachtoffer licht 
letsel heeft opgelopen. Bij deze aanpak krijgt de werkgever 
een eigen verantwoordelijkheid. De werkgever moet zelf de 
toedracht van het ongeval in kaart brengen en een verbeter
plan opstellen. Ongevallen waarbij het slachtoffer ernstig  
gewond raakt of waarbij iemand is overleden, blijft de  
Inspectie SZW onderzoeken op de reguliere manier. ■

Een eenmanszaak is gespecialiseerd in dakdekken en het 
bouwen van dakconstructies. De eigenaar is samen met 
een medewerker bezig op een schuin hellend rieten dak 
op ongeveer 5 meter hoogte. Daarbij zijn aan één zijde van 
het dak geen voorzieningen getroffen om valgevaar tegen 
te gaan. Dit wordt gezien door twee arbeidsinspecteurs die 
onverwachts langskomen.1

Wat kunnen de inspecteurs van de inspectie SZW doen? 
De Inspectie SZW ziet toe op eerlijk, gezond en veilig werken. 
Zij controleert of werkgevers en werknemers zich houden 
aan de wet en regelgeving. In dit artikel ligt de nadruk op 
toezicht op en handhaving van veilig werken op hoogte. 

De werkgever moet op grond van de Arbowet bij alle  
werkzaamheden waarbij valgevaar bestaat over een  
afstand van meer dan 2,5 meter, adequate voorzieningen  
treffen. Dit ter bescherming van de werknemer die op  
hoogte werkt, maar ook vanwege het gevaar dat een  
werknemer – of een voorbijganger – wordt geraakt door  
een vallend voorwerp. 

Zoals ook in bovenstaande casus kondigt de Inspectie SZW 
haar bezoek niet altijd aan. Een inspecteur kan zonder 
afspraak langskomen en mag de werkplaats controleren 

Laura Mestrum, juridisch medewerker  

Poelman van den Broek Advocaten.



Collectieve dakrandbeveiligingssystemen
voor hellende en platte daken

EN13374
gecertificeerd 

alle klassen daken (A, B en C types)

EEN BETER SYSTEEM

IS ER NIET!EEN BETER SYSTEEM

IS ER NIET!

Zorgeloos 
werken op 
hoogte .

AaboSafe biedt een totaalpakket van producten, diensten en 
ondersteuning om bestaande en nieuwe daken veilig begaanbaar 
te maken voor aanbrengen, onderhoud, renovatie en alle andere 
denkbare werkzaamheden op hoogte. 

Als onderdeel van Aabo Trading heeft AaboSafe een jarenlange ervaring 
om u goed van dienst te kunnen zijn in het vinden van de oplossing van 
uw dakveiligheidsvraagstuk. Van de ontwerpfase tot de uitvoeringsfase: 
wij zorgen voor het juiste advies en leveren de juiste materialen.

Zo stellen wij Dak Risico Analyses op, waarbij duidelijk wordt 
weergegeven welke toepassingen er voor u nodig zijn om uw werk 
veilig en zorgeloos uit te kunnen voeren. Daarnaast adviseren en 
leveren wij de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen voor alle 
bedrijfssectoren en verzorgen de installatie van valbeveiligingssystemen 
en toegangsmiddelen. Ook verzorgen wij de jaarlijks verplichte 
inspecties en het onderhoud van klim- en veiligheidsmaterialen. 

Naast dit alles voeren wij via de 19 vestigingen van Aabo Trading een 
constant groeiend assortiment bestaande uit de meest moderne 
dakveiligheidsproducten, van harnassen tot helmen, en van tijdelijke 
ankers tot permanente dakrandbeveiliging . Al met al is AaboSafe dé 
partner in álles voor veilig werken op daken!

Solingenstraat 15
7421 ZN  Deventer

T  088 9965485 / 0653339152 
F  057 0657776 

info@aabosafe.nl
www.aabosafe.nl

Maak kennis met AaboSafe
Álles voor veilig werken op daken.

AaboSafe in het kort:

• Jarenlange ervaring in de dakenbranche
• Materialen leverbaar vanuit 19 

vestigingen verspreid door NL
• Hoogwaardige oplossingen voor 

leuningwerk, tijdelijke en permanente 
dakankers en kabelsystemen.

• Ladderborgingspunten, gevel- en 
kooiladders, trappen en ladders.

• Persoonlijke beschermingsmiddelen: 
van harnassen, lijnen en valstoppers 
tot oor/oogbescherming en 
veiligheidshelmen.

• Onderhoud en Inspecties. 
 
Wij verzorgen ook ondersteuning en 
productdemonstraties op locatie met 
onze gloednieuwe promobus!

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.
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Op dinsdag 29 september is in Maassluis  

het eerste verduurzamingsproject in  

Nederland opgeleverd dat voldoet aan 

de strengste veiligheidsmaatregelen  

bij de plaatsing van zonnepanelen en 

een Elektriciteit Opslag Systeem (EOS). 

De VvE van het appartementencomplex 

aan de Korhoenstraat koos voor het 

nieuwste systeem met een collectieve 

batterij, waarbij alle appartementen 

een eigen installatie achter de meter 

 hebben. Om calamiteiten zoals brand 

in de toekomst te voorkomen, werd als 

eerste in Nederland voldaan aan  

maatregelen en adviezen zoals recent 

opgesteld in de Handreiking voor een 

veilige plaatsing van zonnepanelen.  

Dit adviesstuk is opgesteld door het  

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV),  

Voor de VVE en de Veiligheidsregio’s 

RotterdamRijnmond en Noord en  

Oost Gelderland.

Handreiking veilige  
plaatsing zonnepanelen  
met opslagbatterij

SPECIAL VEILIG EN GEZOND WERKEN

Steeds meer appartementseigenaren en VvE’s overwegen  
om zonnepanelen met een eigen opslagbatterij te 
plaatsen. Er is echter nog geen passende wet en regel
geving op dit gebied, waardoor het niet duidelijk is aan 
welke minimale veiligheidseisen een installatie moet  
voldoen en welke maatregelen VvE’s moeten nemen.  
Dit bleek ook uit een enquête onder 600 VvE’s, woningcor 
poraties, gemeentes en beheerders die deelnamen aan 
een webinar naar aanleiding van de eerste handreiking: 

47% gaf vooraf aan dat zij niet precies wist waar een installa
tie aan moet voldoen om veiligheid te waarborgen en 58% 
zei dat hier nog te weinig transparantie en helderheid over is. 

OPSLAGBATTERIJ
Volgens het CBS werd vorig jaar 40% meer stroom door 
zonne panelen opgewekt in Nederland. Het grootste deel van  
deze toename (70%) is toe te schrijven aan grotere installa ties 
op daken van gebouwen en op de grond. Nu de salderings
regeling afgebouwd wordt, is de plaatsing van zonnepanelen 
met opslagbatterij een optie die 70% van de VvE’s onderzoekt.  

De opslagbatterij biedt een oplossing hiervoor, omdat woning 
eigenaren hierdoor zelf de verkregen zonneenergie kunnen 
opslaan en gebruiken wanneer nodig. De plaatsing van 
zonnepanelen in combinatie met een opslagsysteem is een 
relatief nieuwe ontwikkeling. 

MINIMALE EISEN
De opkomst van zonnepanelen met opslag maakt het des 
te belangrijker dat men op de hoogte is van de minimale 

kwaliteits en veiligheidseisen waar het zonnepaneelsysteem 
aan moet voldoen en van de te nemen maatregelen voor 
de installatie. Het dak wordt bijvoorbeeld opeens met veel 
extra gewicht belast en moet dit op de lange termijn kunnen 
dragen. Bovendien moeten de zonnepanelen ook goed 
bereikbaar zijn voor zowel onderhoudswerkzaamheden als 
hulpverlening. Tevens is het van belang dat de Veiligheids
regio en de brandweer tijdig op de hoogte worden gesteld 
van de installatie, ook als de betreffende VvE of woning
corporatie geen vergunningaanvraag voor de installatie 
hoeft te doen. 

OMSCHRIJVING EN ADVIES
De handreiking van het IFV  
voorziet nu in het gebrek aan  
passende wet – en regelgeving 
door een omschrijving te geven 
van alle maatregelen en adviezen  
op bouwkundig, installatietech
nisch en organisatorisch gebied.  
Hiermee wil men ernstige ongeval
len, zoals brand, in de toekomst  
voorkomen. Het document bevat 
een omschrijving van EOSsystemen  

op daken, geeft handvatten voor afzonderlijke doelgroepen 
ten behoeve van de brandveiligheid, geeft een overzicht van 
de te nemen maatregelen en biedt ten slotte een schema
tisch overzicht van de (administratieve) procesgang.

De Handreiking is te downloaden vanaf de website van het 
Instituut Fysieke Veiligheid, www.ifv.nl (zoeken op handreiking). ■

In Maassluis werd op 29 september het 

eerste verduurzamings project opgeleverd 

waarbij aan alle maat regelen uit de  

handreiking is voldaan. 



De Specialist op het gebied 
van Dakveiligheid!

DE SPECIALIST OP 
HET GEBIED VAN 
DAKVEILIGHEID!

WIJ STELLEN KWALITEIT BOVEN KWANTITEIT

U bent verantwoordelijk voor het veilig kunnen 
betreden van en werken op het dak. Daarom laten wij 
op uw dak niets aan het toeval over. Want werken op 

daken is tegenwoordig aan heel wat wetgeving, 
arbo-eisen en veiligheidsnormen gebonden. En 

omdat elke daksituatie anders is ontwikkelen, 
produceren en installeren wij voor elk dak het juiste 

valbeveiligingssysteem en producten voor 
dakveiligheid, daktoetreding en 

veilig werken. Ontdek alle voordelen op:

www.daksafe.nl

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

WIJ STELLEN KWALITEIT BOVEN KWANTITEIT

www.daksafe.nl        

Tel:  0348 - 47 52 00info@daksafe.nl  
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Lichtkoepels moeten gezien  

worden als gaten in het dak,  

je moet dus ook verwachten dat 

lichtkoepels als zodanig beveiligd 

worden. Maar dat gebeurt zelden. 

Af en toe komt het onderwerp 

weer ter sprake, maar nog steeds 

vallen er mensen door lichtkoe

pels. “Een lichtkoepel of een  

daklicht is vaak mensdragend, 

maar na verloop van tijd tast  

UVstraling die draagbaarheid  

bij veel lichtkoepels aan,” vertelt 

Adri Frijters, veiligheidsadviseur 

met een eigen adviesbureau. 

Lichtkoepels  
zelden beveiligd

SPECIAL VEILIG EN GEZOND WERKEN

Dat de kwaliteit van lichtkoepels achteruit gaat door  
UVstraling, is onvoldoende bekend. Frijters: “Het materiaal wordt 
letterlijk bros. Ik heb veel contacten in de Verenigde Staten  
en daar is het al langer een belangrijk onderwerp. Dat is in  
Nederland nooit opgepakt, terwijl het mede de verantwoor
delijkheid van de gebouweigenaar is om een veilige werk of 
verblijfsplek op het dak te creëren. Ik denk dat veel mensen 
ervan uitgaan dat je op zo’n koepel kunt staan.  
Bij een nieuwe koepel gaat dat misschien nog goed,  
maar je weet natuurlijk niet hoe oud een koepel is. In principe 
kun je mensdragendheid van lichtkoepels dus niet vertrouwen.  
De ongevallen in het nieuws zijn al bewijs genoeg.”

WAPENINGSNET
Er zijn voldoende manieren om dit probleem aan te pakken. 
Frijters: “Als je weet dat het een gevaar is, ben je al op de 
helft. Een werkgever zal niet willens en wetens een werknemer  
aan gevaar blootstellen. Het is ook niet zo ingewikkeld en 
soms kom je met een beetje inventiviteit in de werkvoor
bereiding een heel eind. Bij werkzaamheden in de buurt van 
een lichtkoepel kun je bijvoorbeeld een stevig wapeningsnet 
boltrekken en over de koepel leggen. Je kunt ook onder de 
koepel een beveiliging maken. Dat is bij bedrijfshallen een 
optie, omdat daar de esthetiek een beperkte rol speelt.  
En je hebt meteen inbraakbeveiliging. Alternatieven zijn 
gewapend glas en transparante coating die een kunststof 
koepel valbestendig kunnen maken.”

KIND
Of je zet er een hek omheen. “Daarmee voorkom je onge
lukken door bewoners en andere gebruikers,” zegt Frijters,  
“of die op een dak horen of niet. Ongelukken gebeuren  
vaak in het dagelijks verkeer door mensen die zich totaal  
niet bewust zijn van gevaar. Een kind dat door een koepel 
valt bij een kinderdagverblijf is onbegrijpelijk. Die had daar 
nooit bij moeten kunnen komen. En toch gebeurt het.”

“Mijn focus ligt echter op de veiligheid tijdens het bouwpro
ces en tijdens het onderhoud. In het Bouwbesluit staat dat in 
het ontwerp moet worden voorzien in veilig kunnen werken 
op daken. [Artikel 6.52 en 6.53; red.]. Dat kun je vooraf doen 
door veiligheidssystemen te plaatsen of achteraf door de 
dakdekker laten doen als die het dak op moet. Ik weet wel 
dat die laatste optie duurder zal uitvallen. In elk geval is in 
beide gevallen de werkgever verantwoordelijk voor de veilig
heid van zijn medewerkers. Ook als er iemand door een dak
koepel valt. Maar de gebouweigenaar kan ook veel doen 
om het dak veiliger te maken en het onderhoud goedkoper.”

VERKOOP VEILIGHEID
Over veiligheid op daken in het algemeen is Frijters uitgespro
ken. “Als er geen goede mogelijkheid is om veilig onderhoud 
te plegen aan de gevels, daken, een liftschacht, atriums of 
daklichten mag er geen ‘bouwvergunning’ worden afgegeven.  
Op een dak moeten hekken staan en als dat technisch niet 
mogelijk is, moet een andere oplossing worden gekozen, 
zoals een lijnsysteem met gebiedsbegrenzing.  

Ik ben niet een groot voorstander van lijnsystemen, omdat 
mensen die niet of niet goed gebruiken. Meestal omdat ze 
niet weten hoe. In de praktijk kom ik veel situaties tegen waar 
PBM verkeerd gebruikt worden. Je moet regels maken en de 

werkomgeving zo inrichten dat mensen het gedrag vertonen 
dat je wil. Hekwerken zijn in die optiek het meest ondubbel
zinnig: je kunt er niet omheen. Er zijn tegenwoordig prachtige 
systemen te verkrijgen van wegklapbare hekwerken en tijde
lijke systemen. Ik denk dat er voor dakdekkers een uitgelezen 

kans ligt om opdrachtgevers op het gebied van veiligheid te 
ontzorgen. Dakdekkers: neem permanente beveiliging altijd 
mee in de offertes. De opdrachtgever kan dat schrappen, 
maar de verhuur die ervoor in de plaats komt, zal uiteindelijk 
duurder zijn. Voor lijnsystemen geldt: verkoop bijvoorbeeld 
geen systeem, maar veiligheid voor de levensduur van het 
dak. De kansen zijn de wereld niet uit.” ■

Adri Frijters: “Mijn focus ligt op de veiligheid tijdens het bouwproces 

en tijdens het onderhoud.”

