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COLUMN

Laat 2021 maar komen
Het is misschien wat vroeg om in 
de eerste week van december 
al vooruit te blikken naar het 
volgende jaar, maar alles lijkt  
anders. Kom je half november bij  
je vaste tuincentrum, staan de kerst-
bomen al hoog opgetast voor de  
verkoop. “Is dat niet wat vroeg”, vroeg ik 
aan een medewerker. “Meneer, de helft is al  
verkocht en ik schat dat ik eind volgende week voor dit jaar al 
weer uitverkocht ben.” Zo sterk hunkert men naar gezelligheid  
dat die al ver voor de normale tijd in huis wordt gehaald. 

En zo gebeurt het dat Roofs al rond Sinterklaas uitpakt met  
vooruitzichten. Die vooruitzichten zijn verrassend positief.  
De corona-dip is voor een belangrijk deel voorbij gegaan aan  
de bouw dat zou volgend jaar zomaar door kunnen zetten  
naar weer een jaar met goed gevulde orderportefeuilles.  
Wat onze vaste medewerkers en redactieraadleden het meest 
in hun glazen bol aantreffen is de wet Kwaliteitsborging voor de 
bouw, die weliswaar is uitgesteld tot 1 januari 2022, maar toch  
al zijn schaduw vooruit zal werpen in de komende tijd.  
Dat is voor Roofs ook aanleiding de Wkb in 2021 niet in een  
special te belichten maar dit onderwerp regelmatig in onze  
kolommen onder de aandacht te brengen, telkens vanuit  
een ander perspectief. Veilig en gezond werken is een ander  
onderwerp waaraan je met een special alleen geen recht doet.  
Daarvoor is het te belangrijk en daarom zult u het ook –  
waar mogelijk – maandelijks aantreffen. 

In de vooruitzichten 2021 kwam ook multifunctionaliteit vaker 
naar boven. Groene, blauwe en gele daken, waar mogelijk  
gecombineerd, zijn belangrijk in het kader van het meervoudig  
gebruik van (schaarse) ruimte in vooral binnensteden, het draagt  
bij aan biodiversiteit, aan de energievoorziening en aan de water- 
 berging. Hierover zal Roofs uiteraard weer uitgebreid berichten, 
met mooie projecten, technische innovaties en veel goede tips. 
Dat je daarbij niet de primaire functie van het dak – waterdicht-
heid – goed moet borgen, kunt u in deze editie lezen.  
Vast ook niet voor de laatste keer. Wat betreft de gele daken:  
binnenkort komen we vast nog  terug op de brandveiligheid  
van PV-installaties en wat dat verzekeringstechnisch betekent. 

Het is nog wat vroeg, maar het schijnt in corona-tijd te mogen: 
wij wensen de lezer vast een voorspoedig en gezond 2021 toe. 
Voor nu: veel leesplezier met artikelen over onder (veel) meer een 
bijzonder dak (of is het een brug?) in Chengdu, een bewoners-
collectief dat zonnedaken van de grond kreeg, een tafelgesprek 
met Otto Kettlitz en een dakrenovatie in Limburg.

Tjerk van Duinen

Op zoek naar hoogwaardige PIR-isolatieplaten voor uw 
platdakproject? Firestone RESISTA-isolatie kan gebruikt 
worden op mechanisch bevestigde, volledig verlijmde  
en geballaste daksystemen (nieuwbouw en renovatie).

Kies voor een langdurige superieure prestatie,  
kies Firestone RESISTA.

Voor meer informatie,
surf naar www.firestone-isolatie.nl

FIRESTONE RESISTA PIR ISOLATIE
PLAT DAK

VERDEELD DOOR : WWW.MAWIPEX.NL

Firestone Resista 230 x 300 v2.indd   1 16/05/2019   21:15

Wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2021



Roofs     54     Roofs

R
O

O
FS D

EC
EM

B
ER

 2020
W

W
W

.D
A

K
W

EB
.N

L
JA

A
R

G
A

N
G

 29

Roofs
HET ENIGE OBJECTIEVE VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

3  COLUMN 
Laat 2021 maar komen

6   DAK VAN HET JAAR 2020 
Dak verpleeghuis duurzaam en coronaveilig vernieuwd

12   VOORUITBLIK 2021 
Wat zien vakmensen in hun glazen bol?

17   COLUMN ADRI FRIJTERS (VEILIG EN GEZOND WERKEN)  
Een knellende eis met voordelen

18  ERIK EN DE ANDEREN 
Nieuwe ontwikkelingen uitvoeringssystemen:  
EPDM en inductietechniek

23   WILBERT ELISSEN  
Eerste kennismaking met de nieuwe CEO  
van Soprema Nederland

26   ONDERHOUD GROENE DAKEN 
Onverwachte herstelkosten zijn vaak te voorkomen

31   VITALITEITSMANAGEMENT 
De opgeruimde werkplek

34  ZONNEDAKEN BOVEN PARKEERPLEKKEN SLIM UITGEROLD 
Culemborg heeft eerste coöperatieve zonnedak  
en slim laadplein van Europa 

Deze maand in Roofs

Jan Duikerweg 5 • 1703 DH Heerhugowaard

Tel: 072 5400 335 • Fax: 072 5405 131 

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

ISSN: Nr. 1566-1458

UITGEVER  Palmyra Lindeman

HOOFDREDACTIE  Tjerk van Duinen • 06 4170 2548 • tjerk@lumail.nl

REDACTIERAAD

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

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

Paul Verkaik

REDACTIEMEDEWERKERS

Marloes Beeren, Edwin Fagel, Adri Frijters, Peter van Houtum,  

Otto Kettlitz, Joep Klerx, Nolanda Klunder, Benno Nijenhuis,  

Pauline Demacker, Erik Steegman, Theo Wiekeraad.

VORMGEVING/OPMAAK

Sandra Remiëns, Heerhugowaard • www.alasandra.nl

ADVERTENTIE-EXPLOITATIE  Jan Suijk • Tel: 072 5400 335 • jan@lumail.nl

DRUK  Veldhuis Media, Raalte

VERSCHIJNINGSFREQUENTIE  12 x per jaar

OPLAGE  7.500 exemplaren

ADMINISTRATIE  Palmyra Lindeman • palmyra@lumail.nl

ABONNEMENTEN 

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

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

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

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

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

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

ABONNEMENTENADMINISTRATIE 

abonnementen@lumail.nl.

VERANTWOORDING

Hoewel uiterste zorgvuldigheid wordt betracht, kunnen redactie en uitgever 

geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden. De artikelen 

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

advertorials vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het redactieteam.

COPYRIGHT

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen,  vermenigvuldigd of 

 gekopieerd zonder uitdrukkelijke  toestemming van de uitgever.

Colofon

38   CORONAREGELGEVING  
IN DE DAKENSECTOR 
Deze winter nóg veiliger de daken op

41   THEO TALKS 
Kerstballen

42   DAKEN & ZAKEN 
Beurs verplaatst naar 11 november 2021

46  KIJKOPDAKEN.NL  
Inspiratieplatform voor architect en opdrachtgever

50  COVID-19 VLIEGWIEL VOOR OMARMING  
MULTIFUNCTIONELE DAKEN? 
Onze eigen perceptie van de opbouw van  
het platte dak moet goed onder de loep.

54  AAN TAFEL MET OTTO KETTLITZ 
‘Alles moet ondergeschikt zijn aan waterdichtheid’

66  INTERNATIONALE DAKEN 
The Loop of Wisdom, Chendu

80  NIEUWSLIJN 
Nieuws voor en door de dakenbranche

82  VOLGENDE MAAND IN ROOFS

6

VOORPAGINA
WECAL, Wijk bij Duurstede

Wenst u fijne feestdagen en
een goed en gezond 2021

www.dakmerk.nl
Duurzaam gegarandeerd

Wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2021

Wielewaalweg 1
4791 PD  Klundert

0168-409309
www.iko.com
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IKO B.V.  - Apolloweg 14  -  8938 AT Leeuwarden  -  Tel +31 (058) 280 00 44  -  e-mail verkoop.leeuwarden@iko.com
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www.bmigroup.com

BMI Group 
BMI Group bestaat uit Braas Monier en Icopal. BMI Group is de grootste producent van 
dakbedekkingssystemen voor platte en hellende daken in Europa. Met meer dan 165 jaar 
ervaring is het bedrijf marktleider in dakbedekking en waterdichte oplossingen.

Daken bieden eindeloos veel mogelijkheden. BMI helpt u graag deze tot in elk detail te ontdekken. 
Kent u BMI al? Wij zijn Icopal en Monier, maar dan samen! Met onze dakbedekkingssystemen en 
bouwmaterialen levert u voor elk dak, plat of hellend, de beste oplossing. Een dak waarop uw klant 
langdurig en zorgeloos kan vertrouwen. Als BMI bundelen we niet alleen onze producten, maar 
ook onze krachten op het gebied van innovatie, duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Met extra 
slagkracht werken we samen aan uw succes. Want als u succes heeft, hebben wij dat ook!  
www.bmigroup.com

UW PARTNER VOOR  
PLATTE EN HELLENDE DAKEN!
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Vanwege enkele minder geslaagde ingrepen in het verleden vertoonde  

het dak van verpleeghuis De Dormig in Landgraaf lekkages. Besloten werd  

de volledige dakopbouw te vervangen door het concept IKO Eco Roof.  

Daarmee werden de technische problemen op de in totaal acht dakvlakken 

verholpen en bovendien werd het dak verduurzaamd.

Dak verpleeghuis  
De Dormig duurzaam en  
coronaveilig vernieuwd

Tekst: Edwin Fagel
Foto’s: IKO bv

Verpleeghuis De Dormig in Landgraaf is een locatie van de 
Meander Zorggroep en bestaat uit onder andere verpleeg-
huiszorg voor bewoners met dementie en lichamelijke beper-
kingen. Afgelopen najaar werd, na een lange voorbereiding, 
het volledige dak van de locatie in Landgraaf vernieuwd.  

JHet Dak van het  aar 2020

Dit was noodzakelijk, omdat de oorspronkelijke toplaag  
niet meer voldeed. De onderliggende isolatielaag (PUR)  
was doorweekt geraakt en ook in het gebouw waren  
al lekkages merkbaar. 

Duidelijk was, dat er een nieuw daksysteem nodig was.  
In plaats van eenvoudigweg de bestaande dakopbouw  
te vervangen, werd in overleg met dakbedekkingsbedrijf 
Frans Smeets bv uit Beek nagedacht over een extra toe-
gevoegde waarde van het dak. Het dakbedekkingsbedrijf 
is, met één ander bedrijf, vaste partner van de Meander 
Zorggroep. Daarnaast is het bedrijf premium partner van 
fabrikant IKO. Dat betekent dat men feitelijk opereert  
als ‘ambassadeur’ van de fabrikant, die alle onderdelen  
van een dakopbouw levert en zodoende ‘concepten’ kan 
aanbieden (zie ook Roofs augustus 2020). Een concept  
is een volledig op elkaar afgestemde dakopbouw,  
waarmee een maximale kwaliteit kan worden geboden, 
de fabrikant heeft diverse concepten voor de verschillende 
daktoepassingen in het assortiment. 

In overleg met het dakbedekkingsbedrijf is gekozen voor  
het IKO Eco Roof-concept. Het concept behelst een witte 
dakbedekking (IKO carrara) die het zonlicht reflecteert 
(waardoor bespaard wordt op het gebruik van de airco). 
Bovendien is de dakbedekking aan de bovenzijde  
voorzien van de zogeheten ‘Air Care Technology’,  
waarmee de dakbedekking een luchtzuiverende werking 
krijgt. Stikstof- en zwaveldioxide worden onder invloed van 
UV-licht omgezet in milieuneutrale stoffen, die weggespoeld 

worden door de regen. Dit resulteert in een aantoonbare  
verbetering van de luchtkwaliteit. De dakbedekking is voor-
zien van een DUBOkeur van NIBE. 

TECHNIEK
De volledige bestaande dakopbouw is tot op de betonnen 
ondergrond verwijderd. Vervolgens heeft het dakbedekkings-
bedrijf een dampremmende laag gelegd. Hier bovenop is 
een PIR isolatielaag van 14 cm aangebracht. Hiermee werd 
een isolatiewaarde bereikt van Rc=6. Om geluidsoverlast 
voor de bewoners van het verpleeghuis te voorkomen, is 
ervoor gekozen om de isolatielaag verlijmd aan te brengen. 
Om dezelfde reden zijn tijdens de werkzaamheden bijvoor-
beeld geen radio’s gebruikt door de dakdekkers. 

Hier bovenop is de witte, bitumineuze dakbaan IKO carrara 
toegepast. De gedachte achter de toepassing van een witte 
dakbaan is dat deze het zonlicht reflecteert en zodoende 

warmt de onderliggende ruimte minder snel op. Dit levert een  
besparing in de kosten voor airco op. Bij een goede isolatie, zoals 
hier is toegepast, betekent het ook dat de temperatuursverschillen 
in de dakopbouw minder groot zullen zijn, wat betekent dat de 
opbouw minder ‘werkt’: dat is levensduurverlengend, omdat de 
materialen minder snel zullen slijten. De mate van reflectie  
wordt (op een schaal van 0-100) inzichtelijk gemaakt met de  
SRI (Solar Reflectance Index). De SRI van deze dakbaan is 82, 
wat tot nu het hoogst haalbaar is met een witte, bitumineuze 
dakbedekking.

Voor het dakbedekkingsbedrijf had het dak nog diverse com-
plexe detailleringen, met name vanwege de aanwezigheid van 
luchtbehandelingskasten en airco’s op het dak. Door de dikkere 
isolatielaag moesten ook dakranden en aansluitingen worden 
verhoogd. Al met al een complexe klus, ook al vanwege het  
behoorlijke dakoppervlak, verdeeld over acht dakvlakken, dat 
door het dakbedekkingsbedrijf tot een goed einde is gebracht. 

IKO Eco Roof-concept behelst een witte dakbedekking (IKO carrara) die het 

zonlicht reflecteert (waardoor bespaard wordt op het gebruik van de airco).

Verpleeghuis De Dormig in Landgraaf is een locatie van de Meander Zorggroep.
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DAKRENOVATIE VERPLEEGUIS DE DORMIG, LANDGRAAF
• OPDRACHTGEVER  MEANDERGROEP, LANDGRAAF
• DAKDEKKER  DAKBEDEKKINGSBEDRIJF FRANS SMEETS BV, BEEK
• LEVERANCIER DAKMATERIALEN  IKO, MOERDIJK

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

JHet Dak van het  aar 2020

Bij het concept hoort een 10+5 jaar verzekerde all-in garantie. 
Dit houdt in de verzekerde garantie na 10 jaar met nog eens 
5 jaar wordt verlengd, na inspectie van het dak. Tijdens de 
werkzaamheden werd de kwaliteit van de werkzaamheden 
bovendien gemonitord, zodat men bij oplevering de garantie 
kon afgeven.

SAMENWERKING
Onderscheidend aan dit project was de intensieve com-
municatie tussen de verschillende betrokken partijen.  
Het werken op het dak van een verpleeghuis stelt hoge 
eisen aan alle betrokkenen en hier is door de organisatie 
van Frans Smeets bv door de uitgebreide ervaring in dit 
type  werken optimaal op ingespeeld. De voorbereiding van 
het werk heeft veel tijd in beslag genomen, waardoor de 
werkzaamheden zelf relatief vlot konden worden uitgevoerd, 

VEILIGHEID
Aan de werkzaamheden lag een uitgebreid VGM-plan ten 
grondslag. Hier is in de voorbereiding veel tijd aan besteed. 
Wat betreft valbeperkende maatregelen zijn de werkzaam-
heden beveiligd door steigers en tijdelijke randbeveiligings-
systemen. Voor een veilig preventief dakonderhoud (waar 
dakbedekkingsbedrijf Frans Smeets bv eveneens verantwoor-
delijk voor is), is vervolgens een permanent valbeveiligings-
systeem toegepast.

Omdat het een werk op een verpleeghuis betreft, was het 
ook belangrijk een goed plan met betrekking tot corona-
veiligheid te hebben. De indeling van de werkzaamheden  
en de routing was dan ook zodanig ingericht dat de dak-
dekkers niet binnen hoefden te komen. Op het buitenterrein 
was de bouwplaats zodanig ingericht dat de medewerkers 
van het dakdekkersbedrijf de zorgmedewerkers, cliënten  
en familie van de cliënten van het verpleeghuis niet tegen 
zouden komen. Omdat het dakbedekkingsbedrijf ruime erva-
ring heeft met het werken op verpleeghuizen, kon het in de  
voorbereiding een goede inbreng hebben.

ESTHETIEK
Het verpleeghuis verschilt in de uitstraling niet veel van 
andere verpleeghuizen die in de jaren ’90 zijn gerealiseerd. 
Het dak is ook niet ontworpen als zichtdak, hoewel het dak 
wel degelijk zichtbaar is vanuit verschillende delen van het 
gebouw. Al met al geldt dat het dak door de renovatiewerk-
zaamheden ook esthetisch is verbeterd. De dakbedekking 
is zichtbaar kundig aangebracht en in die zin behelzen de 
werkzaamheden een duidelijke esthetische verbetering. ■

met een minimum aan overlast voor de bewoners. Al in het 
voortraject zijn alle aspecten van dit project (ook bijvoor-
beeld de veiligheid van de werkzaamheden) zodanig met 
de opdrachtgever besproken, dat hier tijdens de werkzaam-
heden feitelijk niet meer over hoefde te worden gesproken. 
Gedurende de werkzaamheden werd de voortgang wekelijks 
besproken en doordat de communicatielijnen kort waren, 
kon snel worden geschakeld als dat nodig was.

DUURZAAMHEID
De toepassing van het IKO Eco-concept is een keuze voor 
duurzaamheid geweest. De gunstige effecten van de reflec-
terende dakbedekking op de onderliggende ruimte en de 
dakconstructie gaf de doorslag. De isolerende werking  
van het dak is sterk verbeterd en men overweegt ook zonne-
panelen op het dak toe te passen. 
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Wat betreft valbeperkende maatregelen zijn de werkzaamheden beveiligd door steigers en tijdelijke randbeveiligingssystemen.

De verzekerde garantie wordt na 10 jaar met nog eens 5 jaar verlengd, na inspectie van het dak.

8     Roofs



HET HOEFT NIET ALTIJD RECHT TE ZIJN 
 Flexibel keringsprofiel
Op de bouwplaats eenvoudig te buigen tot bijna elke vorm
Kan ook als recht profiel gebruikt worden

Toebehoren voor  
groendaken & tuinen

Ook via onze webshop 
www.dejond.com

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

✆ 06 20 80 39 61

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

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

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

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

Waarom zetwerk van Aabo Trading?

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

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

Zetwerk op 
maat nodig?

Elke daksituatie is anders. 
Standaard veiligheidsproducten voldoen dan ook niet 

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

De Specialist op het gebied van Dakveiligheid!

KS1 Kabelsysteem  
Een nieuw doorloopbaar kabelsysteem

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

duurzaamheid, eenvoud en gebruikersgemak.

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

Ontdek alle voordelen op:

www.ks1kabelsysteem.nl
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Wat gaat 2021 brengen, waar moeten we op  

letten, welke ontwikkelingen gaan doorbreken, gaan we het jaar  

ongeschonden doorkomen? De leden van de redactieraad van Roofs,  

specialisten uit het dakenveld en vaste columnisten laten u meekijken  

in hun glazen bol.

Vooruitblik  2021
SPECIALISTEN KIJKEN IN HUN GLAZEN BOL

een gouden combinatie 
maar nog teveel een 
bijzonderheid. Wat mij 
betreft: niet meer of-of, 
maar én-én. Tenslotte 
dakmobiliteit. In Rotterdam 
noemen we dat oranje 
daken; daken die met elkaar 
in verbinding staan. Er zitten een 
aantal goede voorbeelden aan te komen  
en wellicht worden we in 2021 nog verrast met  
een extra dakverbinding in Rotterdam. 
ir. Paul van Roosmalen,  
programmamanager multifunctionele daken

NIET ACHTEROVER LEUNEN
2021 wordt het aanloopjaar voor de wet Kwaliteitsborging 
voor het bouwen. Althans als die niet weer wordt uitgesteld. 
Als alles goed gaat, moeten alle bouwbedrijven en hun  
onderaannemers zich er per 1 januari 2022 aan gaan hou-
den (comfort de gefaseerde invoering). Op die dag bijten 
de eenvoudige bouwwerken het spits af. Denk hierbij aan 
industriegebouwen en opslaghallen, aardig wat vierkante 
meters dakoppervlak. In meerdere branches is men al  
noest aan de arbeid en worden er pilots gestart.  
Ook Nieman-Kettlitz draait hierin 
mee met een module specifiek 
afgestemd op de stalen 
hallenbouw. De platte 
dakenbranche heeft 
hierbij profijt van het al 
jaren durende streven 
naar professionaliteit 
en kwaliteit. De vele 
kwaliteits verklaringen, 
uitvoeringsrichtlijnen en 
kwaliteitscontroles maken het 

minder lastig en minder afwijkend om bij oplevering de te 
behalen kwaliteitsprestaties te kunnen aantonen. Dat is geen 
reden om achterover te leunen maar toch wel iets waar  
andere branches het komende jaar jaloers op zullen zijn.
Otto Kettlitz, directeur bij Nieman-Kettlitz  
Gevel- en Dakadvies

(BIJ)SCHOLING OM KWALITEIT OP PEIL TE HOUDEN
2021 is sowieso het jaar na de uitbraak van de corona-
epidemie. Voor opleidingen en cursussen in de dakbedek-
kingsbranche heeft 2020 voor TECTUM geheel in het teken 
gestaan van het doorgang laten vinden van de vakoplei-
dingen. Want de opleidingsgraad in de bedrijfstak mag niet 
achteruit gaan. Er is immers een constant blijvende vraag 
naar vakbekwaam en als het even kan jong(er) personeel 
bij de dakbedekkingsbedrijven. Dakdekkers die weten wat 
het is om een kwalitatief dak te maken. Dat is ook wat we 
van plan zijn voor 2021. Voldoende mensen opleiden tot vak-
bekwame dakdekkers, die graag het werk kwalitatief, gezond 
en veilig willen uitvoeren op het platte en licht hellende dak. 
En als daar dan ook nog eens de uitvoering van doelge-
richte vakmatige bijscholing voor 
volwassen dakdekkers in vol - 
doende mate bij kan komen, 
dan moet 2021 een  
geslaagd jaar worden 
voor opleidend dak-
dekkend Nederland.  
Zo behouden we de  
kwaliteit, ondanks corona.
Karel-Jan Batenburg,  
directeur Tectum

BLIJF INVESTEREN
Door enkele NDA en Coninko bedrijven is aangegeven  
dat men nog nooit zo’n gevulde orderportefeuille heeft voor 
2021. Het merendeel van deze bedrijven opereren alleen  
in de onderhoudssector. Na topjaar 2019 zou 2020 zeker  
minder worden, maar de omzetten in materialen binnen de  
Coninko inkooporganisatie tonen dat 2020 ondanks  
Covid-19 geen slechter jaar is geworden. De bouwsector 
ging gelukkig volop door. Wellicht dat in 2021 nog enkele 
verschoven investeringen nog impact hebben maar de 
woningbouw zal gestaag door gaan. De komst van vaccins 
is ook goed nieuws en dus verwacht ik voor alle dakdekkers-

bedrijven en dat een kleine dip niet 
direct zal leiden tot spanningen,  

daling van prijzen of druk 
op marges. Laten wij de 

bouwconjunctuur maar 
blijven versterken met 
speciali satie in ons 
vakgebied, ook in 2021. 
En blijf investeren in de 

onderhoudssector!
Erik Steegman,  

directeur NDA

BLAUWE DAKEN, DRUK OP KWALITEIT
In 2021 verwacht ik dat er door de problemen met extreme 
wateroverlast, langdurige droogte en hittestress nog meer 
aandacht komt voor de ontwikkeling van de klimaatbesten-
dige stad. Het dak zal daarbij steeds vaker als instrument 
ingezet worden om hier een belangrijke bijdrage aan te 
leveren, niet met relatief dunne sedumdaken, maar met  
retentiedaken die niet alleen water bergen, maar ook 
opslaan voor later gebruik. Regenwater is dan geen afval 
meer, maar een kostbare grondstof die ’s zomers het dak 
kan voeden en de stad kan koelen. De afwerking op deze 
‘blauwe daken’ zal bestaan uit daktuinen, in combinatie 
met recreatief ruimtegebruik en zonne-energie. In dit kader 
ontwikkelen we in opdracht van de installatiebranche een 
interactieve kennisdag over blauwe daken die voor volgend 
voorjaar gepland staat. Zorgelijk is dat mede door het grote 
werkaanbod (ook in 2021) de kwaliteit van de uitvoering 
onder druk staat. Voor veel bedrijven ligt 
er de uitdaging de kwaliteit van het 
werk te borgen, deels door te 
investeren in het opleiden van 
de vakmensen en deels ook 
door een scherp toezicht en 
begeleiding vanuit de eigen 
organisatie. 
Paul Verkaik, directeur BDA 
Opleidingen

GOEDE CONTRACTEN,  
VOORBEREIDEN OP WKB
De Coronaperikelen bevestigen maar weer dat flexibiliteit 
en ondernemerschap tot interessante innovaties leiden. 
Wij verwachten dan ook dat in de dakenbranche in 2021 
verdere stappen worden gezet met betrekking tot de thema’s 
duurzaamheid, emissievrij bouwen en circulariteit.  
Naast durf vanuit marktpartijen zijn goede contracten van 
belang om deze innovaties mogelijk te maken. Verder vraagt 
de voorbereiding voor de invoering van de wet Kwaliteitsbor-
ging voor het bouwen in 2021 de aandacht. De invoering 
van de wet is al meerdere keren uitgesteld, maar vanwege 
be- oogde datum van inwerkingtreding 

(1 januari 2022) is het belang-
rijk dat marktpartijen tijdig 

beginnen met de voorbe-
reidingen voor  
het nieuwe stelsel van 
kwaliteitsborging.
Marloes Beeren,  
advocaat bouwrecht bij  

Poelmann van den Broek 
advocaten

NADERENDE AANSPRAKELIJKHEID
Met de komst van de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen 
wordt het voor uitvoerende partijen in toenemende mate 
van belang om aanwijsbaar en navolgbaar de kwaliteit  
te leveren die is overeengekomen. Dat betekent een fikse 
inperking van de vrijheden die dakdekkers, aannemers  
en installateurs zich tot nu toe nog altijd hebben kunnen 

permitteren. In geval het fout gaat is de uit-
voerende partij namelijk als laatste in de 

keten de eerst aansprakelijke. Het is de 
vakman immers die behoort te weten 

wat kan, onder welke omstandighe-
den en onder welke voorwaarden. 
Mogelijk dat de invoering nog een 
keer wordt uitgesteld, maar alles 
wijst er op dat ook dan aanwijsbaar 

en navolgbaar geleverd moet gaan 
worden. Bonnetjes en gebruiksaan-

wijzingen bewaren dus!!
Ton Berlee, eigenaar Comforthome

MULTIFUNCTIONALITEIT WORDT  
DÉ STANDAARD VOOR DAKEN
Taalkundig bestaat er geen overtreffende trap van ‘multi-
functioneel’. Toch verwacht ik dat komende jaar de daken 
nog multifunctioneler gaan worden ingericht. Omdat we 
simpelweg steeds meer druk op de beschikbare ruimte 
ondervinden, wat ‘functiestapeling’ uitlokt. Temeer daar een 
multifunctioneel dak vaak een betere verhouding kent tussen 
kosten enerzijds en (maatschappelijke) baten anderzijds. 
Voor het komende jaar voorzie ik een toenemende interesse 
(ook bij bestuurders) in groendaken met biodiverse en 
inheemse beplanting. Wat mij betreft mag die biodiverse 
beplanting dan meteen ‘heem’ uitgevoerd worden.  
Natuur die van origine voorkomt op de betreffende locatie 
voegt natuurlijk het meest toe aan een stabiel ecosysteem. 
Het groen-blauw-gele dak combineert vergroening, water-
berging en duurzame energieopwekking, wat mij betreft  



Roofs     15

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

SPECIALISTEN KIJKEN IN HUN GLAZEN BOL

KWALITEITSBORGING EN BRANDVEILIGHEID (PV)
Voor de dakenbranche wordt aantoonbaar onderbouwde 
prestatie en kwaliteit steeds belangrijker en dit zal in 2021 
meer vorm gaan krijgen, dit uiteraard gerelateerd aan de 
wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Brandveiligheid van  
PV-installaties in en op de gebouwschil is momenteel een 
belangrijk onderwerp. Nog nooit hebben we bij Kiwa BDA 
zoveel vragen gekregen over één specifiek onderwerp.  
Er moet snel een bruikbare beoordelingsmethode komen  
die door iedereen wordt gedragen en die zal gaan leiden  

tot een brandveilige toepassing  
van PV-installaties in of op de  

gebouwschil met een onder-
bouwde bouwkundige 
toepassing. Dit zal ook een  
impuls geven aan het 
ontwikkelen van nieuwe 
systeemtoepassingen  
en kwaliteitsborging. 