“ ALS JE WEET DAT  
HET EEN GEVAAR IS,  
BEN JE AL OP DE HELFT”

HENGELO, 17 MEI 2016 Aan de Nieuwstraat in 
Hengelo zijn vanavond twee personen gewond geraakt 
na een val door een lichtkoepel in het dak van een 
winkel. De twee kwamen in de winkel op de vloer  
terecht.” (update 20-03-19: “De rechtbank acht de  
eigenaar van het pand aansprakelijk voor de schade, 
omdat de koepel op een dakterras niet was afge-
schermd of voorzien van waarschuwingen.”

DELFT, WOENSDAG 22 AUGUSTUS 2018 In Delft 
is dinsdagavond een man door een lichtkoepel van een  
dak gevallen. Het slachtoffer, een 21-jarige man uit 
Delft, is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. 
Volgens getuigen gebeurde het ongeluk rond 22.00 uur 
tijdens een studentenfeestje en viel de man vier meter 
naar beneden.

EINDHOVEN, 15 APRL 2018 Een 13-jarig meisje 
is zondagmiddag door een lichtkoepel in het dak van 
kinderopvang Korein Kinderplein in Eindhoven geval-
len. Ze probeerde een bal van het dak te halen en ging 
daarbij op de koepel staan.

“ MIJN FOCUS LIGT OP  
DE VEILIGHEID TIJDENS HET 
BOUWPROCES EN TIJDENS  
HET ONDERHOUD”
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De hellende dakenbranche heeft een eigen Dakenman van het Jaar 2019. 

Waar voor de platte daken de eer te beurt viel aan Albert Jan Kerssen  

(idverde Advies), is Chris van der Meijden van Kiwa BDA dat voor de hellende 

daken. Zijn activiteiten zijn ook bijzonder relevant voor de platte dakenbranche, 

vandaar dat we er ook in Roofs aandacht aan besteden.

Een aparte norm voor  
brandveiligheid PV-installaties

SPECIAL VEILIG EN GEZOND WERKEN

anderzijds vanwege enkele dakbranden op Nederlandse 
daken waarop zonnepanelen waren toegepast. De discussie  
gaat op het moment vaak over het toegepaste isolatie
materiaal: welke eis stel je aan het materiaal en waarom? 
Uitgangspunt is steeds om een evenwicht te bereiken tussen 
een optimale veiligheid en een optimale werkbaarheid  
van de regelgeving.” 

“Op het gebied van brandveiligheid zijn zo snel mogelijk 
heldere regels nodig, zowel ter voorkoming van maatschap
pelijke onrust als voor de verzekerbaarheid van zonnedaken. 
Het aantal dakbranden op zonnedaken is niet bekend,  
de verschillende verzekeraars hebben eigen richtlijnen 
opgesteld voor zonnedaken op basis van hun eigen risico
inschatting. Daar moeten wij als markt wat mee.  
Inmiddels is besloten om, parallel aan de ontwikkeling  
van NEN 7250, een brandveiligheidsnorm op te stellen
(of deze te verwerken in bestaande brandveiligheidsnormen), 
in samenwerking met overheden, leveranciers, verzekeraars 
en de brandweer. Er is één belang maar sterk uiteenlopende 
achtergronden en het fysiek vergaderen is lastig vanwege 
de coronacrisis. Maar onze ambitie blijft om uiterlijk eind 
2021 een brandveiligheidsbeoordeling ter beschikking te 
hebben. Gedurende het project zal worden bepaald of dit 
wordt ondergebracht in bestaande brandveiligheidsnormen 
of dat er een nieuwe norm wordt opgesteld.

Van der Meijden geeft aan dat het een ingewikkeld thema 
is: niet alleen vanwege de sterk uiteenlopende achter
gronden, maar ook op technisch gebied. “In de bestaande 
bouwregelgeving is er nooit rekening mee gehouden dat  
de gebouwschil zelf óók brand zou kunnen veroorzaken.  
Het was altijd brand van binnenuit of buitenaf. Dat verandert 
de kijk op de functie van de gebouwschil en welke eisen 
daar aan gesteld zouden moeten worden.”
 
Het opstellen van een aparte norm voor brandveiligheid is 
bovendien een intensieve route, omdat deze een aanpassing 
van het Bouwbesluit vergt. Het Bouwbesluit verwijst namelijk 
naar bestaande normen: het is dan ook eenvoudiger om  
bestaande normen te wijzigen of te actualiseren, zoals vaak 
gebeurt. Vanwege het belang van het onderwerp is het  
volgens Van der Meijden het meest helder om de regelgeving  
en normering hieromtrent onder te brengen onder een aparte, 
nieuw op te stellen norm. “De primaire functie van een zon
nepaneel is het opwekken van zonneenergie: dat is dus niet 
de waterdichting,” aldus Van der Meijden. “Ook geïntegreer
de systemen, die in principe dus waterdicht zijn, zijn ontwik
keld met het oog op een zo hoog mogelijke opbrengst.  

Zeker niet al deze systemen zijn getest op waterdichtheid. 
Dat is geen directe verplichting, maar een aannemer of 
opdrachtgever moet andersom op een gegeven moment 
wel kunnen aantonen dat de toegepaste producten en 
systemen voldoen aan het Bouwbesluit.”

Wat is de planning? “De ontwikkeling van de brandveilig
heidsbeoordeling bestaat uit drie fases. Na een verkennings
fase, waarin in kaart wordt gebracht welke systemen er zijn 
en welke kennis er in de markt aanwezig is, wordt een over
zicht gemaakt van de bestaande eisen, normen en beoorde
lingsrichtlijnen. Vervolgens wordt een beoordelingsmethode 
opgesteld voor zowel het hellende dak, als voor het platte 
dak en de gevel. We zijn in februari van dit jaar aan deze klus 
begonnen, we hebben zoals gezegd het streven om eind 
2021 een beoordelingsmethode ter beschikking te hebben.”

Roofs houdt u vanzelfsprekend op de hoogte  
van deze ontwikkelingen. ■

Edwin Fagel

Als technisch directeur van Kiwa BDA in Gorinchem levert 
Chris van der Meijden al decennialang een belangrijke 
bijdrage aan de ontwikkelingen in zowel de platte als de 
hellende dakenbranche. In het verleden heeft hij bijvoor
beeld een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming 
van diverse (nationale en internationale) regelgeving en 
normering, zoals bijvoorbeeld de NEN 6707 en NPR 6708 
(Bevestiging van dakbedekkingen).

Chris van der Meijden van Kiwa BDA is voorzitter van diverse 
(norm)commissies en is zodoende betrokken bij tal van 
ontwikkelingen in zowel de platte als de hellende daken
branche. De meest in het oog springende daarvan is de  
NEN 7250 voor de bouwkundige montage van zonnesyste
men. Parallel aan de werkzaamheden van deze commissie 
is er sinds begin dit jaar ook een brandveiligheidscommissie 
actief, die moet zorgen voor brandveilige PVinstallaties in  
op en de gebouwschil. Ook deze commissie wordt door  
Van der Meijden voorgezeten. 

BRANDVEILIGHEID PV-INSTALLATIES IN EN OP DE 
GEBOUWSCHIL
NEN 7250 regelt de bouwkundige installatie van zonne 
energiesystemen. “In een norm schrijven we altijd op wat  
we weten. De regelgeving loopt zodoende altijd achter  
de ontwikkelingen aan, maar de ontwikkelingen op het 
gebied van zonneenergie gaan wel érg snel. “ 

De bouwregelgeving en normalisatie op dakgebied wil de 
drie primaire functies van het dak borgen: waterdichtheid, 
windvastheid en brandveiligheid. “Met name het laatste 
onderwerp is momenteel onderwerp van discussie,  
enerzijds vanwege de brand in de Grenfell Tower en  

Chris van der Meijden:  

“Op het gebied van  

brandveiligheid zijn zo snel  

mogelijk heldere regels nodig.”

De primaire functie van een zonnepaneel is het opwekken van zonne-energie: dat is dus niet de waterdichting.”
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NEN publiceert Safety Cube Methode  
voor technisch ontwerpproces

SPECIAL VEILIG EN GEZOND WERKEN

De Safety Cube Methode legt  

de basis voor veilige en juiste 

systeemontwerpen en systeem

integratie door drie componenten 

‘mensen’, ‘technisch systeem’ en 

de ‘omgeving’ en de snijvlakken 

tussen deze componenten  

integraal te benaderen in het  

technisch ontwerpproces.  

NEN nodigt belanghebbende  

partijen uit feedback te geven.

het voldoen aan de essentiële stappen in het normale  
NTAontwikkelproces. Joop Halman (Universiteit Twente)  
en Paul Hoogerkamp (MECID) hebben dit document  
beoordeeld. Een conflict met de huidige normen kon niet 
worden gedetecteerd.

FEEDBACK
Voor een verdere verbetering van de NTA en het creëren van 
een breder draagvlak worden andere partijen uitgenodigd 
om binnen een tijdbestek van zes weken feedback te geven. 
De ontvangen feedback wordt vervolgens beoordeeld en 
meegenomen in een volgende versie van de NTA.  
Ontwerp NTA 8287:2020 is te bestellen via de webshop van 
de NEN. Feedback geven op de NTA 8287:2020 kan via  
normontwerpen.nen.nl. ■

De integrale benadering en stappen van de Safety Cube 
Methode zijn in de Nederlands Technische Afspraak (NTA) 
Ontwerp NTA 8287:2020 vastgelegd. Het ontbreken van een 
integrale benadering, bijvoorbeeld door in het ontwerp van 
een gebouw of machine onvoldoende rekening te houden 
met omgevingsaspecten, kan in de praktijk tot onveilige 
situaties leiden en zelfs ongelukken en schade tot gevolg 
hebben. Met de benadering en stappen van Safety Cube 
Methode en het vastleggen van de methode in een NTA 
worden de veiligheidsrisico’s en risico’s op schade en onge
lukken zoveel mogelijk beperkt. 
Deze methode kan in iedere discipline waar sprake is van 
een technisch ontwerpproces worden toegepast. Iedere 
professional en student die zich bezig houdt met technisch 
ontwerpen behoort dan ook tot de doelgroep van deze NTA. 
Voor het stimuleren van een brede toepassing binnen deze 
doelgroepen worden in een later stadium ook trainingen  
en lesmateriaal ontwikkeld.

PILOT EN UNIEKE SAMENWERKING
Dr. Mohammad Rajabali Nejad is de uitvinder van de metho
de en de auteur van deze Nederlandse Technische Afspraak 
(NTA). Deze NTA is ontwikkeld in een experimentele setting.  
Het doel van deze samenwerking tussen NEN Innovationlab 
en Mohammad Rajabali Nejad was om het standaardi
satieproces te gebruiken en te versnellen, met behoud van 
het kwaliteitsniveau van NEN bij standaardontwikkeling en 

“ EEN INTEGRALE MANIER OM  

VEILIGHEIDSRISICO’S EN RISICO’S 

OP SCHADE EN ONGELUKKEN  

ZOVEEL MOGELIJK TE BEPERKEN”

Zeker en vast.

Maak kennis met de D-Vise: een uniek gepatenteerd EN 795 klem-
ankerpunt voor valbeveiliging op platte daken.

Één met het dakbedekkingssysteem
Door een unieke aanbrengmethodiek via een onderhuids aan te 
brengen gepatenteerde knelstrip wordt het D-Vise klem-ankerpunt 
door inklemming van de toplaag (en eventueel ook van de 
onderlaag) als het ware één met het totale dakbedekkingssysteem. 
Deze unieke inklemming garandeert dat de vereiste polyester 
wapening(en) van de daklagen meedoen met het opvangen van een 
val van het dak. Daardoor voldoet het ankerpunt volgens opgave van 
de producent aan EN 795.

Slechts eens per 5  jaar keuren met IMDV Verzekering
De D-Vise is zo doordacht dat een IMDV verzekering van 5 jaar kan 
worden afgesloten door de gebouweigenaar en daarbij slechts eens 
per 5 jaar in plaats van eens per jaar hoeft te worden gekeurd. Als 
alles in orde is kan de verzekering na 5 jaar wederom 5 jaar  verlengd 
worden. De gebouweigenaar kan de IMDV-verzekering op internet 
controleren.

Geen mechanische bevestiging, tal van voordelen
Dankzij het inventieve en zeer krachtige 2-zijdige inklemsysteem vindt 
er geen mechanische bevestiging aan de onderconstructie plaats. 
Daardoor is er geen kans op hinderlijke lekkages, geen doorboring van 
de damprem en geen geluidsoverlast bij montage. Doordat de isolatie 
slechts maximaal 1 cm wordt doorboord bij montage ontstaan er tevens 
geen koudebruggen. Ook is bij renovatie de D-Vise ankerpuntbody te 
demonteren en na overlagen opnieuw te monteren op de 
onderhuidse knelstrip. 

Stap voor stap verwerkingshandleiding 
Voor de verwerking van de D-Vise is een uitgebreide verwerkings-
handleiding beschikbaar. Hierin zijn alle stappen van het montageproces 
op zowel nieuwbouw als bestaande daken met polyester gewapende 
toplagen (bitumen, POCB, PVC en TPO) uitgebreid toegelicht aan de hand 
van een duidelijke omschrijving en heldere foto’s.  
Zo kunt u direct aan de slag!

Bijzondere eigenschappen
 
• Volwaardig EN 795 valbeveiligingsankerpunt
• Klembevestiging aan de dakbedekking • In ca. 20 minuten 
te plaatsen • Herbruikbaar bij overlagen • Geen kans op 
lekkage of koudebruggen • Geen geluidsoverlast bij montage 
• Zowel voor bitumen, POCB, PVC en TPO • Extra gewapende 
voorgeperforeerde knelstrip-inbrandstrook (95x95cm) separaat 
leverbaar • Bij IMDV-verzekering slechts 1 x per 5 jaar inspecteren

D-Vise EN 795
Klem-ankerpunt voor platte daken

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

Aabo Trading Drachten B.V.
T:088-9965505, drac@aabo.nl
Aabo Trading Eindhoven B.V.
T:088-9965530, eind@aabo.nl
Aabo Trading 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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Impact corona  
op vakmannen

SPECIAL VEILIG EN GEZOND WERKEN

van de coronacrisis. De belangrijkste veranderingen vonden 
plaats in het aanpassen van hun werkzaamheden naar de 
RIVM richtlijnen en door zich meer te richten op particulieren. 

VERANDERD GEDRAG CONSUMENT 
Maar liefst 73% van de vakmannen ondervond veranderingen 
in het gedrag van de consument. Ze zien daarbij vooral dat 
de mensen angstiger zijn voor het maken van afspraken met 
vakmannen. Vakmannen komen immers bij veel verschillende 
mensen over de vloer, waardoor mensen denken dat de  
kans op een besmetting hoger is. Ondanks deze angst ziet 
42% van de ondervraagden wel een stijging in hun aan
vragen. “De consument is voorzichtiger, maar door duidelijk 
te laten zien dat we alle maatregelen in acht nemen geeft 
dat weer vertrouwen”, aldus één van de respondenten.