Chris van der Meijden, 
technical director  

Kiwa BDA

RECYCLING, BELGIË
Als we de Coronacrisis achter ons kunnen laten, zal dat  
zonder twijfel de belangrijkste gebeurtenis van 2021 zijn.  
Wij mogen ons gelukkig prijzen dat de bouw in Nederland 
en in iets mindere mate in België goed heeft kunnen door-
werken. De samenwerking binnen ProBitumen begint meer 
en meer vruchten af te werpen. Zo voorzien we in 2021 een 

belangrijke volgende stap in de re-
cycling en in de vak opleiding in 

België. De klimaatadaptatie 
zal ook komend jaar een 
belangrijk thema blijven 
met goede kansen voor 
bitumendakbanen als 
bewezen betrouwbare 
basis voor groene daken 

en zonnepanelen.
Peter Ligthart, 

directeur Probitumen

BENG OMARMEN  
(OMARMEN WE TENMINSTE NOG IETS)
Ik vind het uitstel van de wet Kwaliteitsborging een gemiste 
kans om het kwaliteitsniveau naar een hoger niveau te  
tillen en de verantwoording te leggen waar het hoort.  
We zullen een jaar de tijd moeten doden met droog oefenen.  
Wat wel op 1 januari 2021 in werking 
treedt is BENG. Vanaf die dag 
moeten alle nieuwbouw-
vergunningaanvragen 
hieraan voldoen, zowel 
woningbouw als utiliteits-
bouw. Er is heel veel te 
doen geweest over het 
niveau van de eisen die 
met BENG aan gebouwen 
worden gesteld. De één 
vindt het niveau veel te laag, 

de ander dat bepaalde maatregelen ondergewaardeerd 
worden in de berekeningsmethode. Dat komt omdat er alle-
maal verschillende belangen spelen. Ik stel voor om BENG te 
omarmen (omarmen we tenminste nog iets) en ik verwacht 
dat de eisen vanzelf keer op keer aangescherpt zullen wor-
den, net als dat met de EPC gebeurde. En ik hoop dat vooral 
de professionele, maar ook de particuliere opdrachtgevers 
de bouwers uitdagen om vooral de lat hoger te leggen dan 
geëist. Dat wens ik iedereen in 2021 van harte toe.
Marco de Kok, technical manager Low & Bonar 

MODULAIR, INDUSTRIEEL, GROEN
Ze zeggen wel eens “never waste a good crisis”, die uitspraak 
wil ik ook loslaten op 2021. We hebben bestaande ontwikke-
lingen in een rap tempo omarmd en getoond wel degelijk 
innovatief te kunnen zijn. Dat laatste geldt min of meer ook 
voor de toepassing en omarming van EPDM afdichtingen. 
Waar in het verleden de bouw vrij gesegmenteerd was,  
is een integratie van visie, ontwikkeling en bouwwijze zicht-
baar. We hebben een tekort aan vakmensen, dus we gaan 
meer modulair bouwen. Industrialisatie begint haar voet  
aan de grond te krijgen. We werken meer vanuit huis,  
dus binnenstedelijke hoogbouw vergroent. Het platte dak,  

de patio of het balkon krijgt een 
bredere multifunctionele  

indeling. Bij al deze ver-
schuivingen zal een 

EPDM-afdichting op het 
dak of in de gevel meer 
gewoongoed worden. 
2021 wordt het jaar  
van de bouwverbinding: 

hoe krijgen we al deze  
kritische bouwdelen water- 

en luchtdicht verbonden? 
Benno Nijenhuis, sr. marketing

manager Carlisle Construction Materials

???????????
???????????
???????????
???????????
???????????
???????????
???????????
???????????
???????????
???????????

2021

14     Roofs

NATUURINCLUSIEF BOUWEN
Belangrijk voor de groendakenbranche zijn de ontwikkelin gen 
rondom natuurinclusief bouwen. Gedreven vanuit de toene-
mende noodzaak van klimaatbestendigheid, het behoud 
van biodiversiteit en vanuit de stikstofproblematiek, wordt 
natuurinclusief bouwen een steeds dwingender vraagstuk  
in het landelijke en lokale beleid. Ruimte voor flora en fauna 
in de stad is niet langer een luxe, maar een noodzaak.  
De gevolgen voor de dakenbranche kunnen groot zijn.  
Wat betekent het voor daken als 
natuurinclusief bouwen in bestem-
minsplannen en omgevings-
visies terecht komt? Hoe om 
te gaan met bestaande en 
nieuwbouw? Wat mag je van 
gebouweigenaren verwach-
ten, wat is de rol van de over-
heid? We gaan het hopelijk 
zien in 2021.
Albert-Jan Kerssen,  
projectleider idverde Advies
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Een knellende eis  
met voordelen

VEILIG EN GEZOND WERKEN

Als we aan veilig werken denken gaan onze gedachten snel uit naar  

problemen en persoonlijke beschermingsmiddelen. We zien dan in  

onze gedachte een helm en mogelijk een harnas gordel.  

Dat is niet zo vreemd omdat veiligheid niet makkelijk 

tastbaar te maken is. 

Adri Frijters

Ongevallen voorkomen doe je niet met PBM. Persoonlijke 
beschermingsmiddelen verminderen de schade aan het 
lichaam als een ongeval plaatsvindt. Veiligheidsschoenen 
voorkomen een ongeval door de veters netjes te strikken, 
dan kun je niet struikelen over de eigen veters.

Een ongeval kun je het best voorkomen door de oorzaak aan  
te pakken. Laten we beginnen met die schoen. De veiligheids-
schoen heeft een aantal functies: hij heeft een goed voetbed 
en een goede pasvorm waardoor je minder snel moe wordt 
van staand werk; er zit een ondoordringbare zool in waar-
door een spijker in een plankje minder kans heeft in de voet 
te komen; en tot slot heeft de schoen een versterkte neus 
waardoor teenletsel minder snel optreedt als er iets op valt. 
De schoen voorkomt dus geen ongeval, dat doe je door niet 
langer dan strikt noodzakelijk ongemakkelijk op je benen  
te staan, dat doe je door aandacht te schenken aan orde 
en netheid en dat doe je door materialen zorgvuldig en 
oplettend te verplaatsen zodat deze niet vallen. 

Een helm moet bescherming bieden tegen kleine vallende 
voorwerpen en tegen stoten. Als je dus zorgt dat er niet boven 
je wordt gewerkt, is het gevaar van vallende voorwerpen niet 
erger dan in de Kalverstraat. En als je niet de kans loopt je 
hoofd te stoten, dan hoef je ook geen helm op. 

Zoals bij de schoen het trappen op een spijker het ongeval is, 
zo is bij valgevaar het vallen het ongeval. Als je dat nog eens 
overdenkt, voorkomt een gordel dus geen ongeval. Ga je  
het dak op met een gordel dan voorkom je geen ongeval.  
Als je wegglijdt of je valt van het dak dan ga je hopelijk niet 
op de onderliggende verdieping door het glas. Je maakt 
een flinke smak en door het pendule effect en door de  

valdemper kom je mini-
maal vijf meter lager dan 
de dakrand te hangen.  
Door de smak wordt ver-
moedelijk de bloedsomloop  
ernstig belemmerd en je raakt  
buiten bewustzijn. Als je niet binnen  
vijftien minuten wordt gered en professioneel wordt geholpen, 
is de kans op blijvend letsel niet ondenkbeeldig.

Deze situatie willen we niet meemaken, niet als slachtoffer, 
niet als werkgever en niet als opdrachtgever. Valgevaar is 
alleen te voorkomen door werkende leuningen en randaf-
zettingen te plaatsen. De aanwezigheid van randafzettingen 
zou bij gebouwen die na 2012 zijn gebouwd geen probleem 
mogen zijn. Immers sinds 2012 is er een Bouwbesluit dat veilig 
onderhoudbare gebouwen eist. Is hier geen aantoonbaar 
veilig onderhoud mogelijk, dan geen vergunning. In artikel 4.4 
van het arbobesluit lid 5 staat dat PBM het restgevaar moet 
wegnemen en in lid 6 staat dat het dragen van PBM moet 
worde beperkt tot de strikt noodzakelijke momenten.

Als we veilig werken echt belangrijk vinden, geven we  
meer aandacht aan orde en netheid, aan het alleen dragen 
van een helm als dat echt nodig is en aan het werken  
achter randbeveiligingen. Is er geen randbeveiliging dan  
offreren we deze aan de gebouweigenaar. De voordelen 
zijn minder kosten aan PBM, minder aanspreken van mede-
werkers op het onjuist gebruik van PBM en meer omzet  
als bij het onderhoud ook de randbeveiliging permanent 
kan worden geplaatst. ■

Wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2021

De Poort 21 - 4411 PB Rilland
Tel. 0113 - 55 77 77 - Fax 0113 - 55 77 78

info@mawipex.com
www.mawipex.com

CURSUSKALENDER 
1E KWARTAAL 2021

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

www.bdaopleidingen.eu

BDA Dak- en Gevelopleidingen

Avelingen West 33

4200 AV Gorinchem

Postbus 818

E. info@bdaopleidingen.nl

T. 085 48 71 910

F. 0183 630 630

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

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

Januari

08.01 Veilig werken op hoogte/ pbm-gebruik Groenkeur 1 dag

11.01 Ontwerp zonnestroomsystemen 3 dagen

13.01 Dakcursus platte daken 7 dagen

14.01 Installeren van zonnestroomsystemen 2 dagen

15.01 Scope-12 inspecteur 4 dagen

21.01 Bouwkundige montage zonne-energiesystemen 2 dagen

26.01 Scope-12 inspecteur 4 dagen

27.01 Veilig werken op hoogte/ pbm-gebruik Groenkeur 1 dag

28.01 PV-installaties aansluiten op de meterkast 1 dag

29.01 Inspecteren en testen van PV-installaties 2 dagen

Februari

09.02 Installeren van zonnestroomsystemen 2 dagen

11.02 Veilig werken op hoogte/ pbm-gebruik Groenkeur 1 dag

15.02 Bouwkundige montage zonne-energiesystemen 2 dagen

25.02 Inspecteren en testen van PV-installaties 2 dagen

Maart

02.03 Onderhoud en beheer van pannendaken 1 dag

04.03 Bouwkundige montage zonne-energiesystemen 2 dagen

09.03 Veilig werken op hoogte/ pbm-gebruik 1 dag

10.03 Veilig werken op hoogte/ pbm-gebruik Groenkeur 1 dag

11.03 Cursus Multifunctionele daken 1 dag

12.03 PV-installaties aansluiten op de meterkast 1 dag

16.03 Uitvoeren van een dak-RI&E 2 dagen

19.03 Inspecteren en testen PV-installaties 2 dagen

22.03 Ontwerp zonnestroomsystemen 3 dagen

24.03 Cursus Daken voor administratief personeel 1 dag

25.03 PV-installaties aansluiten op de meterkast 1 dag
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ERIK EN DE ANDEREN

Vroeger gingen wij naar een beurs om kennis te maken met de nieuwe  

producten van een producent. Daar werd de uitvoering vaak in demonstraties  

getoond. Dat is niet meer: beurzen zijn alleen nog maar online en demon-

straties worden gegeven via Teams en Zoom. Ook YouTube staat tegenwoordig 

vol met uitvoeringsfilmpjes. Een heel enkele keer komt het nog voor dat een  

volledige demonstratie gebeurt via een heuse dakrenovatie ter plekke.

Nieuwe ontwikkelingen  
uitvoeringssystemen:  
EPDM en inductietechniek

ONDERSCHEIDEND VAKMANSCHAP
De details vergen deskundigheid en ook een zeker geduld 
van de vakman in kunststoffen om deze goed uit te voeren.  
Dat geldt overigens voor veel materialen die uitvoerings-
scheiding aangeven tussen kunststof- of bitumenverwerking. 
Met de combinatie van prefab membraantechnieken voor 
een snelle verwerking en een inductietechniek voor een  
mechanische bevestigd systeem, zonder het perforeren van 
het EPDM prefab membraan, is een verwerking vanuit duide-
lijk onderscheidend vakmanschap ontstaan. Daar waar  
vroeger alleen een ballastsysteem aan te bevelen was binnen  
de EPDM membraan sector, is ogenschijnlijk nu een goed  
en getest mechanisch bevestigd systeem ontwikkeld dat 
door de grotere EPDM-producenten is omarmd. 
Er zijn nog steeds kritische opmerkingen te plaatsen bij de 
controlemogelijkheden van deze bevestigingssystemen,  
net zoals er al jaren discussie is over de extra controlepunten 
van volledig verkleefde, geïsoleerde bitumineuze daksyste-
men of systemen als het met klittenband bevestigen van 
gecacheerde bitumen of kunststof dakbedekkingssystemen.  
Duidelijke verwerkingsvoorschriften ook de onmogelijkheden 
van deze systemen worden aangegeven blijven noodzaak.

INDUCTIESYSTEEM
Hoe wordt het inductiesysteem verwerkt? Op een droge, 
vlakke en drukvaste ondergrond worden in een van te voren 
bepaald verband (op basis van windberekening en verwer-
kingsvoorschrift fabrikant) de inductieplaatjes met schroeven 
in de ondergrond vastgezet. De vlakheid van de ondergrond 
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Erik Steegman Directeur NDA, foto’s: DIAC

Zo ook op een mooie herfstdag in oktober in het midden  
van het land. Een dak moest gerenoveerd worden met  
een EPDM (Hertalan) prefab membraan en vastgezet met 
een inductietechniek. Wij waren op uitnodiging vanuit  
DIAC (Onafhankelijk Dakadvies) aanwezig om in de  
praktijk kennis te maken met deze techniek die vanuit de 
magnetron bekender is dan op het dak. 
Binnen de EPDM-branche is het zoeken naar snelle ver-
werkingstechnieken al heel lang een gegeven.  
De oorspronke lijke voordelen van snellere verwerking van  
prefab membranen met in de fabriek geproduceerde  

gevulkaniseerde lasverbindingen geven de verwerker een 
voorsprong in tijd. De wat hogere investering in materiaalkos-
ten wordt zo in een duurzaam prefab EPDM (rubber) variant 
gecompenseerd door een snelle verwerking. Jarenlang  
waren de naadverbindingen met lijm en kitverbinding, die als 
laatste op de bouwplaats werden gemaakt, een punt van dis- 
cussie. Daar konden vanuit een niet-kundige verwerking en  
weersgevoelige omstandigheden nog weleens fouten ont- 
staan. Met de huidige standaard technieken geven de EPDM- 
fabrikanten hun garantie af in geteste en Komo-gecertifi-
ceerde oplossingen en zetten de techneuten van de produ-
cent zich dagelijks in om een goede naadverbindingen op 
het werk door de erkende dakspecialist te laten maken. 

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

is hier een punt van aandacht. De plaatjes mogen niet met 
geweld in de ondergrond gedraaid worden, dat kan leiden tot 
onvoldoende contact tussen de EPDM-laag en het plaatje.  
De ondergrond dient stofvrij n droog te zijn. Isolatiematerialen 
met een stoffige structuur worden ontraden, de voorkeur gaat uit 
naar een fabrieksmatig opgebrachte stofvrije scheidingslaag. 
Hierna kan men het membraan uitrollen en plooivrij aanbrengen, 
waarbij een inductieapparaat voor de kimfixatie aan de rand 
gebruikt kan worden. Dit inductieapparaat is ergonomisch uit-
gevoerd zodat de monteur staand kan werken. De inductie zorgt 
met warmte dat er hechting ontstaat, tijdens het afkoelen van 
het plaatje zorgen magneten voor een permanente druk tussen 
het EPDM en het plaatje. 

OPLEIDING VAKMENSEN EEN MUST
Een goed opgeleide EPDM-kunststofploeg is noodzakelijk om 
met het inductiesysteem tot een duurzaam resultaat te bereiken. 
Geselecteerde ploegen zijn duidelijk een pre! Wij zijn vanuit  
DIAC Onafhankelijk Dakadvies positief over de getoonde snelle 
EPDM-renovatie en het gebruikte inductiesysteem waarmee zeker 
in de woningbouw en ook in de prefab bouw duurzame daken 
gemaakt kunnen worden. De zeer vakkundige montage door  
de mensen van Hertalan, onderdeel van CCM uit Kampen,  
hebben alvast het goede voorbeeld gegeven. ■

Wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2021

Databankweg 26 - 3821 AL Amersfoort 
www.dakbehoud.nl
info@dakbehoud.nl

036 530 4490

Wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2021

Databankweg 26 - 3821 AL Amersfoort 
www.dakinfo.nl
info@dakinfo.nl
036 530 4950

Wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2021

Databankweg 26 - 3821 AL Amersfoort 
www.coninko.nl
info@coninko.nl

036 530 4275

VOORDELEN VAN INDUCTIESYSTEEM 
Snelheid van werken
Dit renovatiedak van 5 bij 8 meter met opstanden en opgaand werk  
(volledig verkleefd), inclusief afdekkap en twee afvoeren zijn in een  
halve dag waterdicht afgewerkt door drie monteurs.

Milieu
Vanwege de circulaire maatregelen en de gemakkelijke demontage,  
is dit systeem in de milieulijst opgenomen en komen bedrijven bij aanschaf  
in aanmerking voor investeringsaftrek (MIA/ Vamil regeling).

Beperking van het systeem
Het systeem werkt optimaal bij een niet-stoffige ondergrond waarbij ook de 
keuze van stofvrije isolatiematerialen van belang zijn. Tevens is een drukvaste, 
vlakke en niet-vochtige ondergrond noodzakelijk op optimale hechting van  
de plaatjes met de EPDM te bereiken.

Membraan uitrollen over het veld van inductieplaatjes. Inductie dakrand. Inductie vlak gedeelte.
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Heeft u ook een project voor de rubriek
Dak van het Jaar 2021?

Neem dan contact op met Tjerk van Duinen via tjerk@lumail.nl

Roofs is het enige objectieve vakblad 
voor de dakensector in Nederland

In Roofs vindt u elke maand een breed scala aan onderwerpen  
over de ontwikkelingen en technieken op het vakgebied daken.  

Roofs is daarmee toonaangevend voor de dakenbranche.
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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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Vanwege enkele minder geslaagde ingrepen in het verleden vertoonde  het dak van verpleeghuis De Dormig in Landgraaf lekkages. Besloten werd  de volledige dakopbouw te vervangen door het concept IKO Eco Roof.  Daarmee werden de technische problemen op de in totaal acht dakvlakken verholpen en bovendien werd het dak verduurzaamd.

Dak verpleeghuis  
De Dormig duurzaam en  coronaveilig vernieuwd

Tekst: Edwin Fagel
Foto’s: IKO bv

Verpleeghuis De Dormig in Landgraaf is een locatie van de Meander Zorggroep en bestaat uit onder andere verpleeg-huiszorg voor bewoners met dementie en lichamelijke beper-kingen. Afgelopen najaar werd, na een lange voorbereiding, het volledige dak van de locatie in Landgraaf vernieuwd.  

JHet Dak van het  aar 2020

Dit was noodzakelijk, omdat de oorspronkelijke toplaag  niet meer voldeed. De onderliggende isolatielaag (PUR)  was doorweekt geraakt en ook in het gebouw waren  al lekkages merkbaar. 

Duidelijk was, dat er een nieuw daksysteem nodig was.  In plaats van eenvoudigweg de bestaande dakopbouw  te vervangen, werd in overleg met dakbedekkingsbedrijf Frans Smeets bv uit Beek nagedacht over een extra toe-gevoegde waarde van het dak. Het dakbedekkingsbedrijf is, met één ander bedrijf, vaste partner van de Meander Zorggroep. Daarnaast is het bedrijf premium partner van fabrikant IKO. Dat betekent dat men feitelijk opereert  als ‘ambassadeur’ van de fabrikant, die alle onderdelen  van een dakopbouw levert en zodoende ‘concepten’ kan aanbieden (zie ook Roofs augustus 2020). Een concept  is een volledig op elkaar afgestemde dakopbouw,  waarmee een maximale kwaliteit kan worden geboden, de fabrikant heeft diverse concepten voor de verschillende daktoepassingen in het assortiment. 

In overleg met het dakbedekkingsbedrijf is gekozen voor  het IKO Eco Roof-concept. Het concept behelst een witte dakbedekking (IKO carrara) die het zonlicht reflecteert (waardoor bespaard wordt op het gebruik van de airco). Bovendien is de dakbedekking aan de bovenzijde  voorzien van de zogeheten ‘Air Care Technology’,  waarmee de dakbedekking een luchtzuiverende werking krijgt. Stikstof- en zwaveldioxide worden onder invloed van UV-licht omgezet in milieuneutrale stoffen, die weggespoeld 

worden door de regen. Dit resulteert in een aantoonbare  verbetering van de luchtkwaliteit. De dakbedekking is voor-zien van een DUBOkeur van NIBE. 

TECHNIEK
De volledige bestaande dakopbouw is tot op de betonnen ondergrond verwijderd. Vervolgens heeft het dakbedekkings-bedrijf een dampremmende laag gelegd. Hier bovenop is een PIR isolatielaag van 14 cm aangebracht. Hiermee werd een isolatiewaarde bereikt van Rc=6. Om geluidsoverlast voor de bewoners van het verpleeghuis te voorkomen, is ervoor gekozen om de isolatielaag verlijmd aan te brengen. Om dezelfde reden zijn tijdens de werkzaamheden bijvoor-beeld geen radio’s gebruikt door de dakdekkers. 

Hier bovenop is de witte, bitumineuze dakbaan IKO carrara toegepast. De gedachte achter de toepassing van een witte dakbaan is dat deze het zonlicht reflecteert en zodoende 

warmt de onderliggende ruimte minder snel op. Dit levert een  besparing in de kosten voor airco op. Bij een goede isolatie, zoals hier is toegepast, betekent het ook dat de temperatuursverschillen in de dakopbouw minder groot zullen zijn, wat betekent dat de opbouw minder ‘werkt’: dat is levensduurverlengend, omdat de materialen minder snel zullen slijten. De mate van reflectie  wordt (op een schaal van 0-100) inzichtelijk gemaakt met de  SRI (Solar Reflectance Index). De SRI van deze dakbaan is 82, wat tot nu het hoogst haalbaar is met een witte, bitumineuze dakbedekking.

Voor het dakbedekkingsbedrijf had het dak nog diverse com-plexe detailleringen, met name vanwege de aanwezigheid van luchtbehandelingskasten en airco’s op het dak. Door de dikkere isolatielaag moesten ook dakranden en aansluitingen worden verhoogd. Al met al een complexe klus, ook al vanwege het  behoorlijke dakoppervlak, verdeeld over acht dakvlakken, dat door het dakbedekkingsbedrijf tot een goed einde is gebracht. 

IKO Eco Roof-concept behelst een witte dakbedekking (IKO carrara) die het zonlicht reflecteert (waardoor bespaard wordt op het gebruik van de airco).

Verpleeghuis De Dormig in Landgraaf is een locatie van de Meander Zorggroep.
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Wilbert Elissen nieuwe  
directeur Soprema Nederland

BEDRIJFSNIEUWS

Als producent van hoogwaardige producten voor waterdichting en isolatie  

behoeft Soprema geen introductie. Dat geldt iets minder voor Wilbert Elissen die  

per 1 oktober jl. benoemd is tot managing director van Soprema Nederland.  

Iets minder, want Elissen geeft al bijna vier jaar leiding aan Royal Roofing Materials, 

distributeur van dakmaterialen. Dat bedrijf werd in januari 2016 overgenomen  

door Soprema BV. Nu mag hij zelf het samengaan begeleiden van Soprema BV en 

Royal Roofing Materials tot één bedrijf: Soprema Nederland. Een korte kennismaking.

Wilbert Elissen heeft negentien jaar gewerkt voor  
Philips en daarna zes jaar bij Terberg Control Systems. 
Twee elektronicabedrijven als voorland, was de  
overstap naar de dakenwereld geen grote overgang?
“Ja en nee. De producten zijn natuurlijk nauwelijks te verge-
lijken, maar voor beide was en ben ik wel voor de zakelijke 
markt actief. Een andere overeenkomst is dat beide werk-
velden projectmatig zijn. Dat is echt mijn ding. We helpen  
nu een dakdekker die een project voorgecalculeerd heeft 
dat werk ook te realiseren binnen de geplande tijd. Voor ons  
als fabrikant is daarbij de uitdaging de juiste producten  
te leveren met logistiek maatwerk. Dat is een generieke  
uitdaging die ook voor een installateur geldt. De processen 
lijken op elkaar: kwaliteitsproducten leveren en logistiek  
alles regelen. Die combinatie zit ook verenigd in de twee 
bedrijven die nu zijn samen gaan.

Kan de dakenbranche leren van de elektrowereld?
Als ik kijk naar E-commerce is de elektronica-business een 
stuk verder. De bouw is conservatiever en dat is deels wel 
begrijpelijk. Als ik dakdekker of aannemer zou zijn met  
een toepassing of een concept dat ik al jaren met succes  
in de markt zet, waarom zou ik dat dan veranderen?  
Dan is het de uitdaging van de fabrikant de klant ervan  
te over tuigen dat zijn innovatie beter voor hem is. Dat kan  
op heel veel manieren, maar het begint met een goed  
product en een goed verhaal. 