OVERHEIDSSTEUN
Meer dan de helft (56%) van de respondenten komt niet in 
aanmerking voor overheidssteun. Een derde deel (34%) geeft 
aan deze steun wel aangevraagd te hebben of dit nog van 
plan te zijn. De overige 11% weet niet of ze in aanmerking 
komen voor de steun.

TIPS & ADVIEZEN VOOR EN DOOR VAKMANNEN
Tot slot is de vakmannen gevraagd om eventuele tips en  
adviezen te delen met collegaconcurrenten. Wat vooral 
opviel was de krachtige en positieve instelling van de meeste 
vakmannen. Zo gaven meerdere ondernemers het advies om 
vooral door te gaan en niet op te geven. Een ervaren dak
dekker uit NoordHolland gaf het volgende financiële advies: 
“Hou de markt goed in de gaten. Doe op dit moment geen 
onnodige investeringen en zorg voor een goede reserve.” 
De onderzoeksresultaten zijn tee downloaden op de website 
http://allfree.nl. ■

De onderzoeksuitkomsten komen voort uit een aselectieve 
steekproef waarin 45 responderende vakbedrijven uit  
het klantenbestand van Allfree BV het onderzoek volledig 
ingevuld hebben.

De respondenten zijn werkzaam in de volgende sectoren: 
dakdekkers (33,3%), loodgieters (24,4%), elektriciens (20%), 
cvmonteurs (17,8%), riolering (15,6%). Veruit de grootste 
groep van alle deelnemende bedrijven (90%) hebben een 
bedrijfsomvang tussen de 1 en 10 medewerkers. De overige 
10% heeft niet meer dan 50 medewerkers. 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 één van de respondenten die werkzaam is in meer
dere sectoren en over meer dan 20 werknemers beschikt.

VERWACHTINGEN
De verwachtingen voor het komende half jaar zijn over  
het algemeen positief. Net iets meer dan de helft van de  
vakmannen (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 aangeven, 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 dakdek
ker. Daarnaast geeft 15,5% aan dat zij dingen anders zullen 
aanpakken na de coronacrisis. Denk daarbij aan het doen 
van andere werkzaamheden, een betere buffer opbouwen 
en aanhoudend voorzichtiger te zijn met contacten.

AANPASSINGEN VAKMANNEN SINDS CORONACRISIS
Uit de reacties van alle respondenten blijkt dat 69% de werk
zaamheden en/of het beleid heeft aangepast sinds de start 

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.

PROJECTS

KOOILADDERSPECIALIST.NL T 075-6210003 E projects@euroscaffold.nl

ONZE SYSTEMEN VOLDOEN  
VOLLEDIG AAN
EN-ISO 14122-4

VEILIG 
 WERKEN OP HOOGTE

DAKTOEGANG / KOOILADDERS
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Het VGM-jaarplan voor een  
duurzame en vitale toekomst

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

Vitaliteit draait niet alleen om het bestrijden en voorkomen 
van ziekte en uitval, maar ook om het bevorderen van  
welzijn, employability (optimale inzetbaarheid van mensen, 
waardoor zij in staat zijn werk te krijgen en te behouden)  
en gezondheid. Vitaliteitsmanagement gaat om het  
versterken van mensen en de organisatie. Dit levert diverse 
voordelen op, onder meer: hogere medewerkerstevreden
heid, minder uitval en minder verzuim, hogere productiviteit, 
efficiënter werken en hogere klanttevredenheid.

Dakdekkers en installatiebedrijf Gebr. Janssen uit het  
Brabantse Beugen is met deze materie aan de slag gegaan. 
De vele stapjes die op dit gebied worden gezet, maken 
samen een flinke stap. Eén van deze stapjes is het  
Veiligheid, Gezondheid en Milieujaarplan ofwel VGMjaarplan.
Vóór de invoering van het kompas, werd de geografische 
positie en richting in zee vooral bepaald door de waar
neming van mijlpalen, aangevuld met de waarneming van 
de positie van hemellichamen. Inmiddels maken mensen  
nu ongeveer tweeduizend jaar gebruik van een kompas. 
De uitvinding van het kompas maakte het mogelijk om een 
koers bepalen wanneer de lucht was betrokken of mistig,  
en als oriëntatiepunten niet in zicht waren. Dit stelde zeelieden 
in staat om veilig en ver van het land te navigeren.  
Juist navigeren is een belangrijke, misschien wel de belang
rijkste functie van een kompas.

Ook voor een bedrijf is het essentieel op het vlak van VGM 
om goed op koers te zijn, en te blijven. Zeker essentieel is het 
voor een bedrijf om te weten waar je was, waar je bent en 
waar je naar toe wilt. Als je niet weet waar je naar toe wilt is 
het lastig varen, want waar moet je immers naar toe?

Het is de strategische planning waarop concrete doelstel
lingen van afgeleid zijn en opgenomen zijn. Een bedrijf moet 
dit jaarlijks opzetten en implementeren. Een VGMcoördinator 
kan hierin een belangrijke rol in spelen.

VITALITEITSMANAGEMENT

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

bedrijf  en balans in het leven: dat zijn de uitgangspun

ten van het vitaliteitsmanagementprogramma  

‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

Al jaren maakt Gebr. Janssen 
jaarplannen op het gebied 
van VGM. Ten grondslag aan 
deze plannen liggen vele 
vraagstukken. Denk hierbij 
aan de vele vaktechnische 
audits die er zijn geweest, 
maar ook de VGMaudit,  
de toolboxmeetings,  
de VCAaudits, interne  
audits, evaluatie jaarplannen 
voorgaande jaren, medezeg
genschapsraadbijeenkomsten, personeelsvergaderingen,  
en overleg met externe deskundigen. Het uiteindelijke doel  
is goed en juist invulling geven aan het jaarplan. 

Voor voldoende draagvlak wordt het VGMjaarplan 
 afgestemd met de directie, de medezeggenschapsraad,  
de bedrijfsarts en nog enkele direct belanghebbenden.
Er zijn diverse voordelen op te nomen voor het gebruik  
van een kompas, lees: jaarplan. We weten nu wat te doen  
en we blijven op koers. De laatste twintig jaren worden  
deze telkens aan het einde van het jaar geëvalueerd en 
even tueel aangepast aan de vraagstukken. 

Op deze wijze wordt het bedrijf efficiënt ingericht en  
hebben we een mooie groei kunnen doormaken in onze 
ontwikkeling op VGMgebied.

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

info@dakned.nl
www.dakned.nl

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

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

Dakned • Rotterdam
Kiotoweg 407
3047 BG Rotterdam
010 2687014

Veilig werken op daken is een must. Het is geen eenvoudige opgave om dit allemaal in goede banen te leiden. 
Bij Dakned hebben we een breed assortiment aan dakbeveiliging. Dit assortiment bestaat uit ankerpunten, 
aanlijnsystemen, maar bijvoorbeeld ook onze smart level ladder. Door gebruik te maken van onze permanente 
dakveiligheidsproducten kun je van ieder dak een veilig dak maken. Samen met onze partners Kedge Safety 
Systems en Daksafe zorgen wij er voor dat jij de juiste materialen ook op de juiste manier toepast. 
Benieuwd wat we voor elkaar kunnen betekenen? We horen graag van je.  

MET KENNIS, KUNDE & KWALITEIT ZETTEN WIJ VEILIGHEID VOOROP.

VANGNET 
VOOR 
VAKMENSEN.



Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Voor wie regelmatig op  

hoogte werkt en daarvoor met steigers of hoogwerkers in de weer is,  

heeft Lockhard een prachtig antwoord op deze retorische vraag: de Alulift.  

Deze gepatenteerde steiger met elektromotoraangedreven hefplatform  

is de ideale oplossing voor veilig en gezond werken op hoogte. 

Alulift: rolsteiger met  
de functionaliteit van  
een schaarhoogwerker

advertorial

Sietse Booi is eigenaar van de Steiger & Ladderspecialist (SLS) 
uit het Friese Ureterp en sinds 2014 leidt hij ook de Nederlandse 
vestiging van Lockhard, de Poolse bouwer van aluminium 
constructies, steigers en mobiele werkplatforms.  
Booi timmert al vanaf 2007 aan de weg met SLS, dat zich  
gespecialiseerd heeft in aluminium klimmateriaal voor  
binnen en buitentoepassing. De Alulift is een van de laatste 
toevoegingen aan het brede SLSassortiment en is te om
schrijven als een rolsteiger met de functionaliteit van een 
schaarhoogwerker. In de markt zijn de geluiden zeer positief.

EENVOUD
Booi: “Dat komt in de eerste plaats door het gemak waarmee  
je – ook alleen – de steiger kunt opbouwen. Vanaf de basis
unit kan één persoon een steiger sneller op of afbouwen 
dan twee man een gewone steiger. Verticaal transport van 
alle onderdelen tijdens de op en afbouw kan allemaal 
gedaan worden met de lift. Dat betekent geen 
gehannes met haken of touwen. En naar  
boven klimmen is ook niet meer nodig.  
Dit maakt het gebruik al veel veiliger dan  
een gewone steiger.”

VERTICAAL TRANSPORT
Dat brengt Booi naadloos bij het tweede  
pluspunt: verticaal transport tijdens gebruik. 
“Het platform kan 250 kilogram belasting  
hebben. Een installateur van zonnepanelen 
kan bijvoorbeeld in één opgang zichzelf en  
vijf of zes panelen veilig van maaiveld naar 
dak verplaatsen. Het platform loopt langs 
twee zijgeleiders en wordt traploos aan
gedreven door een elektromotor.  

Zo kun je altijd precies de goede werkhoogte vinden of  
netjes aansluiten op de dakrand. Ook dat is bevorderlijk  
voor de veiligheid van de gebruiker.”

VEELZIJDIG TOE TE PASSEN
De Alulift is er in drie maten. Type S heeft een maximum  
steigerhoogte van 1 tot 8 meter (beschikbaar in alle  
hele tussenmaten) en een platform van 660 x 1720 mm.  
Type M reikt tot 12 meter steigerhoogte en heeft een platform 
van 660 x 2400 mm en Type XL gaat ook tot 12 meter,  
maar heeft een platform van 1100 x 2400 mm.  
Booi: “Daarmee is er voor elke toepassing wel een oplossing 
beschikbaar. Schilderwerk, metselen, voegen, gevel reini
gen, PVpanelen plaatsen, een dak isoleren, een sporthal 
bekleden met geluidsisolatie, plafonds afbouwen, verlichting 
in een theater vernieuwen, je kunt het zo gek niet bedenken. 
Een Type S heeft een laag gewicht en kun je zelfs op een 
klein balkon kwijt. ”

Basisplatform met accu’s en bediening.

Veelzijdig toepasbaar.
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UITBREIDINGEN
Een Alulift is standaard uitgerust met robuuste wielen en 
stabilisatoren. Voor de elektrische rolsteiger is ook een reeks 
uitbreidingen beschikbaar. Booi: “Om eenvoudig vanuit het 
liftplatform naar een dakkapel te kunnen lopen, hebben wij 
een uitwijkconsole waar je een platform op kunt zetten,  
compleet met omheining. Om een breder werkgebied te 
maken is er een valbeveiling met geintegreerde kantplanken
set. En sinds kort leveren we de Alulift ook met afstandsbedie
ning die gecertificeerd is voor vervoer van goederen én men
sen. Goed om te weten is dat de universele maatvoering van 
ons assortiment de onderdelen uitstekend passen op andere 
gangbare merken zoals Altrex, Skyworks, ASC en Euroscafold.” 

TRANSPORTBOK, AANHANGER
Voor het transport kan SLS een transportbok leveren met 
geïntegreerde oprijplaten, waar de Alulift basisunit  
(1 meter werkhoogte) eenvoudig op en af een aanhanger  
is te rijden. Booi “De aanhanger zit ook in het assortiment.  
Dat is praktisch omdat we alles ook verhuren en onder  
koopleaseconstructies in de markt zetten. Bij een leasekoop 
is de Alulift na zestig maanden eigendom en gaat dit  
oerdegelijke product nog vele jaren mee.”

Booi ziet de toekomst zonnig in. “We krijgen zeer positieve 
feedback uit de markt, wat niet zo vreemd is met een veel
zijdig product als de Alulift. Klanten kunnen eenvoudig met 
de configurator een eigen Alulift samenstellen en bestel
len, dat loopt prima. Ik zoek alleen nog naar enthousiaste 
verkooppartners die mij in de zuidelijke helft van Nederland 
willen vertegenwoordigen. We zijn ambitieus en daarvoor 
kan ik wat spreiding goed gebruiken.”■

BETROUWBARE AANDRIJVING
De elektromotor werkt op een onderhoudsvrije gelaccu met  
een lange levensduur (duizend oplaadcycli). Booi “Een gel 
accu is in alle omstandigheden inzetbaar en verdraagt 
diepe ontlading. De capaciteit is goed voor 1 uur continu 
gebruik met 250 kilogram belasting( op een werkhoogte van 
10 meter, continue omhoog en naar beneden). Mocht de 
accu uitvallen dan zorgen twee kleine noodaccu’s dat de 
gebruiker altijd weer beneden komt. Het is mogelijk de Alulift 
aan te sluiten op 220 V, dan werkt deze uiteraard 24/7.”

Eenvoudige bediening.

Alulift Type S (Foto’s: SLS).

Transportbok op aanhanger.
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Mensen willen veilig werken  
maar doen dat soms niet

hoofduitvoerder alleen nog maar in de 
stress krijgt als jouw papierwerk volgens  
zijn standaard niet op orde of onvolledig is. 

Denken we echt dat een statische, op papier veilige werkplek 
vol standaardzinnen en oplossingen de reële dynamische 
buitensituatie beschrijft en dekt? Dat posters ophangen,  
stickertjes plakken en bordje (ver)hangen een situatie veilig  
maakt? Kom op mensen! Werkplekken hebben altijd veilig
heidshiaten, hoe veilig we ook willen werken. Mensen negeren 
of dichten die hiaten. We kunnen niet in hun hoofd kijken 
wanneer en waarom ze welke beslissing nemen. 

Het enige dat het kader kan doen is instrueren, instructies 
herhalen, herhalen en herhalen, en begrip hebben en 
begrip vragen. Begrip hebben dat het niet altijd zo gaat als 
het is bedacht en dat de uitvoerende soms blind is voor zijn 
eigen gevaar. (Ze doen het echt niet omdat ze die avond 
liever in het ziekenhuis of in een mortuarium liggen.  
Ze zien het gevaar niet of denken dat zij het zonder die  
hulpmiddelen ook wel af kunnen). Begrip vragen als je weer 
komt met diezelfde instructies wat te doen om onveilige  
situaties te voorkomen of te melden. Want als het door het 
hele bedrijf altijd goed gaat, zouden die herhalingen niet 
nodig zijn. En nee, vertel nog maar een keer dat je geen  
verrader bent als je onveilig werken meldt; dan ben je een 
zeer verantwoorde medewerker.

U mist controleren. Dat klopt. Controle is goed, als het maar 
vaak en gestructureerd gebeurt. Maar volgens mij is het voor 
het gemiddelde dakdekkersbedrijf een zwaar overschatte 
gedachte. Onze uitvoerders werken mee of hebben tegelijk 
enkele werken op verschillende locaties onder handen.  
Hun controles zijn steekproefsgewijs en vaak oppervlakkig, 
want ze moeten ook zorgen dat de productie op peil blijft  
en meerwerk wordt genoteerd. Zo controleren is niet de 
oplossing om veilig werken te garanderen. Wat dan wel? 
We moeten het streven om altijd zo veilig mogelijk te werken 
nooit opgeven. Dus moeten we er alles aan blijven doen om 
dit te bereiken. Daarbij moeten we ook onze zwaktes onder 
ogen durven zien en benoemen. We werken met mensen. 
Mensen willen veilig werken maar doen dat soms niet. ■

Ik weet niet of het wel mag en kan? Is het ventileren van 
deze gedachte nog wel toegestaan of is het kwetsend? 
Begeef ik me op gladde glibberige paden als ik dit hardop 
zeg? Bestaat veilig werken in de bouw (en dus op het dak) 
wel? Is in deze sector wel zoiets als een veilige werkomgeving 
of creëren wij op een bijna spastische wijze een veilige  
werkplek op papier voor uitvoerenden in deze dynamische 
steeds wijzigende omgeving? 

Is het wel reëel om ondanks alle uitgedeelde VCAcertificaten 
van het kader te verwachten dat zij zoveel sturing kunnen 
geven dat iedere werknemer en ingehuurde kracht echt  
alles in het werk stelt om zelf veilig te kunnen werken?  
Ik kan u zeggen: dat valt niet mee. Als dat al moeilijk is,  
zo niet onmogelijk, kunnen deze mensen dan aangesproken 
worden als zij tijdens het uitvoeren van hun werk anderen in 
min of meer “gevaarlijke situaties” brengen? Want als je al  
niet in staat bent je eigen veiligheid te borgen, hoe kan er 
dan worden verwacht dat je wel zo kien bent om anderen  
te behoeden voor het gevaar?

Nu zijn er veel middelgrote bedrijven in onze branche waar 
directievoeren is geëvalueerd van meewerken in de bouw  
tot een kantoorbaan waarbij minder dan twintig procent  
van de tijd op de bouwplaats wordt doorgebracht.  
Mogen deze directeuren ervan uitgaan dat hun midden
kader zo betrokken en geschoold is om bij onveilige werk
situaties juist te handelen en de juiste informatie compleet  
te rapporteren? Vinden verder de werknemers zich serieus 
genomen om ook te rapporteren? Nemen de directievoerders 
daarna voldoende tijd om de onveilige situatie te evalueren 
en in de toekomst te voorkomen? En als er in de wandel
gangen wat wordt gezegd, wordt er dan ook geluisterd?  
Of gaat men gewoon door met de dingen van de dag?

Ik weet het: ik stel veel vragen en roep veel negatieve veron
derstellingen op. Maar zijn het zulke domme vragen of is het 
gewoon onzin? Of zegt u: “dat herken ik wel”? Ik ben bang dat 
velen van u dat laatste zeggen. We weten donders goed dat 
in de bouw het doorschuiven van papieren verantwoordelijk
heden een speerpunt is op de bouwplaats. Alles en iedereen 
probeert links of rechtsom de verantwoordelijkheid en aan 
sprakelijkheid weg te drukken, te begin bij de directie en 
de hoofdaannemer. Het lijkt er tegenwoordig op dat je een 

THEO TALKS

In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad zijn mening over  

de dakenbranche en aanverwante onderwerpen.

DAKEN&ZAKEN

Deze beurs wordt mede ondersteund door:

De dakenvakbeurs van Nederland

UITGESTELD NAAR 30 SEPTEMBER 2021
Vanwege de aangescherpte maatregelen rond het coronavirus hebben wij helaas moeten besluiten

de eerste editie van DAKEN & ZAKEN, de vakbeurs voor platte en hellende daken, uit te stellen naar 30 september 2021.
De vakbeurs zal dan alsnog worden georganiseerd bij Next Level in de Evenementenhal in Gorinchem.

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

zoals multifunctioneel gebruik van daken, milieuvriendelijke materialen, waterdichting en vakmanschap.

Geïnteresseerd in een stand op DAKEN & ZAKEN of in een gratis toegangsticket voor de beurs?
Bekijk de website: www.dakenenzaken.nl

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

Tot ziens op 30 september 2021 bij DAKEN & ZAKEN!
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50 arbeidsongevallen: lessen  
uit tien jaar ongevallenpraktijk

SPECIAL VEILIG EN GEZOND WERKEN

Deze zomer verscheen bij Vakmedianet het boek 50 Arbeidsongevallen – 

met de ondertitel Oorzaken en lessen, van Eshan Kermani. Het boek bevat 

vijftig arbeidsongevallen die in de jaren 2010 tot en met 2019 zijn beschreven 

in vakblad Arbo. Bij elke beschrijving stond voorop wat de arbeidsfunctio

naris cq. werkgever kan leren het ongevalsonderzoek. De vijftig ongevallen 

zijn dan ook geselecteerd op de mate waarin er van de cases geleerd kan 

worden. Dat kan vaak met eenvoudige ingrepen. Voor een juridisch kader  

is een groot hoofdstuk toegevoegd over wetgeving en normering. 

Jaarlijks vinden er 200 duizend bedrijfsongevallen plaats.  
De laatste jaren is daar zelfs een stijgende lijn in te  
onderkennen: het aantal meldingsplichtige ongevallen  
(dat zijn ongevallen met als gevolg de dood, blijvend letsel 
of ziekenhuisopname) steeg in 2019 met vier procent ten  
opzichte van 2018 en met 22% tegenover 2015.  
Als sector steekt de bouw boven alle andere sectoren uit  
met 116 slachtoffers per 100.000 banen. De schade is  
enorm: economisch loopt dat in de miljarden maar ook 
sociaal en psychisch en zijn de implicaties niet te becijferen. 
“Simpelweg de slachtoffers van een arbeidsongeval verwijzen 
naar slachtofferhulp is onvoldoende.” 
Kermani verklaart de recente toename onder meer uit het feit  
dat meer mensen werken en aan de opkomst van flexwerken  
(in 2019 was 21% van de mensen die gewond raakten uit
zendkracht). Jongeren tussen de 15 en 24 jaar en mensen van 
55 jaar en ouder zijn ook oververtegenwoordigd. De beschre
ven ongevallen zijn handzaam ingedeeld in sectoren. 
Onder het kopje ‘Bouw en vallen van hoogte’ vinden we  
zes gevallen. Kermani plaatst wel de kanttekening dat daar
van vier in andere sectoren dan de bouw gebeurden.  
“Daarmee kan gezegd worden dat van alle ongevalsbeschrij  
vingen te leren is, ongeacht de sector waarin het ongeval 
gebeurd is.” Vallen van hoogte komt voor in alle sectoren.
De zes gevallen betreffen: Val van balkon, Steiger aan de rol 
(geen stabilisatoren plus windvlaag), Val van Ladder (tijdens 
takken van boom zagen), Valpartij (bij monteren bordes rond 
silo), Mislukte oogst (val bij schoonmaken ventilatoren in kas) 
en Podiumval (student valt van theaterbordes). Bij elk geval 
staat een beschrijving, een analyse van de oorzaken en  
te trekken lessen en een beknopt boeterapport inclusief  

strafmaat. Het zijn alle prachtige illus
traties hoe het in de dagelijkse praktijk 
fout kan gaan en dat de fout soms in 
een heel klein hoekje kan zitten.  
Het kopje Oorzaken en lessen bij elk 
ongeval is daarom zeer leerzaam. 
Maar het zijn ook illustraties van hoe 
de verantwoordelijkheden net niet of 
helemaal niet worden nageleefd.  
Dat staat weer goed beschreven in de 
boeterapporten, met vermelding van 
welk artikel en lid van het Arbeidsom
standighedenbesluit is overtreden. 
Het laatste hoofdstuk gaat over de 
impact die een ongeval kan hebben 
op de familieleden en collega’s van de slachtoffers en op  
de getuigen. Met de indringende verhalen over hoe levens  
in één ogenblik totaal veranderen laat Kermani zien dat  
je de gevolgen van ongevallen nooit moet bagatelliseren  
en dat nazorg van groot belang is.

50 ongevallen is buitengewoon informatief en verhelderend 
en zou prima verplichte literatuur zijn voor alle overtreders 
van veiligheidsregels. ■

50 Arbeidsongevallen
Auteur: Ehsan Kermani
Uitgegeven door: Vakmedianet

AABOSAFE Solingenstraat 15
7421 ZN  Deventer

T  088 9965485 / 0653339152 
F  057 0657776 

info@aabosafe.nl
www.aabosafe.nl

Simpel, snel, veilig.

De Dakhaas 
Hét mobiele ankerpunt voor hellende daken
Voor tijdelijke werkzaamheden op een hellend dak wordt het opbouwen 
van een steiger of collectieve valbeveiliging vaak te kostbaar en tijdrovend 
gevonden, en daardoor wordt het dak vaak zonder valbeveiliging betreden. 
Niet alleen verboden, maar vooral ook levensgevaarlijk. Vanaf nu bestaat 
er echter geen excuus meer om onaangelijnd hellende daken te betreden 
dankzij de Dakhaas: dé snelste mobiele oplossing voor veilig aangelijnd 
werken op hellende daken.

De dakhaas bestaat uit een RVS body met een op maat instelbaar 
klemmechanisme dat op de panlatten wordt bevestigd. Aan de body zit via een 
valband van 1.5 meter de ankerplaat bevestigd. Deze biedt een extra zekerheid 
en kan een val opvangen wanneer de body daar om welke reden dan ook niet 
volledig toe in staat blijkt. 

Om de dakhaas te bevestigen neemt u simpelweg een aantal dakpannen weg 
en klemt de instelbare body op de kruisingen van 2 boven elkaar liggende 
panlatten met de verticale tengellat. Daarna bevestigd u de ankerplaat met de 
speciaal bijgeleverde bevestigingsschroeven in de tegenovergestelde richting 
van de valrichting aan een constructieve houten balk of gording. Het ankerpunt 
is nu klaar voor gebruik. Na de werkzaamheden kan de dakhaas weer snel en 
gemakkelijk gedemonteerd worden voor gebruik op een volgend karwei!

Wanneer u ervoor zorgt dat uw vallijn nooit verder reikt dan 1.5 meter boven de 
dakgoot, bent u altijd veilig. En mocht u onverhoopt toch wegglijden? Dan kunt 
u zelf gemakkelijk weer overeind komen en uw werkt voortzetten. Simpel, snel, 
veilig werken op hellende daken doet u dus voortaan met de Dakhaas!

Voor veilig werken tijdens:
• Reparaties, kortstondig werk of inspecties 

op pannendaken
• Werkzaamheden op platte daken die 

grenzen aan een pannendak
• Het aanslijpen van pannen rondom een 

dakvenster 
• Reparatie, inspectie- en onderhoudswerk 

rondom schoorsteen of nok
• Het op hoogte inbrengen van 

spouwmuurisolatie 
• Onderhoud en reparatie aan goten
• Werken op een steiger (additionele 

valbeveiling)
• Montage en onderhoud van zonnepanelen 

(dakhaas evt. over de nok bevestigen)
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Conduct introduceert  
PVshelter CORE2 en PVBOXshelter

SPECIAL VEILIG EN GEZOND WERKEN

Conduct Technical Solutions biedt een breed scala elektrotechnische  

installatiematerialen, met name op het gebied van aarding, bliksem en  

overspanningsbeveiliging ten behoeve van PVinstallaties. Recentelijk heeft  

de onderneming uit Barendrecht twee PV shelters toegevoegd aan het  

assortiment die bijdragen aan brandveiligheid van PVinstallaties. 

Dit ontwerp van SMA is een nieuwe standaard op het gebied 
van PVomvormers en de PVshelter CORE2 sluit naadloos bij 
deze eisen aan en draagt bij aan een brandveilige installatie 
met maximale ventilatie. 

“De Sunny Tripower CORE2 weegt 93,5 kilo. Door snelkoppe
lingen is het shelterdak eenvoudig te (de)monteren en  
kunnen de zware omvormers eenvoudig opgehangen  
worden”, vertelt Pieter Kremer, directeur van Conduct.  
“De ballastprofielen zijn naar de buitenzijde verplaatst ter 
verbetering van het kabelmanagement. Zo kan er nu een 
300 mm RoofSupport draadgoot recht onder de omvormer  
geplaatst worden. En omdat de nieuwe omvormer een 
 minimale afstand vereist tot het dak en vloer, zijn de montage 
 profielen van de PVshelter CORE2 al op de juiste afstand  
én hoogte gemonteerd. Installatiegemak staat bij ons hoog 
in het vaandel!’’ ■

PVshelters maken het mogelijk omvormers van PVinstallaties 
veilig op het dak te plaatsen. Gevaarlijke DCspanning wordt 
zo veilig buiten gehouden, de omvormers hebben voldoende 
ventilatiemogelijkheid en bovendien wordt geluidshinder 
binnen voorkomen. 

De eerste innovatie is de PVBOXshelter. Dit model uit de 
PVshelterserie is bedoeld als montageframe, voorzien van 
dak voor kleinere behuizingen zoals een AClastscheider  
of PVbox. Met de introductie van de PVBOXshelter biedt  
Conduct de mogelijkheid om een ACschakelkast of  
combiner PVbox elegant en technisch op de juiste manier 
in de infrastructuur te integreren. Door de opbouw van de 
PVBOXshelter positioneer je de behuizing voorzien van last
scheider of DCverdeler boven het RoofSupport draadgoot
systeem, waardoor onnodige overlengte van bekabeling 
voorkomen wordt. 

Door de uiterst lage onderconstructie van de PVBOXshelter 
is deze direct onder het RoofSupport draadgootsysteem te 
schuiven. Hierdoor wordt de PVBOXshelter tegen de zijkant 
gepositioneerd en is de te monteren behuizing direct boven 
het draadgootsysteem eenvoudig, zonder bekabeling om  
te hoeven leiden, bereikbaar

De tweede aanwinst in deze serie is de PVshelter CORE2,  
een shelter die speciaal herontworpen is voor de string
omvormer Sunny Tripower CORE2 van SMA Solar Technology. 

PVshelters CORE2: wandvloer-, wand- en rug-aan-rug-uitvoering.

PVBOXShelter.

VERHUUR VAN VERREIKERS, HOOGWERKERS EN HEFTRUCKS  
Onder andere met open werkkooi voor plaatsen van zonnepanelen en demontage van asbest

Douwes Verhuur - De Rysloane 2 - 9281 KM Harkema - info@materieel.com - 0512-364499 www.materieel.com



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

PROJECTS

DAKRANDBEVEILIGING.NL / T 075-6210003 E projects@euroscaffold.nl

DAKRANDBEVEILIGING CONFORM:
EN ISO 13374 klasse A

EN ISO 14122-3.