Medio volgend jaar gaan wij nog een keer aan tafel  
als er meer bekend is over de strategie van Soprema. 
Welke richting gaat het op met de nieuwe combinatie?
We zijn onderdeel van een mooi Frans familiebedrijf dat 
denkt in kansen. Dat is een mooi uitgangspunt. Ik ben zelf 
iemand die ondernemend is en die op zoek gaat naar  
kansen. Maar Soprema is een Nederlandse onderneming 

die de Nederlandse markt bedient op een manier die het 
best past bij deze markt. Wij zetten sterk in op service, we 
willen weten wat we voor onze klanten kunnen betekenen, 
tegen welke problemen loopt de klant aan in de werksituatie. 
Zo hebben op basis van de input die we van klanten kregen 
TOP-service ingesteld. Je kunt spullen bij ons bestellen en  
op het moment dat je het nodig hebt, zorgen wij dat de 
bestelling op het dak gezet wordt. De klant staat bij ons 
centraal en daar maken we serieus werk van met goede 
producten en snelle, efficiënte service.” ■

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

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

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

EXPERTS IN WATERDICHTING & ISOLATIE

Roofs_20190213_plattedaken(230x300).indd   1 4/18/2019   3:33:54 PM
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LICHTKOEPELS LICHTSTRATENLICHTPLATEN GLAS

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.

Wilt u meer weten: www.resitrix.nl

Unieke EPDM dakbanen
voor iedere toepassing op het platte dak

Depot Boijmans Van Beuningen
© Flying Holland – John Gundlach Stadskantoor Hengelo

Heroes Amsterdam

We hebben weer mee mogen werken aan mooie projecten. Samen op weg naar 2021. 
Fijne feestdagen en een succesvol nieuwjaar!

Valley Amsterdam
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Volgens velen zijn groene of multifunctionele 

daken hét antwoord op milieubewust bouwen, 

CO2-reductie en wateroverlast. Ieder vakblad  

of website meldt dit zonder stil te staan bij  

mogelijke nuances of andere (minder positieve) 

consequenties van een groen of multifunctio-

neel dak. Claims worden zonder wetenschap-

pelijke onderbouwing als feiten naar buiten 

gebracht en de risico’s van een groen of multi-

functioneel dak vaak niet benoemd. Het is tijd 

voor een moment van bezinning waarbij deze 

claims met feiten onderbouwd of juist door een 

leerproces herzien worden.

Onderhoud  
van groene daken

ONVERWACHTE HERSTELKOSTEN ZIJN VAAK TE VOORKOMEN

inspectiemogelijkheden beperkt zijn brengt dit risico’s met 
zich mee. Het graven van controle gaten geeft namelijk 
geen totaalbeeld van de veroudering en gebreken van  
de dakbedekking. Hierdoor worden beschadigingen soms 
niet of te laat opgemerkt waardoor herstelkosten van  
bijvoorbeeld lekkages hoog kunnen oplopen.

GEVOLGEN
Dit gebrek aan mogelijkheden voor inspectie heeft  
ver gaande consequenties wat betreft de regelgeving,  
de milieubelasting en kosten op termijn.

REGELGEVING
Conform Eurocode 0 dient een bouwcon-
structie gedurende de referentieperiode 
(meestal 50 jaar) aantoonbaar voldoende 
sterk te blijven om de genormeerde krachten 
op te kunnen nemen en over te dragen.  
In de praktijk wordt dat uitgelegd dat als een 
constructie inspecteerbaar en onderhoud-
baar is, aan deze eis kan en mag worden 

voldaan op basis van periodiek 
onderhoud. Maar als deze mogelijk-
heid er niet is, moet vooraf worden 
aangetoond dat de toegepaste 
constructie en materialen zon-
der enige vorm van onderhoud 
voldoende duuurzaam zijn om aan 
deze eis (meestal dus gedurende een 
periode van 50 jaar) te kunnen blijven 
voldoen. Deze eis speelt bijvoorbeeld dik-
wijls een beperkende rol bij het verlijmen van 
bouwdelen of bij het toepassen van metalen delen in 
een spouwconstructie.
Deze eis zou dus ook moeten gelden voor een groendak en 
gelijkende gebruiksdaken die eigenlijk redelijkerwijs ook nau-
welijk (in het vlak) inspecteerbaar en onderhoudbaar zijn. 
Of het mogelijk is om aantoonbaar te maken dat bepaalde 
oplossingen zonder vorm van onderhoud 50 jaar meegaan, 
is zeker de vraag. En zal, indien haalbaar, duidelijke conse-
quenties hebben voor constructie en materiaalgebruik. 
Dus moet het ontwerp van groendaken dan niet zo worden 
aangepast dat deze wel tegen reële kosten inspecteerbaar 
en mogelijk ook onderhoudbaar zijn?

MILIEUBELASTING
Er zijn veel aspecten waar groene daken een positieve bij-
drage aan kunnen leveren, zoals het terugbrengen van de  
natuur in de stad, creëeren van een gezonde leefomgeving, 
vasthouden en verdampen van regenwater en het reduce ren  
van energiegebruik van het pand. Maar in termen van direct 
materiaalgebruik, realisatie en onderhoud zijn groene daken 
niet zonder voorwaarden mileubewuster dan een normaal 
dak. Zo zijn er voor het maken van een groen dak meer 
(bouw)materialen nodig en moet de constructie van het 

Ir. O. Kettlitz, Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies BV  
i.s.m. Albert-Jan Kerssen en Anouk van der Palen (idverde) 

Een goed voorbeeld hiervan is het onderwerp ‘onderhoud van groene 
daken’. Zo is er veel informatie beschikbaar over hoe het groen onder-
houden moet worden. Ook staat er nog iets over het open houden  
van de afvoeren en het inspecteren van de zichtbare delen van de dak-
bedekking (lees; dakranden en opgaand werk). Over het onderhoud  
van de dakbedekking die onder die groene daken aangebracht is  
blijft het oorverdovend stil. Men zou bijna denken dat dit geen enkele 
vorm van onderhoud nodig heeft.

Volgens de Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingen (2018) deel C staat 
uitgebeid omschreven op welke wijze het dakbedekkingsysteem  
onderhouden en hersteld dient te worden. Door de aard van een groen 
dak zijn herstelmaatregelen en aanvullend onderhoud maar beperkt 
mogelijk. Doordat de bitumen bij een groen dak niet zichtbaar en de  

“ OVER HET ONDERHOUD 

VAN DE DAKBEDEKKING DIE 

ONDER DIE GROENE DAKEN 

AANGEBRACHT IS BLIJFT  

HET OORVERDOVEND STIL”

Dak met veel begroeiing en bomen.

De omgekeerde wereld: dak waar water op gepompt wordt in plaats van afgevoerd (anders gaan planten dood).

Wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2021

Willem van Oranjelaan 46 
5211 CW ’s-Hertogenbosch

info@qualityroofingsystems.nl 
www.qualityroofingsystems.nl

Quality Roofing Systems B.V. adviseert en levert duurzame kunststof dakbedekkingen.
Tevens leveren wij isolatie, bevestigers, dampremmers, scheidingslagen en andere toebehoren!

ONZE PRODUCTEN:

RHENOFOL PVC, RHEPANOL PIB EN POLYFIN FPO

www.qualityroofingsystems.nl - info@qualityroofingsystems.nl - 06-29504850
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ONVERWACHTE HERSTELKOSTEN ZIJN VAAK TE VOORKOMEN

gebouw meer draagkracht bezitten. Daksubstraten (‘grond’) 
wordt vaak geproduceerd met materiaal, zoals vulkanisch 
gesteente, dat ver weg gewonnen wordt en over lange 
afstanden getranporteerd. Ook het in sommige gevallen 
gebruik maken van leidingwater om de beplanting op  
het dak van water te voorzien is verre van mileubewust.  
De benodigde initiële investeringen in het gehele dak  
hebben bij toepassing van een groen dak meer impact op 
het mileu dan bij een normaal dak. Daartegenover staat wel 
dat de levensduur van een groen dak langer is dan van een 
normaal dak en dat er gedurende de levenscyclus groen-
daken de eerder benoemde voordelen bieden.  
Toch kan er meer aandacht zijn om de directe en initiële  

milieubelasting verder te verkleinen. Te denken valt  
bijvoorbeeld aan het werken met lokale en circulaire 
materiaal stromen, zoals het lokaal afnemen van grond en 
vegetatie. Mits voldoende rekening wordt gehouden met 
de functionele eisen aan materialen en producten zal een 
zoveel mogelijk lokale grondstoffenkringloop de milieuimpact 
sterk verlagen. Ook het gebruik van elektrische apparatuur 
kan, indien deze elektriciteit duurzaam is geproduceerd,  
een positieve bijdrage leveren. Maar de belangrijkste winst  
is misschien nog wel te behalen door het vooraf inbouwen 
van onderhoudsmogelijkheden in het dak, waardoor de  
levensduur verder verlengt wordt en daarmee de milieu-
impact tot een minimum beperkt wordt. 

ONDERHOUDSKOSTEN
De belangrijkste kanttekening ligt dus bij het plegen van 
onderhoud en het oplossen van calamiteiten (lekkages).  
In veel publicaties gaat het als wordt gezocht op het  
onderwerp ‘onderhoud van groendaken’ vrijwel alleen  
over het onderhoud van de groene inrichting van het dak. 
Het onderhoud van de dakbedekking wordt hierin niet  
of nauwelijks genoemd. 

Door de deskundige partijen in deze branche wordt  
geadviseerd periodiek de conditie van het dak te beoor-
delen conform NEN 2767. Om de snelheid van veroudering 
te monitoren en te vertragen en om incidentele of onom-
keerbare gebreken vroegtijdig te kunnen vaststellen.  
Hierbij zijn zaken relevant als conditie van de overlappen, 
materiaalkrimp, craquelé, scheurvorming en delaminatie. 

Er zijn technische en economische criteria om vast stellen  
of een dak zijn maximale levensduur heeft bereikt.  
Opgemerkt dient hierbij te worden dat hierbij ter vereen-
voudiging geen onderscheid is gemaakt tussen intensieve 
en extensieve groene daken.

Om te beginnen de technische en meest grijpbare kant. 
Volgens enkele onderzoeken is de levensduur van een  
traditioneel platdak 17 tot 25 jaar en voor een groendak  
is dat 40 tot 50 jaar en in enkele uitzonderlijke gevallen  
(in Zurich) zelfs 90 jaar. In het voordeel van groene daken 
werkt de afwezigheid van UV belasting, veel gematigder 
temperatuur cycli e.d. Echter bij dit soort daken is er dikwijls 
sprake van een langdurige vochtbelasting hetgeen weer  
nadelig werkt op de dakbedekking. Ook wortelgroei is  
een veel voorkomende bedreiging voor de levensduur van 
de dakbedekking in een groendak. Verder zien wij dat bij 
groendaken er dikwijls allerhande belastende spullen op  
het dak worden geplaatst, van bankjes en bloembakken  
tot tegelpaden en betonnen trappetjes. Deze geven een 
geconcentreerde belasting af. Afhankelijk van de dikte  
van het dakpakket wordt deze wel in enige mate gespreid 
maar hier zitten zeker risico’s aan wat betreft de levensduur 
van de onderliggende dakbedekking. Maar al met al lijkt de 
balans wat betreft levensduur toch voor een groendak  
te kunnen pleiten. 

Anders wordt het echter als je kijkt 
naar de economische levensduur. 
Hoe ouder een dak wordt des te 
sterker de verouderingsverschijnse-
len en des te meer (kans op) lekka-
ges. Bij een normaal dak verricht men 
in eerste instantie gericht onderhoud 
door bij lekkages te ‘stickeren’. Dit is bij een 
groen dak door de aanwezige beplanting een 
stuk moeilijker door een gebrek aan inspectiemoge-
lijkheden. En omdat bij een groen dak niet altijd duidelijk is 
waar de lekkage zich bevindt kan vertraging ontstaan tijdens 
de reparatie waardoor de gevolgschade groter uit kan vallen. 
Vervolgens, wanneer bij een normaal dak het stickeren een 
bepaalde frequentie overschrijdt, wordt overgegaan op  
overlagen van de dakbedekking. Ook dit is bij toepassing 
van een groen dak een ingewikkeld en vaak kostbaar  
verhaal. Ondanks de langere technische levensduur van  
een groen dak kunnen hierdoor de economische gevolgen 
van veroudering en kleine beschadigingen aanzienlijk zijn. 

Een groen dak beschermt de dakbedekking dus wel  
tegen veroudering doordat het minder aan regen en uv 
wordt blootgesteld. Hierdoor is de levensduur van een  
groen dak bij een doordacht ontwerp en een juiste  
uitvoering gemiddeld langer dan van een normaal dak  
en zullen er minder snel beschadigingen of verouderings-
verschijnselen optreden. Maar dat wil natuurlijk niet  
zeggen dat deze veroudering en beschadigingen uitein-
delijk niet zullen optreden. En als ze optreden liggen kosten 
voor herstel gewoonlijk aanzienlijk hoger. 

CONCLUSIES
Als over de voordelen van groene daken wordt gesproken, 
moet men ook eerlijk zijn over de risico’s en aandachts-
punten die dit met zich mee brengt. Er zijn situaties waar  
te weinig wordt stilgestaan bij de consequenties van een 
groen dak en het bijkomende beheer van de dakbedekking, 
waardoor men geconfronteerd kan worden met onverwach-
te herstelkosten. Vaak is dit te voorkomen door vooraf goed 
advies in te winnen bij experts op het gebied van groene  
daken, goed thuis te zijn in de materie en al in de ontwerp-
fase rekening te houden met het toekomstige onderhoud 
van het dak zelf. In het ontwerp van groendaken is het  
essentieel dat voorzieningen worden getroffen die het  
opsporen van lekkages vereenvoudigen (lees: goedkoper 
maken) en het uitvoeren van inspecties en plegen van  
onderhoud versimpelen. Een levenscyclusanalyse maakt 
daar ook onderdeel van uit. 

Wanneer deze aspecten in acht genomen worden kan 
men volop genieten van de vele voordelen die een groen 
dak met zich mee brengt op de gebieden van biodiversiteit, 
klimaatadaptatie en een veel mooier uitzicht dan een  
zwart dak. ■

“ ALS OVER DE VOORDELEN  

VAN GROENE DAKEN WORDT  

GESPROKEN, MOET MEN OOK  

EERLIJK ZIJN OVER DE RISICO’S  

EN AANDACHTSPUNTEN DIE DIT  

MET ZICH MEE BRENGT ”

Dakonderzoek op groendak om lekkages op te sporen. Dit is bij een groen dak door de aanwezige beplanting een stuk moeilijker door een 

gebrek aan inspectiemogelijkheden. 

Wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2021

Bosstraat 109 6071 PX Swalmen
0475 85 35 64

info@wirodakwerken.nl
www.wirodakwerken.nl



Roofs     31

‘ De opgeruimde werkplek’  
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 medewerkerstevredenheid, 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 de opgeruimde 
werkplek. 

Stel dat je ’s avonds nogal wat visite had, het was gezellig 
met een hapje en een drankje. Maar het is toch wat laat 
geworden en je hebt geen zin meer om op te ruimen.  
Je gaat naar bed. Maar de volgende ochtend sta je op en 
vind je de zooi in de kamer. Kopjes, glazen, lege zakken en 
bakjes, ook nog een restant kaasplank. Veel kruimels op de 
vloer. Je moet eigenlijk opruimen maar je hebt ook nog die 
ene belangrijke vergadering. Je laat de boel de boel maar 
en gaat aan het werk. ’s Avonds kun je alsnog aan de slag 
terwijl je eigenlijk moe bent. De vergadering was ook slecht 
verlopen, je hoofd stond er niet helemaal naar. Je bent 
 chagrijnig en hebt hoofdpijn. Was er maar opgeruimd.

Herkenbaar? Ik hoop het niet! Toch komt dit veel voor in de 
thuissituatie, maar ook op de werkplek. Of dit nu op kantoor 
is, in het magazijn of op de bouw. Op veel plaatsen is het 
een zootje, en dat is van alle tijden. Vroeger hadden we een 
collega die had verschillende stapels papieren, bonnen,  
dossiers en nog meer op zijn bureau. Als je hem iets vroeg 

VITALITEITSMANAGEMENT

Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde mensen in  

en om het bedrijf - en balans in het leven: dat zijn 

de uitgangspunten van het vitaliteitsmanagement-

programma ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

kon hij het altijd vinden. 
Maar ja, dat is niet zo gek 
als je alles twintig keer 
per dag in de hand hebt. 
Chaotisch is het juiste 
woord hiervoor, en ja geen 
overzicht en daardoor de 
nodige fouten. En helaas  
komt dit nu nog steeds voor. Opruimen voorkomt dit.

Ook op de bouw zie je dit terug. Daar waar niet opgeruimd 
wordt struikelen mensen meer. Bijna iedereen heeft dit wel 
eens meegemaakt. Meestal loopt dit goed af en accepte-
ren we de kleine ongelukjes. De gevolgen van struikelen en 
uitglijden variëren van blauwe plekken en kneuzingen tot 
ernstige breuken. Soms gaat het ook wel eens faliekant mis 
en leidt het ongeluk tot blijvend letsel. Het is gewoon zo dat  
des te meer rommel, er des te meer ongelukken zijn. En sim-
pel opruimen kan dit voorkomen.

Waarom al die onrust in je hoofd terwijl het simpel anders 
kan. Minder hectiek, minder ongevallen, efficiënter werken, 
het werk is gewoon leuker als het lekkerder loopt. Je gaat 
makkelijker door dag heen, hebt meer tijd voor je werk en 
voor het kopje koffie wat dan zo lekker smaakt. En dit alles 
begint bij hetgeen bovenaan onze werkplekinspectielijsten 
staat, en o zo simpel is: OPRUIMEN! 

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

Wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2021

Merwedeweg 9
3336 LG Zwijndrecht 

078-629 10 20
info@aluned.nl

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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Is het valbeveiligingssysteem buitende veilige zone gepositioneerd? Benader hetveiligheidssysteem doelbewust en lijn direct aan
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... het hard waait
(windkracht 6 of hoger)

... het

... het dak een helling heeft
van meer dan 15˚
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VEILIG DAKPROTOCOL
Maak dan gebruik van het veiligheidssysteem
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Een maatpak 
voor het dakvlak.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

interessante dilemma’s opleveren.  

Dat ondervond een bewonerscollectief in 

de Culemborgse ecowijk EVA-Lanxmeer 

vanaf 2016 toen het een idee opperde 

om boven een van de centrale parkeer-

terreinen zonnedaken aan te leggen. 

Planologische en financieel werd een 

kleine Doos van Pandora open getrokken, 

maar in 2019 is het project gerealiseerd 

met 784 panelen in twee grote zonne-

daken. Ook is er een laadplein voor  

elektrische auto’s. Sinds 2020 zijn het 

tevens slimme laadpleinen waar auto’s 

niet alleen zonnestroom kunnen  

opladen maar ook worden ontladen. 

Zonnestroom kan zo gebufferd worden 

voor als de zon niet schijnt. Daarmee is 

het laadplein koploper in Europa. 

Zonnedaken boven 
parkeerplekken slim 
uitgerold

EERSTE COÖPERATIEVE ZONNEDAK EN SLIM LAADPLEIN VAN EUROPA

Het begon allemaal in 2015 toen architect  
Amar Sjauw En Wa – Windhorst in Eva-Lanxmeer kwam 
wonen. Deze wijk is vanaf de eerste bouwactiviteiten  
in 2000 koploper op het gebied van ecologisch,  
energiebewust bouwen en wonen. Energieneutraal is  
de wijk nog niet, daarvoor waren de technieken inder-
tijd nog niet toereikend. Ook voor een gasloos bestaan 
moet nog een en ander gebeuren. En dat gaat in kleine 
stapjes. Het bewonersinitiatief voor het zonnedak en  
slim laadplein geeft wel aan dat EVA-Lanxmeer een 
goede voedingsbodem is voor nieuwe ideeën.

PROJECTTEAM
De eerste stappen voor dit bewonersinitiatief werden  
gezet tijdens een rondje ‘gluren bij de buren’ waar  
Sjauw En Wa – Windhorst Gerwin Verschuur ontmoette.  
Een half jaar later pitchte Sjauw En Wa – Windhorst het  
idee van een zonnedak boven een parkeerplaats aan het  
Jan Wolkershof tijdens een bijeenkomst rond duurzaam-
heidsagenda van de gemeente Culemborg. Dat gaf vol-
doende enthousiasme om een projectteam van bewoners 
op te richten. 

FINANCIERING
Dat projectteam kwam er in de loop van de tijd wel  
achter welke haken en ogen er aan het initiatief zaten. 
Sjauw En Wa – Windhorst: “Het is een parkeerterrein van de 
gemeente en ‘zonnedak’ paste niet in het bestemmingsplan. 
Het is ook geen gebouw en ook geen verkeersobject;  
wat is het dan wel? Zo krijg je opeens te maken met de 
gemeentelijke afdelingen verkeer, veiligheid, groenbeheer, 
ruimtelijke ordening, wonen, sociaal en verlichting.  
Daarnaast hadden we de uitdaging het financiële plaatje 
sluitend te maken. Zo’n dak is een kostbare constructie en 
we vonden in eerste instantie geen geschikte partijen die  
het voor ons konden bouwen. Uiteindelijk hebben we in  
2017 een investerings subsidie van de provincie Gelderland 

gekregen, een duurzaamheids-
prijsvraag van de gemeente  
gewonnen, en een SDE+-subsidie 
binnengehaald. Het grootste deel 
wordt gefinancierd door de bewo-
ners in de vorm van een lening.  
Het toevoegen van een laadplein in 
het plan gecombineerd met een prijs-
daling van zonnepanelen was de sluit-
steen die het budget in 2018 rond maakte 
en toen bleken er meerdere leveranciers mee 
te willen werken.”

UITVOERING
En dan moest het uitvoeringstraject nog helemaal beginnen  
en was inmiddels er al jaren dialoog met de gemeente over 
dit plan. “Daarbij zijn we erg geholpen door de gemeente 
die uiteindelijk een projectleider ter beschikking stelde om 
de punten vanuit de gemeente op te pakken. Dat gaf ons 
opeens korte lijnen met alle afdelingen om de planologische 
hindernissen op te kunnen lossen. Zo is het bestemmingsplan 
inmiddels aangepast. Eigenaar van het zonnedak en slim 

Jan Wolkershof in de Culemborgse ecowijk EVA-Lanxmeer:  

784 panelen in twee grote zonnedaken met een laadplein  

voor elektrische auto’s. (Foto’s: Amar Sjauw En Wa – Windhorst)

Amar Sjauw En Wa–Windhorst: “We willen vanuit de energiecoöperatie 

ook graag doorpakken en dit op meer plekken mogelijk maken.”

Oplaadpunt deelauto’s.

Wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2021

www.ccm-europe.com
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Wenst u fijne feestdagen
en een gezond en zakelijk 

voorspoedig 2021

Nijverheidsweg 16, 1948 PV, Beverwijk
Tel: 0251-229323

info@anjo.nl
www.anjo.nl

Anjo
INNOVATIVE
PARTNER

Wij adviseren u graag: 0251 22 93 23 

anjo.nl

Bij platte daken denk je aan Anjo!
Anjo ontwikkelt en produceert innovatieve oplossingen voor de dak- en

installatiebranche om snel en eenvoudig topkwaliteit te kunnen leveren. 

OPLOSSINGEN
VOOR PLATTE DAKEN

Patent op betrouwbaarheid
• Vent-Alu ontluchtingen
• Hemelwaterafvoeren
• Windgedreven ventilatoren
• Rookgas renovatiesets
• Kabeldoorvoeren
• Ventilatiedoorvoeren
• Rookgasafvoerkappen

Bij platte daken denk je aan Anjo!

ANJO_advertentie 195x129 2.indd   1 11-04-17   13:40

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

EERSTE COÖPERATIEVE ZONNEDAK EN SLIM LAADPLEIN VAN EUROPA

laadplein is Coöperatie Vrijstad Energie en het beheer en 
onderhoud wordt tevens door deze coöperatie uitgevoerd. 
Voor de zonnedaken ontwierp Erik Morren op basis van 
eerdere plannen en voorwaarden voor dit project een dak 
met een elegante Y-vormige constructie van verzinkt staal. 
Het dak steekt deels boven een straat uit waarbij deze een 
hoogte moet hebben zodat daar vrachtwagens en bussen 
onderdoor kunnen rijden. De kolommen staan op horizontale 
liggers (in de bodem verwerkt) die op schroeffunderings-
palen staan. Dit gecombineerd met de windverbanden die 
in de gehele constructie zijn verwerkt zorgt ervoor dat de 
constructie stabiel blijft staan, ook bij windbelasting.  
De zonnepanelen zijn koud op de constructie aangebracht 
waarbij de afwatering deels in de constructie is verwerkt.  
De zonnepanelen zijn van het type glas op glas waardoor er  
ook daglicht door de panelen heen kan. Dit alles zorgt ervoor 
dat het zonnedak ook als beleving voor de gebruikers van de 
auto’s die eronder staan geparkeerd aangenaam overkomt. 

INSPIRATIE
Dit smaakt naar meer. Sjauw En Wa – Windhorst: “Zeker!  
We willen vanuit de energiecoöperatie ook graag door-
pakken en dit op meer plekken mogelijk maken. Binnen en 
buiten Culemborg zijn P+R’s, parkeerterreinen bij winkelcentra 
en andere locaties die ook kunnen voorzien worden van 
zonnedaken. Het mooie van dit eerste project is dat het een 
bewonersinitiatief is dat gedragen wordt door bewoners en 
grotendeels gefinancierd wordt door bewoners. Ik denk dat 

het daarom erg inspirerend kan werken en een voorbeeld 
kan zijn voor meer initiatieven in het land. Daarnaast geeft 
het richting overheden aan dat door multifunctioneel  
ruimtegebruik in de openbare ruimte er ook invulling kan 
worden gegeven aan de energietransitie. 

SLIM LAADPLEIN
Intussen is het laadplein in Culemborg voorzien van slimme 
laadpunten die het mogelijk maken om ook te ontladen. 
Sjauw En Wa – Windhorst: “Een kilowatt uur die je aan het  
net terug levert brengt minder op dan een kilowattuur die je 
een elektrische auto stopt. Bij dit laadplein kan de energie  
opgeslagen worden in de elektrische auto’s zodat die 
energie ook als de zon onder is geleverd kan worden aan 
andere auto’s die willen opladen. Het opladen gebeurt op 
een slimme manier door de app van Stekker.app die kijkt 
op welk moment de auto’s het beste opgeladen kunnen 
worden, afhankelijk van de hoeveelheid opgewekte energie 
en vraag op het energienet. Bovendien zijn de laadpunten 
zó ingesteld dat na het laden de ingeplugde stekker op het 
laadpunt wordt vrijgegeven en het laadpunt beschikbaar 
komt voor anderen. Geen gedoe met laadpaalklevers dus. 
Aan elke kolom van het zonnedak kan een laadstation wor-
den geplaatst. Elk laadpunt is vanaf acht parkeerplaatsen 

bereikbaar. Zo is er een slim laadplein ontstaan met genoeg 
capaciteit voor iedereen om de hele dag te laden en te  
ontladen.” Het slimme laden gebeurt via een app die met 
een landelijke subsidie is gefinancierd en medio dit jaar 
door staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat  
Stientje van Veldhoven in werking werd gesteld. Zo blijkt  
maar weer dat een lokaal initiatief een balletje is dat ver  
kan rollen. ■

ZONNEDAK EN SLIM LAADPLEIN, CULEMBORG
• OPDRACHTGEVER: COÖPERATIE VRIJSTAD ENERGIE
• AANNEMER ZONNEDAK: MORREN SOLAR
• ZONNEPANELEN: HANOVER SOLAR

De zonnepanelen zijn koud op de constructie aangebracht.

De zonnepanelen liggen op een Y-vormige staalconstructie.