VEILIG 
 WERKEN OP HOOGTE

DAKRANDBEVEILIGING
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NIEUWSLIJN SPECIAL VEILIG EN GEZOND WERKEN

SAFETY CULTURE LADDER
De invoering van Safety Culture Ladder (SCL) is verplaatst, van 1 jan 2021 naar 1 januari 2022.  
De Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) heeft dit besloten in verband met de COVID19situatie.  
Desondanks benadrukt de GCVB dat organisaties er zo spoedig mogelijk mee aan de slag moeten,  
omdat het tot anderhalf jaar kan duren voordat een organisatie de vereiste trede en verificatie heeft behaald. 
Ondertekenaars van de code hebben met elkaar afgesproken om veiligheid in de keten te verbeteren door  
toepassing van Safety Culture Ladder. In aanbestedingen wordt een bepaalde trede verplicht gesteld voor  
(onder)aannemers. Op basis van de waarde van het contract  
en bijbehorend risicoprofiel (hoog/medium/laag risico) moet  
men voldoen aan een bepaalde vorm van verificatie.
Dit kan leiden tot de eis voor een volledig certificaat (SCL),  
een statement (SCL Light) of een selfassessment  
(Approved Self Assessment).

WORKSAFE GORINCHEM: VAKBEURS  
VOOR VEILIG & GEZOND WERKEN
De eerste editie van Worksafe Gorinchem  
vindt plaats op 13 december 2020 in  
Evenementenhal Gorinchem, tegelijkertijd  
met vakbeurs Maintenance. De doelgroep van 
Worksafe bestaat uit preventieadviseurs, facility 
managers, operationele managers, beleids
medewerkers, veiligheidsdeskundigen en kwa
liteitsmanagers binnen diverse sectoren op het 
gebied van gezondheid, veiligheid en welzijn 
op het werk. Worksafe Gorinchem is onderdeel 
van een gevestigde Europese Serie beurzen 
op het gebied van veilig & gezond werken. 

WERKEN BIJ HARDE WIND
Onstuimige dagen zijn van alle tijden, maar vooral in november 

en januari kan het spoken. Dus is waarschuwen voor de gevaren 
van werken bij harde wind nooit overbodig. De SBD doet dit regel
matig en heeft daarvoor al enige tijd SBD toolbox ‘Voorkomen van 

ongevallen door harde wind’ beschikbaar. Te downloaden vanaf 
de website www.sbd.nl. Ter herinnering de richtlijn/vuistregel:  

werk bij windkracht 7 tot maximaal 3 meter hoogte; bij windkracht 
6 tot maximaal 10 meter hoogte; bij windkracht 5 of minder is  

hoger dan 10 meter werken toegestaan; extra alertheid bij  
plaatsen en gebruik van ladders, vooral boven 5 meter hoogte.  

En: maak goede afspraken over het staken van werk bij  
harde wind. Neem tijdig maatregelen tegen op en  

wegwaaien van materialen.

OPTIMALE GRIP 
Veel professionals in de praktijk hebben er last van: transpiratie in 
handschoenen. Showa biedt een oplossing voor deze veel gehoorde 
klacht: de Showa 306. Bij de 306 is ademend vermogen, waterdichtheid, 
flexibiliteit en grip verenigd in één product. Door gebruik te maken van 

de unieke dual latex foam coating is de hand
schoen waterdicht en toch ademend in alle 

weersomstandigheden. De dual coating 
zorgt bij warm weer voor verkoeling,  

terwijl deze bij koud weer isoleert en 
de handen warm en droog houdt. 
Daarnaast is de opgeruwde palm
coating uiterst slijtvast en biedt deze 
een goede grip, in zowel natte als 
droge omstandigheden. De Showa 306 
handschoen heeft een uitstekende 
pasvorm, een hoog draagcomfort, 
een lange gebruiksduur, is zeer flexibel 
en wordt geleverd door Wiltec uit Uden.

VLAMVERTRAGENDE SMARTPLY
Als opvolger van de Smartply MAX FR constructieplaat heeft  

Medite Smartply de Smartply MAX FR B op de markt gebracht.  
Nieuw is de toevoeging van de ZeroIgnition® oplossing.  

Deze water gedragen en milieuvriendelijke vlamvertrager wordt tijdens  
de productie van de platen toegevoegd, voordat de houtsnippers  

worden geperst. De vlamvertragende eigenschappen van  
SMARTPLY MAX FR B zijn daarmee in de plaat geïntegreerd,  

zodat deze zijn constructieve integriteit behoudt. De vlamvertragende  
eigenschappen voldoen aan Euroklasse Bstandaard, zelfs wanneer het plaat

materiaal op maat wordt gezaagd. Bij de productie van Smartply MAX FR B 
wordt gebruik gemaakt van geavanceerde harstechnologie. Het resultaat is 

een hoogwaardige plaat zonder toegevoegde formaldehyde.

HOGE WERKSNEAKER S3
De populaire Redbrick Motion Comet is er nu ook als hoge werkschoen: 
de Comet High. De hoge schacht zorgt voor extra stevigheid en stabiliteit 
rond enkel en hiel. Bovendien houdt hij makkelijker vuil buiten. De trendy, 
lichtgewicht werksneaker is geheel volgens de Europese S3norm afge
werkt. Veiligheid komt op de eerste plaats bij deze comfortabele schoen, 
die voldoet aan alle S3veiligheidseisen. Dat betekent dat hij is uitgerust 
met een aluminium beschermneus en kevlar tussenzool en daarnaast 
minimaal 60 minuten waterafstotend is. De werkschoen is antistatisch en 
voorzien van ESD (Electro Static Discharge). De slip en slijtvaste zolen 

van rubber zijn voorzien van een profiel 
dat zorgt voor een goede afwatering. 

Verkrijgbaar in de maten 39 t/m 48. 
(www.redbrick.eu)

LUCHTANKERS
Op het dak gebeurt tegenwoordig veel. Struikel je niet over de warm
tepompen, dan glij je wel uit over de pvpanelen, en met een beetje 

pech word je gestoken door een wesp die van het groendak geniet! Zo 
wordt de kans op een bezoek aan het dak steeds groter. Door hierover 
na te denken in de ontwerpfase, kan er ellende worden voorkomen in 

de toekomst. Want als een gebouw opgeleverd wordt zonder een goed 
veiligheidsplan, moet de eigenaar voor onderhoud het zoeken in tijdelijke 
systemen. Dat kost tijd, geld en garantie op een goede afloop heb je niet. 

Het bouwbesluit ziet het liefst permanente voorzieningen. Met een goed 
ontwerp is een gebouw efficiënt te onderhouden en daardoor kan  

groot onderhoud voorkomen worden. Er zijn tal van permanente  
voorzieningen voor platte daken, veel minder voor het schuine dak.  

Uitzonderingen daargelaten is het Flesstsysteem op schuine daken:  
een mooie en veilige oplossing. Kijk zelf maar op www.flesst.nl

OVERGANG ISO 45001 CERTIFICERING
In maart 2018 is NENISO 45001 gepubliceerd.  
Bedrijven met een OHSAS 18001 certificaat  
hebben tot uiterlijk 12 maart 2021 de tijd om  
over te stappen op NENISO 45001:2018.  
Vanwege het coronavirus wordt de transitie 
termijn met zes maanden verlengd. De transitie 
termijn voor de overgang van OHSAS 18001 naar  
ISO 45001 eindigt hierdoor op 30 september 2021.  
ISO 45001 is dé managementsysteemnorm  
voor Gezond & Veilig Werken en sluit aan bij de  

High Level Structure van  
ISO. De HLS maakt het  
onder andere mogelijk om  
systemen gemakkelijker te  
integreren en audits voor de 
diverse managementsys
teemnormen te combineren. 



Volledige ontzorging  
met Unidek PasDak

advertorial

Unidek PasDak is dé oplossing bij complexe dakconstructies met hoek  

en kilkepers. De dakelementen worden vooraf exact op maat gezaagd en 

aangeleverd met een compleet legplan. Deze geprefabriceerde totaal

oplossing bespaart tijd en verbetert de kwaliteit van het dak aanzienlijk.

BESPARING OP ALLE VLAKKEN
Bij handmatig zagen van dakelementen bestaat het risico 
op fouten. Verkeerd zagen kost niet alleen extra materiaal  
en tijd, maar gaat ook ten koste van de kwaliteit van de  
dakconstructie. Wanneer elementen niet goed zijn gezaagd,  
sluiten ze minder goed op elkaar aan en kunnen er onnodig  
koudebruggen en luchtlekken ontstaan. Door de fabrieks
matige aanpak van Unidek PasDak worden de dakelemen ten 
exact op maat geproduceerd. Hoek en kilkeperelemen ten 
worden moeiteloos diagonaal afgeschuind en paselementen 
worden op de juiste breedte gezaagd. Hierdoor gaat de ver
werking vele malen sneller en kan er flink worden bespaard 
op kraantijd. Bovendien is er minimale opslagruimte nodig 
en is er nauwelijks afval op de bouwplaats.

EFFICIËNT
Unidek PasDak is geschikt voor zowel kleine als grote pro
jec ten en wordt geproduceerd aan de hand van digitale 
tekeningen. Wanneer alle maten zijn gecontroleerd,  
worden de dakelementen op maat gemaakt en gecodeerd 
aan de hand van een overzichtelijk legplan. Na goedkeuring 
van het legplan wordt het dak als compleet bouwpakket na 
slechts 2 weken op de bouwplaats geleverd. Om u volledig 
te ontzorgen biedt Kingspan Unidek gratis een demon
strateur aan om instructie te geven en u te begeleiden bij 
het plaatsen van de elementen.

DE VOORDELEN IN HET KORT:
• Vermindering van arbeid
• Snelle verwerking
• Besparing van kraankosten
• Strakke, luchtdichte aansluitingen
• Minder afval op de bouwplaats
• Inclusief engineering en legplan
• Slechts 2 weken levertijd
• Geschikt voor grote en kleine projecten
• Gratis bouwplaatsbegeleiding

WIJ BIEDEN DAKDEKKERS VOLLEDIGE ONDERSTEUNING VAN CONCEPT TOT VOLTOOIING,  

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

MAAK DE OVERSTAP NAAR EPDM

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

VERDEELD DOOR: WWW.MAWIPEX.NL

FIRESTONE 
RUBBERGARD 
EPDM
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

De kathedraal van Brasília, officieel ‘Metropolitan Cathedral of Our Lady of 

Aparecida’ genaamd, is een kroonachtige hyperboloïde structuur die uit  

het omringende water lijkt te verrijzen. Het van buitenaf zichtbare uiterlijk van 

het gebouw, wat door de bijzondere opbouw eigenlijk in zijn geheel het dak is,  

is met zijn opvallende combinatie van gewapend beton en glas in lood  

minstens zo bijzonder als de bouwgeschiedenis en de architect erachter.

Meesterwerk van Niemeyer:
De Kathedraal van Brasília

INTERNATIONALE DAKEN

belangrijkste architecten in de moderne architectuur,  
met gewapend beton als zijn pionierende gereedschap.

GESTE NAAR BOVEN
De betonnen hyperboloïde structuur die door Niemeyer  
bedacht werd, lijkt met zijn glazen dak omhoog te reiken  
en open te staan naar de hemel. Het kroonachtige ontwerp 
is duidelijk te interpreteren als een geste naar boven.  
Sommigen zien er open handen in die in een kom naar de 
hemel wijzen. Anderen zien er een witte doornenkroon in,  

een verwijzing naar de doornenkroon van  
Jezus Christus. Wat je er ook in ziet, de kathedraal 
van Brasília is ontegenzeggelijk een indrukwek
kend ontwerp.

DE BEWOGEN BOUWGESCHIEDENIS
Het was september 1958 toen de allereerste steen 
van dit magnifieke project werd gelegd. Het basis
frame in de vorm van de betonnen structuur van 
de kathedraal werd binnen twee jaar voltooid, 
maar zoals bij veel bouwprojecten in Brasília in die 
tijd, kwam de bouw vervolgens compleet stil te 
staan. President Juscelino Kubitschek gaf opdracht 
en hield toezicht op de onder andere de bouw 
van de Kathedraal van Brasília in de nieuwe hoofd
stad van Brazilië. Het was Kubitscheks idee om  
Brasilía de uitstraling te geven die het als hoofd
stad verdiende. Maar toen zijn ambtstermijn in 1961 
afliep, stagneerde de bouw van talrijke projecten, 
waaronder de kathedraal. Om de zaken weer in 
beweging te krijgen werd de kathedraal overge
dragen aan de katholieke kerk, ondanks het aan
vankelijke idee van Kubitschek om een door de 
staat gefinancierde en interreligieuze kathedraal te 
bouwen die openstond voor alle geloofsricht ingen.  
In 1968 werd de kathedraal, zij het met een open dak, 
ingewijd. De bouw werd voortgezet en de Kathedraal van 
Brasília werd uiteindelijk in 1970 voor het publiek geopend.

ZANDLOPERFIGUUR
Het grootste deel van de kathedraal zelf bevindt zich  
onder de grond, maar het meest indrukwekkende deel –  
het 70meter diameter en 42meter hoge dak – steekt zicht
baar en imposant boven de grond uit. De vorm van het  
dak is een hyperboloïde, oftewel, een zandloperfiguur met 
mooie rondingen (Niemeyer hield van rondingen) en  
asymmetrische doorsneden. Het bestaat uit zestien identieke  
90 ton wegende kolommen van gewapend beton die ter 
plaatse zijn geassembleerd. Die gebogen kolommen  
buigen naar binnen en komen kort samen, voordat ze  
zich naar buiten en naar boven vertakken om het bouwwerk 
zijn zandlopervorm te geven. Het glazen dak van de kathe
draal bestaat uit zestien stukken met glasvezelversterkt  
kunststof, die elk onderaan tien meter breed zijn en in hun 
dertig meter lengte naar een punt toelopen tussen de 
 betonnen pilaren. Daaronder hangt een glasinloden kunst
werk van 2.000 vierkante meter in de heldere kleuren blauw, 
groen, wit en bruin oorspronkelijk gemaakt in 1990 door  
Marianne Peretti. 

ENGELEN
Een twaalf meter brede vijver omringt de kathedraal, die zorgt 
voor verkoeling in de kerk. Bezoekers kunnen de kathedraal 
betreden via tunnels onder deze vijver door. Deze tunnels zijn 
relatief donker, wat de binnenkomst in de door het daglicht 
helder verlichte kathedraal extra bijzonder maakt.  
De drie grote engelsculpturen die aan stalen kabels vanaf het  
plafond hangen, maken deze binnenkomst niet minder in 
drukwekkend. De complete kathedraal heeft een opper vlakte 

van zo’n 3.800 m2, heeft ruimte voor zo’n 4.000 bezoekers 
tegelijkertijd en wordt jaarlijks door meer dan een miljoen 
mensen bezocht door mensen over heel de wereld. 

OSCAR NIEMEYER
Met de Kathedraal van Brasília, maar ook het Hoofdkwartier 
van de Verenigde Naties en het Museum voor hedendaagse 
kunst in Niterói als een aantal van zijn belangrijkste werken,  
is zijn oeuvre eindeloos. In 1988 won hij de Pritzker Prize,  
de prijs die wordt gezien als de Nobelprijs van de architec
tuur. Hij ontwierp over zijn hele leven wereldwijd meer dan 
zeshonderd gebouwen en dat ontwerpen bleef hij tot en  
met zijn 105e levensjaar doen.

Vanwege zijn politieke overtuigingen werd Niemeyer na  
het begin van de militaire dictatuur van Brazilië in 1964,  
niet lang nadat hij de kathedraal had ontworpen,  
gedwongen in ballingschap te gaan. Hij verhuisde naar 
Frankrijk, alwaar hij tot zijn terugkeer naar Brazilië in de jaren 
80 zijn werk als architect voor internationale opdrachtgevers 
voortzette. Teruggekomen in Brazilië, begon de ‘laatste fase’ 
van zijn leven. Hij overleed op 5 december 2012, slechts  
tien dagen voor zijn 105e verjaardag, in een ziekenhuis in  
Rio de Janeiro. Een overlijdensbericht in een nieuwskatern 
omschreef Niemeyer als volgt: “Niemeyer verwierp de door 
zijn modernistische voorgangers geprefereerde kubusvormen 
en bouwde enkele van ‘s werelds meest opvallende gebou
wen – monumentaal, gebogen beton en glasconstructies 
die de beschrijving tarten.” In een artistieke notendop is  
dit een mooie beschrijving van het meesterwerk dat de 
kathedraal van Brasília is. ■

Joep Klerx

Voor het ontwerp van het bouwwerk werd een nationale  
ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Die werd gewonnen door 
twee van de beste architecten van die tijd: Lucio Costa  
en Oscar Niemeyer. De eerste was een van de meest gere
nommeerde ontwikkelaars van de openbare ruimte in het 
land en de tweede was toentertijd een erkend student  
van Le Corbusier en reeds een gerespecteerd architect. 
Inmiddels kennen we Niemeyer natuurlijk als een van de 

Groothoekopname van het imposante glas-in-lood kunstwerk (Foto: Thorge from Pixabay).

Een zandloperfiguur met mooie rondingen (Foto: GiorgioGlobe).



Roofs     8180     Roofs

Op Greenport Business park in Venlo is onlangs een nieuwe kleinschalige  

circulaire fabriek in gebruik genomen die lokaal gebruikte rubberkorrels  

verwerkt voor de lokale markt en het rubber ‘een derde leven’ geeft.  

Deze productontwikkeling is ontstaan uit de samenwerking tussen  

circulair expert van CEYES, Joru Begroeningstechniek en Joosten Ecodak. 

Innovatieve waterhoudende  
panelen uit rubberkorrels

CIRCULAIRE CEYES-FABRIEK MET NIEUWE PERSTECHNIEK DRAAIT

een volstrekt nieuwe persmethode, waarmee 
we panelen en tegels met watercups kunnen 
maken zodat er water in blijft staan.  
Het is tegelpersen 2.0, volgens een nieuwe 
mouldingtechnologie, met toevoeging van een 
polymeer als binder. Zo slagen wij erin rubber 
panelen te produceren met nieuwe, unieke  
eigenschappen.” Van Dongen benadrukt 
dat hij op den duur af wil van de toevoeging 
van een polymeer. “Het liefst gaan we in een 
volgende fase werken met gedevulcaniseerd 
rubber, waarbij we minder grondstof nodig 
hebben en een nog lagere footprint realiseren.”

HERGEBRUIK NA VIJFTIG JAAR
Erick Rutten van Joru Begroeningstechniek, 
schetst de lange levensduur die de rubber
korrels in de vorm van een dakpaneel  
beloven te hebben. “Groene daken gaan  

veertig tot  vijftig jaar mee. Aan het eind van zo’n periode  
is het kunststof te verouderd en wordt het weggegooid en 
dat is niet meer van deze tijd. De rubberpanelen zullen 
dan nauwelijks in kwaliteit zijn achteruitgegaan. Je kunt ze 
schoonspuiten en hergebruiken. Of het materiaal kan in  
een verwerkingsproces weer worden vermalen tot grondstof 
voor de bandenindustrie.”

MATERIALENPASPOORT
GeertJan Derksen van Joosten Ecodak, geeft aan dat  
inmiddels grote stappen zijn gezet door Joosten Ecodak  
in circulariteit en het recyclen van groen en dakmaterialen. 
Als voorbeeld verwijst hij naar de tuin op de parkeer 
garage bij het circulaire paviljoen Circl van de ABN Amro 
aan de Amsterdamse Zuidas. “De hier toegepaste  
materialen, waaronder DiaDrain, VLU 500 beschermvlies,  

TenCate Polyfelt TS20, Tensar TriAx 130S, en maatwerk voor 
putten en kokers, zijn door de strenge selectie van  
ABN Amro op circulariteit gekomen. Daar is ook, mede door 
ons, het materialenpaspoort ontwikkeld. We kunnen in  
de dakenbranche gelukkig dus al veel circulaire producten 
aanbieden.”

AANDACHT VAN DE POLITIEK
De aandacht van de politiek, overheden en gemeentelijke  
instanties naar een groen en circulaire infrastructuur neemt 
met de jaren toe. Diverse gemeentes presenteren hun klimaat 
plan waarbij ze vooral inzetten op meer groen (minder stenen)  
en/of meer waterbuffering voor verkoeling. Via Stichting RACE 
(Reduction Automotive & Compensation C02 Emissions) 
gaan verkooporganisaties zoals JORU Begroeningstechniek, 
Joosten Kunststoffen en Patina Dakdenkers volop aan het 
werk om de waterretentie panelen in de markt te brengen. 
Stichting RACE heeft in samenwerking met Recybem  
(uitvoeringsorganisatie van het Besluit beheer autobanden) 
naast de verkoop ook een compensatiemodel opgezet. 
Denk bijvoorbeeld aan vervuilers die hun C02emissies  
kunnen compenseren door donaties aan Stichting RACE, 
die de gelden gebruikt voor aanleg van groenprojecten in 
Nederland (in plaats van bossen elders in de wereld) om  
zo de vergroening in eigen land te versnellen. 

MEERDERE FUNCTIES
Zal voor Ceyes aanlooptijd vergen om een positie in deze 
markt te veroveren? Integendeel zelfs, zo zegt Erick Rutten: 
“De panelen die door CEYES worden geproduceerd,  
kunnen voor meerdere functies dienen. Bijvoorbeeld een 
fijnstof absorberende geluidswal, een circulaire geluidswal 
voor de Nederlandse Spoorwegen, waterbuffering onder 
industriële gebieden en/of in woonwijken, waterbuffering en 
valdemping onder sportvelden en verticale groene wanden 
voor zowel binnen als buiten. De koppeling van het paneel 
met zonnepanelen is een voorbeeld van producten die  
bedacht zijn en komende maanden of jaren verder ont
wikkeld zullen worden.”

LOKAAL PRODUCEREN MET LOKAAL VERKREGEN 
AFVAL
De eerste CEYES HUB draait nu in Venlo. Ceyes ontwikkelde 
het CEYES HUBconcept die de producten onder licentie  
of franchise wil gaan produceren. Men verwacht dat  
de komende jaren zo’n 20 duizend ton rubberkorrels  
per jaar vrijkomt in Nederland. Hier kan men ongeveer  
acht van deze lokale hub’s laten produceren.  
Small scale local production is het devies. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

De techniek zorgt ervoor dat de rubberkorrels verwerkt  
worden tot nieuwe hoogwaardige producten en weer  
honderd jaar meekunnen. Als ze daarna weer als grondstof 
voor de bandenindustrie worden ingezet, is de cirkel gesloten. 
CEYES is het eerste productiebedrijf dat rubberkorrels uit ver
sleten autobanden verwerkt tot hemelwaterretentiepanelen, 
die worden toegepast voor de aanleg van groene daken, 
groene gevels, geluidswallen en infrastructuur.

NIEUWE MOULDINGTECHNOLOGIE
De Venlose machines van de eerste CEYES HUB zullen  
jaarlijks circa 2500 ton rubberkorrels omzetten in bijna  
90.000 m2 retentie panelen. De innovatie is niet gericht op 
het (chemisch of door verhitting) wijzigen van de samen
stelling van de rubberkorrels, licht Leo van Dongen  
(Circular Economy Officer) toe. “De vernieuwing schuilt in 

De Venlose CEYES HUB..



... 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

adv roofs NL Skylux iWindow3 2018.indd   1 8/01/18   14:37

DIRECT NA
ISOLEREN?

Met de Renopir Flex ontwikkelden we een product dat 

standaard kan worden toegepast. Het is makkelijk te 

plaatsen op bestaande licht geïsoleerde dakelementen 

en levert een hoge isolatiewaarde. De gepatenteerde 

samenstelling van PIR en wol voorkomt luchtcirculatie 

en dus condensatie. Door de combinatie van de 

isolatiewaarde van het oude element en het nieuwe slanke 

element is uw dak in een mum van tijd weer optimaal 

geïsoleerd.  Bovendien ondervinden de bewoners geen 

overlast want het bestaande dak blijft gewoon behouden.

MET DE RENOPIR FLEX PLUS KAN DIT UITSTEKEND

kwalitatief en duur- 
zaam isolatiewaarde 
verbeteren

KIJK VOOR ONS VOLLEDIGE ASSORTIMENT OP
WWW.UNILININSULATION.COM

TOTAAL
Rc 6,3

m2K/W

NIEUW

Rc 5,0*

m2K/W

OUD 
Rc 1,3
m2K/W

*IN HET REKENMODEL GAAN WE UIT VAN EEN RC 5,0,  RENOPIR FLEX IS LEVERBAAR VAN RC 2,5 TOT 8,0
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In eerdere artikelen van Roofs inzake begaanbaarheid en inzetbaarheid  

van kunststof dakbanen in gebruiksdaken werd gesproken over de groeiende  

inzet van perliet platen (in de volksmond FESCO) in complexe gebruiks

situaties en ter plaatse van brandmuren. Ook werd al toegelicht dat problemen 

en vraagstellingen die voortkomen uit het ontwerpen van zo brandwerend 

mogelijke dakbedekkingssystemen deels opgelost kunnen worden door terug 

te vallen op met aan verzekering gelieerde FM Approved producten.

SITEK speelt in op  
PV problematiek op daken

BEDRIJFSNIEUWS

ISOLATIEPLATEN VAN GEEXPANDEERD PERLIET
Voor degenen die nog niet eerder met perlietisolatie te 
maken hebben gehad: de producent SITEK is al sinds 1967 
in Wissembourg (Frankrijk) actief met het produceren van 
isolatieplaten met als basis perliet, een natuurproduct dat in 
combinatie met vezels, vulstoffen en cellulose op basis van 
een in de papierindustrie toegepaste techniek via een natte 
massa ingedroogd en samengeperst wordt.

Wat is perliet? Perliet is een vulkanisch gesteente dat ontstaat 
als magma afkoelt doordat het in contact is gekomen met 
water. Perliet als gesteente is wereldwijd in ruime mate voor
handen en het winnen vraagt weinig inspanning en gebeurt 
relatief eenvoudig. Nadat de brokstukken perliet gemalen 
zijn en onder hitte zijn geëxpandeerd, heeft het als basis
materiaal reeds een aantal belangrijke eigenschappen.  
 
Zo is perliet:
• onbrandbaar;
• isolerend;
• bestand tegen chemicaliën;
• rotvrij.

In grovere vorm wordt perliet ook ingezet als hydrokorrel in  
de (glas)tuinbouw, waarbij de geëxpandeerde vezels  
dan een poreuze structuur hebben die geschikt is voor  
het bufferen van water en het reguleren van vocht.  
Vochtregulering met behulp van perlietplaten vindt ook 
plaats in gevels in o.a. houtskeletbouwconstructies.
Geëxpandeerd perliet wordt daarnaast ook ingezet als  
filtratiemateriaal voor het filteren van vloeistoffen (water, wijn, 
bier e.d.) en sinds een aantal decennia ook als isolatie
materiaal in gebouwen.

In de fabriek van SITEK in Wissembourg onderscheidt men 
van oudsher 2 productfamilies in perlietplaten:
•  Perlietplaten die als isolatiemateriaal worden toegepast  

in gebouwen;
•  Perlietplaten die als isolatiemateriaal worden toegepast  

bij technische installaties en fornuizen.
In beide situaties betreft het isolerende beplating, met in 
gebouwen meer specifiek de nadruk op thermische isolatie, 
stijfheid en drukvastheid, waarbij als technische isolatie de 
nadruk ligt op hittebestendigheid en inzetbaarheid onder 
hoge temperaturen. Omdat het uitgangsmateriaal in beide 
productfamilies hetzelfde perliet is, ligt het voor de hand 
(aangestuurd door de marktvraag naar brandwering in 
daken) om combinaties te zoeken uit het gamma van beide 
productlijnen en daarmee een compleet aanbod te kunnen 
verzorgen op maat gemaakt voor de eindgebruiker.

Door WECAL geïnitieerd als distributiepartner van zowel  
de Polyglass Polybond en Mapeplan® producten als de  
SITEK FESCO en RETROFIT producten is inmiddels een  
op de markt afgestemd aanbod aan verschillende typen 
perlietisolatieplaten beschikbaar op basis van de  
3 belangrijkste eigenschappen:
 
• Lambdawaarde als thermische isolatie;
• Brandwerendheid als brandscherm; 
• Drukvastheid als begaanbare en beloopbare isolatie.

Het vernieuwde gamma aan EPB perliet isolatieplaten dat 
WECAL in de markt zal gaan voorstellen, bestaat dan ook 
naast de bekende merknamen ook uit een aantal voor de 
dakmarkt nieuwe producten:

•  RETROFIT  Lambda 0,06 W/m.K 
Euroklasse D  Begaanbaarheidsklasse D

•  FESCO C  Lambda 0,05 W/m.K 
Euroklasse C  Begaanbaarheidsklasse D

•  Batiboard 100  Lambda 0,05 W/m.K 
Euroklasse C  Begaanbaarheidsklasse D

•  Batiboard 150  Lambda 0,052 W/m.K 
Euroklasse B  Begaanbaarheidsklasse D

•  Batiboard 200  Lambda 0,06 W/m.K 
Euroklasse A  Begaanbaarheidsklasse D 

Het grote verschil tussen de FESCO/RETROFIT productrange 
en de BATIBOARD productrange is de inzet van bitumen 
als bindmiddel. Dat is bij FESCO en RETROFIT deels nog het 
geval, bij BATIBOARD niet meer. 

SITEK heeft ook geïnvesteerd in haar servicesysteem qua 
productafwerking. De producten zijn met trapsponning 
leverbaar (Do), kunnen op afschot geleverd worden (DRAIN) 
en kunnen geschuurd aangeleverd worden (voor optimale 
diktetoleranties) of met een afwerklaag. De bekendste 
afwerklaag is bitumen (S) die de platen geschikt maakt voor 
toepassing in combinatie met gebrande, warm verkleefde 
en/of zelfklevende systemen.
De stabiliteit van de platen is dermate verbeterd dat inmid
dels ook eenlaagse bitumineuze dakbedekkingssystemen 
direct verkleefd op de platen mogen worden toegepast,  
de gekozen bitumen dakbedekking moet dan wel goedge
keurd zijn voor toepassing als eenlaags systeem!