Daglicht kan door de glazen panelen komen.
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De verwarming staat bij thuiswerkend Nederland overdag aan, bij een  

wandeling is een winterjas geen overbodige luxe en kerstmuziek is  

alweer op de radio. Kortom: de winter is nu écht begonnen. Dat betekent  

ook dat de laatste daken nog winterklaar moeten worden gemaakt  

om ervoor te zorgen dat alle cadeautjes veilig kunnen worden bezorgd.  

Werken op hoogte is deze winter door corona echter geen business  

as usual. Denk hierbij aan thuiswerken, de 1,5 meter-regel en mondkapjes.  

Hoe kan de dakensector voldoen aan alle coronaregelgeving deze winter?

Deze winter nóg  
veiliger de daken op

CORONAREGELGEVING IN DE DAKENSECTOR

Heeft de werknemer recht op loondoorbetaling  
als hij thuis moet blijven? 
Blijft de werknemer thuis (bijvoorbeeld door een corona-
besmetting, milde gezondheidsklachten of in afwachting  
van een coronatest), dan is het afhankelijk van omstandig-
heden of hij loon krijgt. Sinds 1 januari 2020 geldt in het 
arbeidsrecht namelijk de nieuwe regel: ‘geen arbeid,  
wel loon’. Om het makkelijker te maken, hierbij een stappen-
plan toegepast op corona om erachter te komen of een 
werknemer recht houdt op loon:

Stap 1: moet de werknemer thuisblijven, bijvoorbeeld  
in afwachting van een test of door een besmetting? 
Ja: door naar stap 2. 
Nee: de werknemer is verplicht om naar het werk  
te komen.

Stap 2: is de werknemer te ziek om te werken?  
Ja: de werknemer heeft recht op  
loondoorbetaling wegens ziekte.  
Nee: door naar stap 3.

Stap 3: is het mogelijk dat de werknemer thuiswerkt?
Ja: de werknemer kan dan thuiswerken. Werkgevers mogen 
dat ook verplicht stellen. Wanneer een werknemer dan thuis-
werkt, heeft hij als vanzelfsprekend recht op loondoorbeta-
ling; hij werkt immers. 
Nee: door naar stap 4.

Stap 4: is het aan de werknemer te wijten dat hij  
thuis moet blijven?
Ja: de werknemer heeft geen recht op loon. Dat geldt ook 
als de werknemer bijvoorbeeld vastzit in het buitenland  
terwijl voor zijn reis een negatief reisadvies was afgegeven. 
Let wel: zowel aan de werkgever als de werknemer valt  
geen verwijt te maken met betrekking tot de coronacrisis  
in het algemeen.
Nee: de werknemer heeft recht op loondoorbetaling.  
Vanwege de nieuwe regel ‘geen arbeid, wel loon’ draagt  
de werkgever het risico in de situaties waarbij het niet  
kunnen werken noch aan de werknemer noch aan de  
werkgever is toe te rekenen. 

Hoe kunnen werknemers veilig de daken op?
Op de daken is het niet altijd mogelijk om de coronaregels 
strikt te volgen. Denk hierbij aan het houden van 1,5 meter 
afstand, het dragen van mondkapjes of een samenscholing 
van maximaal twee personen. Het door Bouwend Nederland 
opgestelde protocol ‘Samen veilig doorwerken’ geeft richt-
lijnen voor het naleven van de coronaregels in de daken-
sector. Het uitgangspunt is dat de regels voor veilig bouwen 
voorgaan op de coronaregels in de gevallen dat deze met 
elkaar in strijd zijn. 

a. De 1,5 meter-regel
Als de 1,5 meter-regel niet gevolgd kan worden is het advies 
om het aantal contactmomenten te beperken tot een mini-
mum en extra goed de RIVM-hygiënemaatregelen in acht  
te nemen (geen handen geven, niezen in elleboog, handen 
extra wassen, etc.). Voor de dakensector komt daar nog bij 
dat gedeeld werkmateriaal van tevoren gereinigd moet  
worden en ook wanneer materiaal wordt doorgegeven. 

b. Mondkapjes
Gebruik geen mondkapjes in situaties waarbij het ten koste 
gaat van de veiligheid op de bouw. Denk hierbij aan het 
werken met draaiende delen of elektra. Mondkapjes zijn 
daarentegen verplicht bij bedrijfsmatig vervoer met meer 
dan twee personen, verplaatsingen in publieke binnenruim-
tes en werkzaamheden in publieke binnenruimtes waarbij 

het werkgebied niet afgezet kan worden. Omdat werkzaam-
heden aan het dak vaak buiten plaatsvinden, zal een mond-
kapje dan wat minder voor de hand liggen. Verder schrijft 
het protocol voor dat tijdens contactmomenten met klanten 
werknemers altijd een mondkapje dragen. Voor alle overige 
situaties waarin een mondkapje dragen mogelijk is geldt 
een dringend advies. 

c. Samenscholing
De regel om met maximaal twee personen samen te scholen  
geldt niet voor de werkplaats. Hier geldt een maximum van 
100 personen. Daartegenover staat dat werkgever moet  
proberen het aantal aanwezige werknemers op één werk-
plek te reduceren tot een minimum.

Tot in hoeverre is de werkgever verantwoordelijk  
voor een veilige werkomgeving?
Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een veilige werk-
omgeving, ook met betrekking tot het coronavirus.  
Hierdoor zullen werkgevers de kans op besmetting moeten  
reduceren door het nemen van maatregelen. Voor de 
 dakensector is relevant dat de werkgever óók bij parti cu-
lieren thuis verantwoordelijk is voor een veilige werkom-
geving. Dit betekent in de praktijk dat voor aanvang van  
het werk gevraagd zal moeten worden naar bezwaren  
tegen de werkzaamheden en of de klant of zijn huisgenoten 
gezondheidsklachten hebben in relatie tot het coronavirus  
of tot de groep ‘kwetsbare personen’ behoren.  
Daarnaast doet de werkgever er verstandig aan om de klant 
te verzoeken om het huis goed te ventileren, de installatie 
goed bereikbaar te maken, de toiletten schoon te houden 
en de handvatten, deurklinken en dergelijke meerdere malen 
per dag schoon te maken. 

Tips 
Stel op het werk altijd een coronaverantwoordelijke aan.
Vraag werknemers in de open lucht te lunchen of in de  
auto zonder gezelschap.
Stuur aan iedere klant vooraf een formulier met vragen en 
verzoeken toe om zo een veilige werkomgeving te creëren. 
Laat klanten dit formulier ondertekenen en terugsturen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Marloes Beeren 
(bouwrecht) of Pauline Demacker (arbeidsrecht),  
Poelmann van den Broek Advocaten te Nijmegen. ■

Is de werknemer verplicht om naar het werk te komen?
De dakensector is typisch een sector waarin thuiswerken  
niet altijd mogelijk is; dakdekkers moeten immers fysiek  
het dak op om hun werkzaamheden te verrichten.  
Werkgevers mogen gezonde werknemers die fysiek werk 
moeten verrichten verplichten om naar het werk te komen. 
Werknemers kunnen het dus niet afdwingen om thuis te 
werken. Bij milde gezondheidsklachten (niezen, keelpijn, 
loopneus, licht hoesten, verhoging tot 38 graden) of besmet-
ting is dat anders; dan móet de werknemer thuisblijven.

WECAL wenst u als leverancier  
van Polyglass® fijne feestdagen  

en een gezond 2021

WECAL Dak- & Isolatietechniek
Molenvliet 13 - 3961 MT Wijk bij Duurstede

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

Wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2021

Molenvliet 13 - 3961 MT Wijk bij Duurstede
0343 - 59 50 10
info@wecal.nl
www.wecal.nl

Pauline Demacker Marloes Beeren
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Kerstballen

gebaat. Het resultaat is hoogstens dat de medewerkers 
gaan twijfelen aan hun baas, aan de zaak en aan zichzelf. 
Ook zij weten dat dit extreme tijden zijn, dus straal vertrouwen  
uit in een gezamenlijke toekomst. Je moet ze het gevoel 
geven dat er om hen wordt gegeven.

Tenslotte dit: het is gemakkelijker om als pessimist door het 
leven te gaan dan als optimist. Gaat het mis of valt het resul-
taat tegen, dan kan de pessimist zeggen “dat viel weer mee” 
en met een goed gevoel zijn plannen positief bijstellen. 

Voor de komende maand: geniet van de boom, van de 
kerstballen, van het diner in kleine kring, daarna de oliebollen, 
appelflappen en champagne bij een hopelijk rustig jaar-
wisseling. En dan: op naar een knallend jaar met honderd-
duizenden vierkante meters dak die mede door uw vaardige 
handen gemaakt gaan worden. Blijf gezond! ■

Het is dit jaar wat vroeger dan normaal, maar in dit  
vreemde jaar schijnt het te mogen: de kerstboom staat  
er weer. In de kantine, op kantoor of gewoon thuis,  
opgetuigd met ballen en lichtjes. Kaarten komen misschien  
wat minder talrijk dan vorig jaar, 2020 was nu eenmaal  
niet de ster aan de hemel waar we op hoopten.  
En wat zijn de vooruitzichten voor 2021?

Het zijn bijzondere tijden voor de bedrijfsleiders en directeuren. 
De variabelen waarmee de prognoses voor 2021 moeten 
worden gemaakt zijn met bijzonder veel onzekerheid  
omgeven. Dat hebben deze generatie en de twee daarvoor 
nog niet eerder meegemaakt in de dakenbranche.  
Dit keer blijft het niet bij een of twee prognoses maar worden 
het er misschien vier of meer. Het verleden is op dit moment 
geen goede basis voor een voorspelling van 2021.

Maar ze moeten wat, want er moet gestuurd worden op cijfers 
en beslist worden wanneer ingrijpen in de bedrijfsorganisatie 
noodzakelijk is. In deze tijden is het niet eenvoudig een trend 
te bepalen en die weer te vergelijken met de progno ses  
van de hele economie en de voorspellingen van het CPB. 
Wie kan nu een betrouwbare voorspelling doen met zoveel 
variabelen dat ze niet meer op een A4-tje passen?  
Aan de andere kant vertrouwen alle werknemers en alle 
families die leven van het bedrijf erop dat de bedrijfsleiders 
ook in onzekere tijden op tijd de juiste beslissingen nemen. 

Natuurlijk zullen er zijn die wat slechter slapen. Maar ervan 
wakker liggen is niet goed voor de persoon en voor de beslis-
singen die hij of zij neemt. Daarvoor moet je uitgerust en 
helder van geest zijn. Want het is niet een zaak van tegen-
standers uitputten om een onderhandelingsoverwinning  
te behalen. Nee, het gaat om het runnen van een bedrijf, 
over geld verdienen en rekeningen betalen. Voor wat het 
waard is: ik las laatst dat een beslisser met wallen onder de 
ogen niet te vertrouwen is. 

Verder heeft niemand wat aan een chagrijn die negatieve 
taal uitslaat in het bijzijn van de medewerkers. Dat verhoogt 
hun gemoedsrust niet en de productiviteit is er ook niet bij 

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

VERPLAATST NAAR 11 NOVEMBER 2021
Door de coronacrisis worden diverse vakbeurzen in de bouwnijverheid verplaatst. Deze verplaatsingen hebben 
weer nieuwe verplaatsingen tot gevolg. Omdat de BouwBeurs onlangs is verplaatst naar half september 2021, 
is in overleg met de standhouders besloten de dakenvakbeurs DAKEN & ZAKEN wat later in het jaar te houden.  

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 11 november 2021 bij DAKEN & ZAKEN!

Wenst u fijne feestdagen
en een gezond 2021!

www.ubbink.nl
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Door de coronacrisis worden diverse vakbeurzen in de bouwnijver- 

heid verplaatst. Deze verplaatsingen hebben weer nieuwe verplaat- 

singen tot gevolg. Omdat de BouwBeurs onlangs is verplaatst naar  

half september 2021, is in overleg met de standhouders besloten de  

dakenvakbeurs DAKEN & ZAKEN wat later in het jaar te houden. 

DAKEN & ZAKEN  
verplaatst naar  
11 november 2021

BEURS

Het evenement wordt voor en door de platte en hellende  
dakenbranche georganiseerd. Juist nu is het van het  
essentieel belang om de beurs te organiseren. De maat-
schappelijke aandacht voor het dak groeit. Het dak wordt 
steeds meer ontdekt als de sleutel tot de oplossing van  
tal van maatschappelijke vraagstukken, waaronder ook  
de coronacrisis. Het ruimtegebrek in stedelijke gebieden  
dwingt ons het dak te benutten. Het dak is de locatie  
voor de oplossing voor ruimtegebrek in stedelijk gebied:  
dakgebruik, zonnepanelen, groen, wateropvang  
(ontlasten rioleringssystemen), luchtzuivering, biodiversiteit, 
etc. Daarbij moet de esthetische waarde van het dak niet  
uit het oog worden verloren. Hoewel DAKEN & ZAKEN  
primair een relatiebeurs is, zullen er tijdens de dakenbeurs 
ook innovaties getoond en besproken worden. 

De voornaamste functie van het dak is de waterdichting.  
Belangrijk is dus dat dit alles op een goede (en veilige!)  
manier gebeurt, met de juiste materialen en technieken.  
En als het even kan met gebruikmaking van milieuvrien-
delijke materialen.

De platte en hellende dakenbranche staan dan ook voor 
geen geringe opgave, in een tijd waarin de kwaliteit  
strenger bewaakt gaat worden en het vakmanschap  
steeds schaarser wordt. Daarom is het nu, meer dan ooit,  
van belang dat de verschillende branchepartijen met 
elkaar in gesprek gaan en blijven. DAKEN & ZAKEN is een  

belangrijke factor in dat proces. DAKEN & ZAKEN is de plek 
waar opdrachtgevers, leveranciers en verwerkers binnen  
de platte en hellende dakenbranche elkaar ontmoeten. 