Erik de Waard, Technisch Development & Support Specialist 
van WECAL

Producent SITEK gaat nu nog een stap verder om tegemoet 
te komen aan een duidelijk vraag uit de markt. In dit artikel 
wordt specifiek ingegaan op de productrange perlietplaten 
die als brandwerende isolatieplaten beschikbaar zijn en 
gaan komen voor toepassing in gebruiksdaken in Europa. 

Het voornemen van Polyglass S.p.A. om combinaties met 
FESCO perliet platen onder FM Approval als assembly te willen 
benutten in combinatie met zowel de Polybond bitumen 
dakbanen als de Mapeplan® kunststof dakbanen, heeft er 
mede toe bijgedragen dat oplossingen die reeds in ontwik
keling waren bij SITEK en door Corona helaas vertraagd 
werden nu toch aan de markt voorgesteld kunnen worden. 
Ofschoon EPB (de officiële afkorting uit de Europese product
norm voor perlietisolatie) niet expliciet genoemd als oplossing 
voor in gebruiksdaken als verwoord in de Vakrichtlijn 2018, 
zien we een duidelijk stijgende vraag naar brandveilige 
dakbedekkingssystemen die naast brandwerende eigen
schappen ook op druk belast kunnen worden. Een nieuw 
item dat we steeds meer tegenkomen is de vraag om een 
brandafscherming, met name daar waar isolatiematerialen 
als EPS voorgesteld worden onder vermeend brandgevaar
lijke technische installaties of als bestaande isolatie gelden 
in thermisch te renoveren daken. Uitgaande van het principe 
van keuze in diverse productcombinaties en afwerkingen, 
wordt in dit artikel aandacht besteed aan het bestaande 
gamma aan isolatieplaten van geëxpandeerd perliet en de 
nieuw beschikbare producten voor toepassing op daken.
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in praktijk op de bouw met bitumen geplakt, dan mag de 
Euroklasse B of A wel aangehouden worden.

Inmiddels zijn al diverse positieve reacties teruggekomen 
vanuit de dakenmarkt met toepassing van de nieuwe 
Batiboard Euroklasse B en A perliet isolatieplaten en zijn ook 
technische documenten beschikbaar via WECAL die de 
diverse toepassingen nog verder kunnen ondersteunen.
Ook op het gebeid van milieu en duurzaamheid is uitge
breide documentatie beschikbaar. De perlietplaten worden 
geproduceerd onder ISO 9001 en ISO 14001 kwaliteitssys
temen, zijn volledig recyclebaar en beschikken over een  
EPD Milieuprofiel. De EPB perliet isolatieplaten zijn daarmee 
ook geschikt voor toepassing in zgn. BREEAM projecten. 

Een punt van aandacht blijft wel het bouwfysisch correct 
ontwerpen van het dak zowel bij nieuwbouw als bij renovatie. 
Ofschoon de nieuwe generatie bindmiddelen de platen  
minder gevoelig maken voor inwerking van water, geldt ook 
voor deze platen dat ze op de bouw en tijdens de plaatsing 
niet op water belast mogen worden. Bij toepassing van  
platen met een afwerklaag van bitumen is vochtinwerking 
via de bovenzijde niet van toepassing maar dit betekent  
niet dat de platen onbeschermd mogen blijven.

Mits bouwfysisch doorgerekend kunnen perlietisolatieplaten 
probleemloos ingezet worden tot koudetemperaturen tot 
60˚C, waarbij de platen door hun samenstelling ook nog 
eens dimensioneel stabiel blijven. De gebruikelijke warmte 
die onder zonbelasting kan optreden op met name zwarte 
daken is ook geen enkel probleem voor perlietisolatieplaten. 
Afhankelijk van het gekozen type zijn zelfs temperatuurbelas
tingen tot ver boven de 1000˚C toegestaan.

NAWOORD
Inmiddels is SITEK ook met Polyglass S.p.A., Eurofast® en  
met ondersteuning van WECAL bezig met het in detail 
 uit werken van standaard dakopbouwen op basis van  
o.a. mechanische bevestiging, windbelasting, FM Approval  
en brandwerendheid. De eerste projecten met de nieuwe 
EPB perlietplaten zijn inmiddels uitgevoerd of in uitvoering 
met dakopbouwen die WECAL heeft voorgesteld en die 
ook onderdeel uit gaan maken van de nieuwe website van 
WECAL. Uiteraard kunt u voor specifieke projectsituaties altijd 
nadere informatie opvragen via info@wecal.nl. ■

FESCO C is al lang geen onbekende meer in de markt,  
toch lijkt het dat dit product een opleving krijgt al is het  
maar omdat het product naast het benodigde KOMO Attest 
ook over een FM Approval beschikt en daarmee inzetbaar is 
in FM Approval assemblies. Alle perlietplaten zijn leverbaar in 
afmetingen van 600 mm tot 3000 mm. Eerlijkheidshalve moet 
wel gezegd worden dat de plaatmaat 1200x600 mm  
en 1200x1000 mm het meeste voorkomen.  
De afmeting 1200x1000 mm past ook prima in combinatie  
met EPS (brandscherm) of steenwol (drukverdeling).  
In combinatie met PIR isolatie zou op de grotere werken  
voorzien kunnen worden in een grotere plaatafmeting.

Naast een verschil in bindmiddel draagt ook een verschil in 
vulstoffen en dichtheid bij aan de producteigenschappen, 
voor het gamma zoals eerder genoemd geldt een dichtheid 
van 150 – 260 kg/m3. Als je dan uitgaat van een dikte van  
20 mm praat je over een gewicht van 3 tot 5,2 kg per m2.  
Om tot grotere dikten te komen, kunnen de platen ook 
gelamineerd worden waarbij het gewicht wel belangrijk kan 
worden, ook voor akoestische toepassingen zoals bijvoor
beeld in geperforeerde daken of in hellende daken.
Wat wellicht een minder bekend terrein is maar in Frankrijk als  
standaard (en goedgekeurd) systeem geldt, is de combi
natie tussen FESCO en EPS op staaldaken. Maar dan in  
die zin dat op het geprofileerd staal eerst de FESCO platen 
geplaatst worden en daarna pas de EPS isolatie wordt  
aangebracht. Op die manier wordt een verstijfd staaldak  
gecreëerd dat ook nog eens een extra brandwering oplevert, 
in deze opbouw is ook met EPS een 30min. brandwerend
heid haalbaar.

Het nieuwe gamma aan perlietisolatieplaten met  
Euroklasse B en A op productniveau laat ook toe om anders 
te kijken naar brandbescherming van constructiedelen ter 
plaatse van o.a. brandmuren. De platen kunnen immers  
ook aan de onderzijde van het staaldak als brandscherm 
functioneren en er kunnen ook staalconstructiedelen mee 
worden ingekleed. Voor deze laatste toepassing zijn ook nog 
perliet platen met een nog grotere dichtheid beschikbaar 
die dan ook nog een isolerende functie hebben, maar die 
het belangrijke voordeel hebben dat er in de platen  
mechanisch bevestigd kan worden. Brandmuren die door 
het dak steken kunnen nu ook met een harde plaat  
Euroklasse A bekleed worden zodat verkleven ertegen  
mogelijk wordt. Gesteld is dat de platen ook met bitumen  
als afwerklaag geleverd kunnen worden. Het vervelende 
is dan wel dat de basisplaat met Euroklasse B of A ineens 
terugvalt in Euroklasse F omdat bitumen nu eenmaal een 
ander brandgedrag vertoont; worden onbeklede platen 
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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



Whatever the weather.

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

Lascogum bitumen dakbaan met zekerheid van kwaliteit www.bitasco.nl

rockwool.nl >1.000 °C 

In geval van brand heeft niemand iets aan uitvluchten. U kunt beter vooraf uw verantwoordelijkheid 
voor de bescherming van personen en materiële zaken nemen. Kies voor onbrandbare ROCKWOOL 
steenwol isolatie: Euro-brandklasse A1, smeltpunt > 1.000 °C. 

Minimaal 1.000 °C, een verantwoorde keuze!

HAD IK MAAR, WAS IK MAAR...
TE LAAT.
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Een plat dak heeft duidelijke voordelen ten opzichte van een hellend dak, 

weet sales manager plat dakisolatie Ferry Schaap van Kingspan Unidek  

als geen ander. Maar hij realiseert zich ook, dat het lastig is die voordelen  

optimaal te benutten. Ferry zet zich er daarom energiek voor in om specialisten  

uit te leggen op welke manier de juiste isolatie de bruikbare ruimte in  

(en vooral op) gebouwen vergroot. “Het is alleen de kunst om in elke situatie  

de beste oplossing te kiezen”, aldus deze plat dak expert. 

Goed plan maakt korte metten  
met complexiteit van dakafschot

BEDRIJFSNIEUWS

ELKE TOEPASSING EN SPECIFICATIE  
VRAAGT EEN ANDERE OPLOSSING
Toepassing van het afschot in het dak gebeurt veel bij grote 
bedrijfshallen in de metaalconstructie. Bij een betonnen 
onderconstructie of de dakopbouw van betonnen daken, 
moet het afschot op een andere manier opgelost worden. 
Dan wordt het afschot in de isolatie verwerkt.  
Ferry: “Elke toepassing en specificatie vraagt een andere 
oplossing. Je moet daarbij rekening houden met wet  
en regelgeving en de functie van het gebouw; komen er  
zonnepanelen of installaties op? Wordt het een dakterras  
of een groen dak? De gebruiksklasse van het dak speelt  
een rol, net als de totale belasting van het dak, de verwerking 
van de dakopbouw én de totale kosten. 

Bij bestaande daken maken we een bouwfysische situatie
check. Daarbij letten we op belangrijke aspecten als:  
Is de beoogde constructie geschikt voor de verbouwplan
nen? Zijn er koudebruggen aanwezig? Vindt er condens
vorming plaats? Zijn er omgevingsfactoren die mee spelen? 
Het is dus een combinatie van factoren die bij de juiste 
toepassing de levensduur van het dak verlengen.”

KIJK NAAR HET TOTALE PLAATJE,  
ZORG VOOR EEN AFSCHOTPLAN
Om een goed geïsoleerd dak te realiseren, moet je wel naar 
het totale plaatje kijken, benadrukt Ferry. Hij pleit dan ook 
voor een goed doordacht afschotplan: “Zowel bij nieuw
bouw als renovatie kan de juiste afwatering en isolatie op 
een veilige en eenvoudige manier worden aangebracht. 
Zorg dat je daarin rekening houdt met de dakbedekking.  
Kiezen voor EPS is daarom een slimme oplossing.  
EPS afschotisolatie is prima te combineren met bitumen,  
PVC en EPDM. Natuurlijk moet je daarbij wel zaken incal
culeren als: de plaats van de dakdoorvoeren; de vereiste  
Rcwaarde en (richting van de) afwatering; mogelijke  
hoogteverschillen; waar de bevestigingsankers komen én 
plaats en afmetingen van uitstekende delen, zoals dak
lichten, ventilatie en bijzonderheden aan de randen.”

Als plat dak expert heeft Ferry één grote wens: “Ik hoop  
dat opdrachtgevers en architecten vaker voor een plat dak 
kiezen met EPS isolatie, bij voorkeur van Kingspan Unidek 
natuurlijk... Okay, afschot van platte daken is complex.  
Maar wij hebben alle vakkennis én materialen om die  
complexiteit succesvol te lijf te gaan!” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

“We merken dat het steeds complexer wordt om de juiste keuze te bepalen voor elke specifieke situatie. Vooral bij  
een dak met afschot slaat de twijfel toe omtrent de isolatie. En dat is jammer, want voor elke situatie is een oplossing.”  
Vervolgt Ferry. “Het maken van afschotplannen is voor dakdekkers lastig. Ze hebben niet altijd de juiste software en  
het is best tijdrovend, ook omdat ze dit niet dagelijks doen. En soms zien we dat het aan specifieke kennis ontbreekt.  
We kunnen dit uit handen nemen. We kijken naar het totale plaatje, en of een oplossing aan de richtlijnen voldoet.  
Dat bespaart tijd en je bent zeker van de kwaliteit.”

 plat dak
isolatie- en afschotspecialist

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.

www.unidekplatdak.nl

Ferry Schaap



Niets meer missen uit de dakenbranche? Neem een abonnement op

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

INNOVATIVE
PARTNER

Wij adviseren u graag:  0251 22 93 23  

anjo.nl

BIJ PLATTE DAKEN DENK JE AAN ANJO!

VOOR PLATTE DAKEN
OPLOSSINGEN

Voorkom verstopping met bladeren of grind in de hemelwaterafvoer van een plat dak met de universele 
tegelbladvanger van Anjo. Te gebruiken bij een schuine opstand, haakse opstand of een afvoer midden op 
het dak. De extra grote pootjes hebben een waterafvoer, dus geen bevriezingsproblemen.

Bestel gewoon vanaf 
het dak!

Actiondak, de online groothandel in:

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

- DAKRANDAFWERKING - VEILIGHEID - GEREEDSCHAP - KLEDING

ACTIONDAK

WWW.ACTIONDAK.NL
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MEERWAARDE IN UITSTRALING

Aluminium is niet alleen maar functioneel. Integendeel, de 

aluminium dakranden van Roval Aluminium geven meerwaarde 

aan de uitstraling van elk gebouw. Dat geldt niet alleen voor het 

uitgebreide assortiment architectonische dakranden, maar ook 

voor de aluminium muurafdeksystemen, die als dakrand afwerking 

worden toegepast. De aluminium dak detaillering is volledig 

op smaak te brengen en leverbaar in vrijwel alle Ral-kleuren of 

geanodiseerd. En… uiteraard inclusief alle bevestigingsmiddelen. 

Dat is de kracht van Roval als totaalleverancier.

Roval Aluminium 
Roval Aluminium is specialist in de ontwikkeling, 

productie en levering van aluminium bouwproducten 

voor daken en gevels. Tot het uitgekiende 

assortiment behoren onder meer aluminium 

dakranden, lekdorpels, muurafdeksystemen, 

balusters, groendakproducten, dakrand- en 

doorvalbeveiliging en privacyschermen. Daarnaast 

biedt Roval Aluminium maatwerk in zetwerk.

Mooi, functioneel en duurzaam.

#Staysafe.

Anderhalve 

meter is

beter!

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

MATERIAAL EN MATERIEEL VEILEN

Eén van de oplossingen is goed kijken naar machines,  
gereedschappen en voorraden. Staat een bedrijfswagen  
tijdelijk stil of staat een te grote voorraad dakrollen al een 
tijdje in de weg? Door overtollig materieel en voorraden 
online te veilen, verzilver je snel de waarde ervan en bouw je 
een financiële buffer op. Vaak blijkt dat ook oudere gereed
schappen of machines nog een aanzienlijke waarde verte
genwoordigen. Vaak meer dan men verwacht. Martijn Stoker, 
accountmanager hout & constructie bij Troostwijk Veilingen, 
kent de markt door en door. Hij adviseert bedrijven in de 
bouwsector om de waarde van assets te verzilveren, waar
door financiële ruimte ontstaat om eventuele tegenvallende 
resultaten op te vangen en/of te investeren in nieuwe midde
len. “Door het op tijd afstoten van zaken die overtollig zijn kun 
je snel cash genereren,” stelt Stoker, “Online veilen is daarvoor 
een snel en betrouwbaar verkoopkanaal. Met als belangrijk 
bijkomend voordeel dat de opbrengst meestal hoger is dan 
bij inruil of rechtstreekse verkoop aan derden.”

OVERAL IS VRAAG NAAR
“Opvallend is dat steigermateriaal heel gewild is en we zien 
regelmatig bouwketen van eigenaar wisselen”, merkt Stoker 
op. “Denk niet ‘ik laat het maar staan want het zal wel niet 
veel opbrengen’. Voor alles is ergens in de wereld een koper 
die bereid is er goed voor te betalen. Denk bijvoorbeeld aan 
daksnijmachines en ladders. Troostwijk Veilingen beschikt 
over een grote, wereldwijde database met geïnteresseerde 
kopers uit de bouwsector. Dankzij het grote aantal biedingen 
zijn de opbrengsten altijd een werkelijke waardering vanuit 
de internationale markt op dat moment. We krijgen kopers uit 
158 landen.  

Dit jaar organiseren we zo’n 125 bouwgerelateerde veilingen, 
waarbij ongeveer 35.000 goederen van eigenaar wisselen. 
70% van die goederen gaat naar het buitenland. We hebben  
het dan over om een omzet van ruim 10 miljoen Euro, allemaal 
cash dat terugvloeit in de portemonnee van de ondernemer.”

ONLINE VEILEN BIEDT ZEKERHEID
Volgens Stoker is online veilen is een uitstekend middel om  
te kopen en te verkopen. “De koper heeft de zekerheid dat 
hetgeen hij koopt volledig is omschreven, zodat hij precies 
weet wat hij koopt en hij een transparante, eerlijke prijs betaalt.  
De verkoper weet zeker dat hij snel een marktconforme prijs 
ontvangt en ook de zekerheid heeft dat hij zijn geld krijgt.  
Wij leveren pas uit nadat de betaling bij ons binnen is.”

STOCKVEILINGEN
Veel bedrijven hebben overtollige voorraden die niet alleen 
in de weg staan maar ook (gefinancierd) kapitaal in beslag 
nemen. Stoker: “Er was tot voor kort geen online platform waar 
deze overtollige voorraden wereldwijd konden worden aan
geboden. Dat platform is er nu wel: Stockveilingen worden 
georganiseerd door Troostwijk Auctions voor de B2B markt 
en door BVA voor het B2C markt. Door de geautomatiseerde 
opzet is uploaden van content eenvoudig. De Stockveilingen 
bieden niet alleen verkopers de mogelijkheid om cash te 
genereren voor vastlopende voorraden, maar tegelijkertijd 
kopers de mogelijkheid om gunstig in te kopen.  
De producten kunnen zowel per stuk als in combinatie  
worden aangeboden.” ■

Het zijn voor veel bedrijven in de bouwsector onzekere tijden. Onderzoek van 

Altares Dun & Bradstreet voorspelt dat tussen oktober 2020 en oktober 2021 

drieënhalf keer zo veel bouwbedrijven failliet zullen gaan als vorig jaar.  

Ook gespecialiseerde dakdekkers kunnen hiermee worden geconfronteerd. 

Hoe ga je daar als bedrijf mee om en hoe zorg je voor de noodzakelijke  

financiële flexibiliteit om deze uitdagende periode het hoofd te bieden? 

Cash vrijmaken met 
overtollige middelen
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All-up levert allernieuwste Klaas K700 
aan Konrad Roof Technology

BEDRIJFSNIEUWS

Karsten Konrad uit Middenmeer werd onlangs de trotse bezitter van  

de Klaas K700, een compacte mobiele kraan met een groot bereik  

die het dagelijks werk van dakwerkers een stuk eenvoudiger kan maken.  

Voor Konrad is dit de eerste K700 in het toch al uitgebreide kranenpark.  

Alle reden dus er een feestelijk moment van te maken.

uitschuifbare Jib. Overigens scoort Allup uitstekend met deze 
kraan. ‘We hebben er inmiddels een aantal van verkocht’, 
aldus de glunderende Ard Nijkamp, eigenaar van AllUp. 
Glunderen deed ook Karsten Konrad. ‘Wij zijn blij met dit  
topmodel. Deze aanwinst past binnen ons kwaliteitsstreven 
als toonaangevend regionaal dakdekkersbedrijf.  
Wij zijn gespecialiseerd in het monteren en leveren van  
prefab kapconstructies en dakpannen. Bovendien zijn we lid 
van Stichting Dakmeesters en KOMO en VCAgecertificeerd. 
Adel verplicht, niet waar...’, besluit Konrad lachend. ■

Dit model sluit naadloos aan op de andere kwaliteitspro
ducten van de Duitse kraanbouwer Klaas die Konrad reeds 
in bezit heeft. De kraan is opgebouwd op de intussen alom 
bekende BECombinatie en heeft een maximaal hijsvermo
gen van maar liefst 3.000 kg. De K700 heeft een maximale 
haakhoogte van 34.5 meter en een reikwijdte van 30 meter 
en is bovendien uitgerust met een dubbele hydraulisch 

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 jarenlange 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!



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

NU BIJ AANSCHAF VAN EEN PALLET ZINTHERM 
THERMBANEN TIJDELIJK EEN RANDSTROOK-
SNIJDER GRATIS! 
ZINTHERM ROLLEN ZIJ N VERKRIJ GBAAR IN 5 EN 7,5 METER. 
DENK JE OOK AAN ZINFLEX SBS ROLLEN?

WIL JE MEER WETEN?  
Ga naar shop.zinkunie.nl/acties of naar een vestiging bij  jou in de buurt.

Zintherm is bij  uitstek geschikt voor het overlagen van bestaande 
 dakbedekking. Dankzij  de thermstrepen wordt de dampdruk  evenredig  
verdeeld en blaasvorming voorkomen. Door de basis van SBS, heeft 
de Zintherm rol een optimale kleefkracht en laat het zich gemakkelij k 
 verwerken. Zo is het slopen van te renoveren daken verleden tij d!

DE ACTIE GELDT TOT 30 JANUARI 2021 ZOLANG DE VOORRAAD STREKT, 
VOOR DE VOLLE PALLET EN NIET IN COMBINATIE MET SPECIALE PROJECTPRIJ ZEN.

GRATIS 
RAND-

STROOK-
SNIJDER

NU BIJ AANSCHAF VAN EEN PALLET ZINTHERM 
THERMBANEN TIJDELIJK EEN RANDSTROOK-

Zintherm is bij  uitstek geschikt voor het overlagen van bestaande 
 dakbedekking. Dankzij  de thermstrepen wordt de dampdruk  evenredig  
verdeeld en blaasvorming voorkomen. Door de basis van SBS, heeft 
de Zintherm rol een optimale kleefkracht en laat het zich gemakkelij k 
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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

DAGLICHTFACTOREN VOOR GEZOND BINNENKLIMAAT
Daglicht is essentieel voor een gezond binnenklimaat. Het is dus belangrijk om te weten hoeveel daglicht in  
een ruimte binnen komt. Daar zit binnen één ruimte veel verschil in. Eigenlijk wil je weten hoeveel daglicht er op 
elke plek in de ruimte is. Met daglichtfactoren kan dat. Daarom ontwikkelt NEN een praktijkrichtlijn over daglicht
factoren. Met daglichtfactoren kan een betere afstemming worden gemaakt met kunstlicht, waardoor energie 
bespaard kan worden. Ook geeft dit een beter/gelijkmatiger lichtbeeld wat zorgt voor meer welbevinden,  
hogere productiviteit en gezondheidsvoordelen. Verschillende architecten en lichtontwerpers werken al met  
daglichtfactoren. Daarmee krijgen ze inzicht in het lichtbeeld van de ruimte. In het Bouwbesluit 2012 wordt  
een daglichteis gesteld op basis van de raamoppervlakte. De vorm van de ruimte achter het raam maakt dan 
niets uit. In de praktijk is dat beslist anders. Op een werkplek die 2,5 meter uit de gevel ligt, is de daglicht dosis 
maar nauwelijks 25% van een werkplek die direct aan het raam is gelegen. Met daglichtfactoren is dat snel  
duidelijk. Daarom adviseert NEN het ministerie om daglichtfactoren in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) 
op te nemen, als moderne opvolger van NEN 2057.

P E R S O N A L I A
Soprema 
Wilbert Elissen is per 1 oktober 2020 benoemd tot Managing Director Soprema Nederland.  
Hij heeft de leiding gekregen over zowel Soprema BV (met een vestiging in IJlst) als over  
Royal Roofing Materials (hoofdvestiging in Wijchen plus vijftien regionale Royal Dak & Bouw  
vestigingen). Met de benoeming van Elissen wil de Soprema Group haar leidende positie  
als ontwikkelaar, producent en distributeur van dakbedekkings en bouwmaterialen in  
Nederland verder uitbouwen. Hij is sinds begin 2017 actief binnen Soprema als Managing Director 
voor Royal Roofing Materials en bekleedde daarvoor managementposities bij Philips en  
Terberg Control Systems. 

Sunbeam
Ook op 1 oktober 2020 trad Peter Deege aan als CEO bij Sunbeam BV, de in Zeist gevestigde  
ontwikkelaar en leverancier van montagemateriaal voor zonnepanelen. Deege heeft decennia
lange ervaring in de solar industrie zowel in nationale als internationale posities. Peter Deege zal  
in zijn rol als CEO verantwoordelijk worden voor de verdere uitbouw van Sunbeam BV.

STRAKKE GEVELS ZONDER DAKRAND
Een gevelisolatiesysteem met sierpleister als  

decoratieve afwerking leent zich uitstekend voor een 
strakke architectuur. De dakrand kon voorheen nog wel 
een storend element zijn, of lokale vervuiling in de vorm 
van afloopstrepen. Dit kan worden voorkomen met het 
ProAttika® dakrandsysteem van Alsecco. Bij dit systeem 

wordt de gevel afgewerkt tot aan de bovenrand van 
het gevelvlak zonder zichtbaar dakrandprofiel.  

Dit concept garandeert een perfect naadloze en  
waterdichte overgang van gevel naar dak. De kern  

van het systeem is een speciaal gevormd isolatieblok 
van EPS en het ProAttika® profiel, dat een perfecte  
uitlijning en een 100% waterdicht geheel mogelijk 
maakt. Met ProAttika® sluit de dakisolatie van het  

plat dak perfect aan op de buitengevelisolatie. 

NIEUWE OPLEIDING URBAN GREEN DEVELOPMENT
In augustus zijn de eerste studenten gestart aan de  

opleiding Urban Green Development, die verzorgd  
wordt door opleider Curio in Breda. Ze leren op deze  
MBO 4opleiding om toekomstige vraagstukken die  

verstedelijking met zich meebrengt op te lossen.  
Denk daarbij aan adviseren over alternatieve energie,  

hittestress, beplanting, wateroverlast, stadslandbouw,  
verminderen van stikstof en fijnstof. Maar ook hoe je  
van je balkon op vijf hoog of op een dak toch een 
groene omgeving kunt maken. Ze gaan daarvoor  

zoveel mogelijk met echte bedrijfsopdrachten werken.  
De gemeente Breda is bezig de stad te vergroenen.  

Dat is duidelijk zichtbaar aan de plannen voor de  
Nieuwe Mark, maar ook voor het stadskantoor.  
Daarmee is Breda voor Curio een belangrijke  

partner als praktijkopleider.

NOVEMBER ICONIC HOUSES MAAND 
Op vijf zondagen in november wordt in Nederland  
voor het eerst de Iconic Houses maand gehouden. 
 Tien moderne museumwoningen en particuliere  
droomhuizen, aangesloten bij het internationale  
Iconic Houses netwerk, staan dan in de schijnwerpers.  
Juweeltjes als Museum Het Schip, het Van Doesburg  
Rinsemahuis, Museumwoning De Kiefhoek,  
Huis Van Ravesteyn, Museumhuis Polman,  
het Van Schijndelhuis en Wall House (foto) zijn dan  
met 50% korting (passepartout) te bezoeken.  
Een uitgelezen kans om de beroemde werken en  
verborgen pareltjes in het echt te bekijken.
Voor informatie en kaartverkoop zie  
www. Iconichouses.org

DUURZAAMHEIDSTRAJECT STEEL BLUE 
Steel Blue, wereldwijde fabrikant van veiligheidsschoenen,  
legt de lat hoog met haar maatregelen op het gebied  
van maatschappelijk verantwoord ondernemen en  
duurzaamheid met de lancering van In Our Stride® 
Duurzaamheidstraject 20202025. De inzet van Steel Blue  
om voortdurend te verbeteren, ethisch te handelen en  
bij te dragen aan de samenleving als geheel, wordt nu  
meer dan ooit concreet met het In Our Stride®initiatief  
en de Big Five Goals (mensenrechten, klimaat, milieu,  
diversiteit en inclusiviteit en gemeenschap) gebaseerd  
op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.  
Daartoe doneert Steel Blue de komende vijf jaar ruim  
3 miljoen Australische dollars aan goede doelen. 
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Adverteerdersoverzicht

De redactie nodigt de markt uit bij te dragen. Mail uw thema’s, productnieuws en projectinformatie naar de redactie: 
tjerk@lumail.nl. Telefonisch kan ook: 06-41702548.

AAN TAFEL MET…
Otto Kettlitz,  
Nieman Kettlitz Gevel en Dakadvies

DAK VAN HET JAAR
Meandergroep, Landgraaf

2021
Vakspecialisten blikken vooruit

INTERNATIONALE DAKEN
The Loop of Wisdom, Chengdu
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DAKBEDEKKING  I  VLOEIBARE WATERDICHTING  I  ISOLATIE

VOOR ELK DAK EEN OPLOSSING

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

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

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

Met IKO kiest u voor duurzame oplossingen.

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

Adv_All-in-One_Roofs.indd   1Adv_All-in-One_Roofs.indd   1 14/05/2020   16:4914/05/2020   16:49

Foto: Jonathan Leijonhufvud

2021?



IDEAAL BIJ TOEPASSING VAN 
ZONNEPANELEN

GEPATENTEERD

www.isobouw.nl/PowerTop

Dual density plat dak isolatie: 
Hoge isolatie waarden, 
intensief beloopbaar 
DE VOORDELEN:

•  Tijdens montage en onderhoud intensief 
beloopbaar.

•  Veilig belastbaar met installaties en zonnepanelen 
(incl. ballast).

•  Makkelijk schroefbaar.

•  30 mm sponning rondom:
 = geen verlies aan RC -waarde.
 =  2-laagse prestatie bij een 1-laagse 

verlegging.

•  1-laagse verlegging = hogere verwerkingssnelheid.

•  Uitstekende milieuscore (Breeam A+).

•  100% recyclebaar (circulair).

PowerTop®
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