Voor informatie over DAKEN & ZAKEN kunt u contact  
opnemen met Lindeman Uitgevers via telefoonnummer  
072-5400335.

Oorspronkelijk zou deze vakbeurs gehouden 
worden op donderdag 30 september 2021.  
Veel standhouders van DAKEN & ZAKEN 
hebben echter ook een stand op de  
BouwBeurs. Bovendien vormt het een risico 
voor het aantal bezoekers om beide beurzen 
zo dicht op elkaar te houden. In overleg is 
tot de conclusie gekomen dat het succes 
van DAKEN & ZAKEN het beste kan worden 
gewaarborgd als het evenement iets later  

Wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2021

Maisdijk 7, 5704 RM, Helmond
Tel 0492-561050 • Fax 0492-561079

info@roval.nl
www.roval.nl

Wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2021

SealEco BV
Handelsweg 20

8152BN Lemelerveld
T: +31 (0) 572 371 027

E: info@sealeco.nl
W: www.sealeco.nl

Wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2021

Groningenhaven 4,
3433 PE, Nieuwegein 

Tel 030-6063238•Fax 030-6061569
info@vebidak.nl 
www.vebidak.nl

DAKEN&ZAKEN

in het jaar zal worden gehouden. Gekozen is 
voor donderdag 11 november 2021. De daken-
beurs wordt gehouden van 10.00 tot 20.00 uur 
in de Evenementenhal Gorinchem (in de hal 
‘Next Level’).De organisatie blijft ervan overtuigd 
dat de beurs succesvol zal verlopen. In de markt 
blijft een duidelijke behoefte naar een dergelijk 
evenement. Toegang en catering zijn gratis.  



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

Een bewogen jaar. Dat kun je zo wel zeggen. Toch hebben we in onze sector niet stilgestaan. 
Ook in 2020 zij n er veel projecten geweest waar wij  een mooie bij drage aan hebben geleverd. 
In 2021 staan wij  ook voor je klaar met kennis, kunde en kwaliteit. Om ook in het volgende jaar 
het verlengstuk te zij n van jouw team en om jouw volgende klus te ‘klaren’. Voor de rest van 
dit jaar, wensen je vooral veel gezondheid toe. En dan zien we jullie volgend jaar weer terug.
Benieuwd wat we in 2021 voor elkaar kunnen betekenen? We horen graag van je.  

DE BESTE WENSEN VANUIT DAKNED B.V.DE BESTE WENSEN VANUIT DAKNED B.V.

FIJNE FEESTDAGEN
EN EEN GEZOND 2021

Kijk voor inspirerende projecten op www.roval.nl

PASKLARE ALUMINIUM DAKRANDEN

Als marktleider in aluminium dakranden biedt Roval Aluminium 

voor elk dak pasklare oplossingen. Zowel voor daken in 

de woningbouw als utiliteitsbouw in nieuwbouw- en 

renovatie projecten. Roval beschikt niet alleen over een 

uitgebreid aanbod standaarddaktrimmen. Opdrachtgevers 

kunnen ook voor specifi ek maatwerk bij Roval terecht. Alle 

dakranden kunnen worden voorzien van bevestigingsgaten, 

binnen- en buitenhoeken, verbindingsplaatjes en ze kunnen 

geleverd worden in brute, gemoffelde of geanodiseerde 

uitvoering. Vraag het onze dakspecialisten!

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!



Roofs     4746     Roofs

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Roofs is een platform voor de dakenbranche in de breedste zin van het  

woord, maar met de focus op de bouw en het onderhoud van platte en licht 

hellende daken en wat je allemaal met deze daken kunt doen. Initiatieven om  

de mogelijkheden voor het voetlicht te brengen zullen we altijd ondersteunen. 

Zo ook de nieuwe website www.kijkopdaken.nl. De site is vooral gericht op  

architecten en opdrachtgevers, maar biedt inspiratie voor iedereen. 

Inspiratieplatform  
voor architect  
en opdrachtgever

KIJKOPDAKEN.NL

Afgelopen maand ging de website www.kijkopdaken.nl in de 
lucht. Volgens de initiatiefnemers moet het een inspiratiebron 
worden voor architecten en opdrachtgevers, een platform 
waar voortdurend wat gebeurt. “We willen mooie projecten, 
slimme, renderende toepassingen en oplossingen voor het 
voetlicht brengen die bijzonder zijn”, vertelt Ron Laurentzen, 
een van de initiatiefnemers. “Dat zullen veel projecten zijn, 
want vooral daarmee willen we de architect en de opdracht-
gever inspireren en verleiden. Met bijzondere oplossingen en 
slimme innovaties. Er is straks echt wat te halen.” 

Straks, omdat de site nog volop in opbouw is. Direct onder de 
kop – Kijk op daken, een wereld aan mogelijkheden – staat 
het hoofdmenu waarin keuze is uit: Groendak, Retentiedak, 
Lichtdak, Universeeldak, Circulairdak, Leefdak, Energiedak  
en Parkeerdak. “Dat kun je allemaal van een platdak maken. 
Het is de bedoeling dat in de loop van de tijd onder elke 
keuze een scala aan mooie, sprekende voorbeeldprojecten 
is te vinden”, vervolgt Laurentzen. “We gaan de site geleidelijk 
vullen met content en zijn ook druk doende met het opzetten 
van social media.”

Kijk op daken is een initiatief van TotaalDakConcept,  
een samenwerking van A-merkleveranciers en fabrikanten 
die de handen ineen hebben geslagen voor kwalitatief 
hoogwaardige integrale dakconstructies. “TotaalDakConcept  
gaat veel meer over de techniek en heeft ook een bestek-
service”, verduidelijkt Laurentzen. “Kijk op daken staat hier 
vrijwel los van en wil met inspiratieprojecten, blogs en nieuws-
berichten vooral ideeën overdragen. Doorklikken naar  
www.totaaldakconcept.nl mag.” Roofs houdt Kijk op daken 
vanaf nu in elk geval in de gaten. ■

Homepage www.kijkopdaken.nl

Inspiratie: groendak (dakpark Rotterdam Thematuin)

Leefdak

Parkeerdak

Daglicht
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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

Dak van het Jaar
Het Platform Utrecht

www.idverde.nl

Specialist in dak- en gevelgroen. Van advies en ontwerp tot en met aanleg en 
onderhoud. Met specialistische kennis en onze jarenlange ervaring helpen wij  
met groene, duurzame en toekomstbestendige oplossingen voor uw vastgoed.
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Eind jaren ’90 was ik al eens kort in dienst in de dakenmarkt en bezocht  

toen de Nationale Dakendag van de BDA in het Beatrixgebouw te Utrecht.  

Eén van de topics was het groene dak en alle maatschappelijke voordelen 

die daar mee gepaard gaan. Na een uitstapje van acht jaar in de civiele 

bouw kwam ik in 2007 weer terug in dakenland. Veel vooruitgang bleek er niet 

geboekt op dit onderwerp, het groene dak stond nog steeds op de agenda 

van de Nationale Dakendag. En nu 13 jaar later is er nog steeds niet veel  

veranderd, behalve dat de Nationale Dakendag een aantal jaren ter ziele is.

Kan Covid-19 vliegwiel  
zijn voor omarming  
multifunctionele daken?

VESP

Nog even terug naar mijn achtjarige afwezigheid uit de  
dakenbranche: er is wel degelijk wat gebeurd (ook in de 
jaren ’90) en als ik specifiek naar de EPDM-markt kijk,  

Nog even terug naar mijn achtjarige afwezigheid uit de  
dakenbranche: er is wel degelijk wat gebeurd (ook in de 
jaren ’90) en als ik specifiek naar de EPDM-markt kijk,  
dan omarmen de leden van de VESP het multifunc tionele 
dak al decennia. Neem het groene recreatieve dak van  
de bibliotheek van de TU Delft, of het retentiedak van  
het Walterbos Complex in Apeldoorn, om maar twee uit-
dagende voorbeelden te noemen. Toch geloof ik hier meer 
in een structurele wijziging van ons collectieve bouwbesef. 

CHERRY PICKING
Ik denk ook niet dat de oplossing aan de producenten- 
kant gezocht moet worden. Wij willen namelijk wel.  
Initiatieven als Leven op daken, de website Kijk op Daken  
en het Nationale Dakenplan zijn daar goede voorbeelden 
van. Maar ze geven gelijk de crux weer: een multifunctioneel 
dak is niet een product maar een samengestelde afdichting. 
Een geheel van meerdere lagen, die gezamenlijk tot doel 
hebben een duurzaam waterdichte, isolerende en bouw-
fysische laag te vormen op het platte dak met functionele 
eigenschappen. Een nieuw maaiveld waar vervolgens de 
multifunctionaliteit op ingericht kan worden. Alleen ook hier 
geldt en daar zit de kern van het probleem: deze ketting  
is zo zwak als de zwakste schakel.

Het platte dak is in Nederland een soort van open markt-
plaats. De verantwoordelijkheden uit de ontwerpfase van een 
gebouw worden niet overgedragen naar de uitvoeringsfase. 
Wat dat betreft is de situatie nu nog grotendeels hetzelfde 
als eind jaren ’90. Materialen worden nog steeds op product-
niveau uitgewisseld. Als een EPDM dakbedekking wordt  
voorgeschreven in een multifunctioneel plat daksysteem, 
dan dient dat een doel en kun je niet zomaar deze laag 
omwisselen voor een andere. Het is goed dat er andere  
keuzes zijn, maar wissel dan het gehele systeem om en  
doe niet aan cherry picking omwille van de prijs.

VERANDEREND INZICHT
Terug naar mijn interviews. Eén van de geïnterviewde 
architecten is werkzaam bij De Architecten Cie. Dit bureau 
ontwierp onder meer het ABN AMRO paviljoen Circl op  
de Zuidas, dat gezien wordt als één van de eerste echt  
circulaire demontabel ontworpen gebouwen in Nederland. 
Het heeft een multifunctioneel tuindak op verschillende 
niveaus, waar een dakbedekkingsconstructie met EPDM voor 
de  waterdichting zorgt. De architect geeft in het interview 
zijn visie op de toekomstige binnenstedelijke ontwikkeling: 
 gestapelde bouw met hybride functies en veel groen,  
waar op een functionele en ontspannende manier de  

Benno Nijenhuis (sr Marketing manager  
Carlisle CM Europe, namens VESP)

Waarom is het toch zo lastig om het 
platte dak standaard als vijfde gevel te 
beschouwen, als een nieuw maaiveld-
niveau dat ingericht kan worden?  
Recentelijk heb ik interviews afgenomen 
met architecten. De kernvraag was:  
Wat is de invloed van de huidige  
Covid-19 pandemie op de visie van  
de binnenstedelijke architectuur en  
de platte dakenmarkt in het bijzonder. 
We richten onze woonhuizen deels in 
als kantoor, zitten minder op de weg en 
nemen digitaal deel aan vakbeurzen. 
We komen grotendeels onze eigen 
buurt niet meer uit. Dat moet toch  
consequenties hebben voor de  
ontwerpvisies van de toe komstige  
binnenstedelijke bouw?  
Kan Covid-19 het definitieve vliegwiel 
zijn voor de omarming van het multi-
functionele dak? 

Bibliotheek TU Delft.

Grotius Den Haag (Ontwerp: MVRDV).



Roofs     53

woon- en werkfunctie gecombineerd kunnen worden en met 
ingerichte platte daken, verspringende balkons en patio’s. 
“We gaan de binnenstad definitief anders inrichten.  
Waar in het verleden de woonfunctie centraal stond, wordt 
het nu meer de combinatie van werken, wonen en recreëren.” 

CRUCIALE AANSLUITINGEN
Het multifunctioneel inrichten van platte daken en balkons  
in gestapelde bouw vergt wel wat andere inzichten.  
Een plat dak bij hoogbouw op 70 meter zal niet snel worden  
ingericht als een intensief groendak, vaak wordt het de  
plek waar de technische installaties staan. De aandacht 

verschuift dan eerder naar de balkons en patio’s,  
waar met bloembakken en speciale afdichtingen ruimte 
wordt gecreëerd voor de begroeiing en bewatering.  
De Valley in Amsterdam (MVRDV) is een mooi voorbeeld:  
een groene oase in gestapelde bouw waar EPDM voor de 
water- en luchtafdichting zorgt. Of de Grotius torens in  
Den Haag, waar verspringende driedimensionale balkons 
met groen voor een hele bijzondere uitstraling zorgen.  
Nog een voorbeeld: Wonderwoods, ook wel ‘het verticale  
bos van Utrecht’ genoemd, ontworpen door MVSA en  
Stefano Boeri Architetti, geïnspireerd op de ‘Bosco Verticale’ in  
Milaan. Wat al dit soort projecten verbindt is de com plexiteit 

van de afdichtingen. We hebben het hier niet meer over 
zogenaamd eenvoudige daksystemen of 2D gevelaan slui-
tingen. Hier worden driedimensionale afdichtingen gevraagd, 
kennis in prefabricering van elementen en bouwkunde. 
EPDM is dan vaak de beste oplossing als het gaat om duur-
zame afdichtingen.

HET VLIEGWIEL
Is Covid-19 het vliegwiel voor duurzame acceptatie van een 
multifunctionele inzet van het platte dak? Daar ben ik heilig 
van overtuigd. Alleen moeten wij in ons eigen vakgebied nog 
de nodige stappen zetten. Met name moeten wij onze eigen 
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SECTION PLANTER

SCALE 1:5

1 Natural stone

2 Substructure

3  T-profile steel columns  

with cempanel in between

4  Planting soil 

Filter fabric 

Drainage deck 

Waterproof layer 

Thermal insulation 

Reinforced concrete floor slab

5 Irrigation system

6 Glass balustrade

7  Natural stone floor 

Terrace pedestals 

Waterproof layer 

Thermal insulation with inclination 

Reinforced concrete floor slab

Afdichting begroeiing bij Valley Amsterdam (Bron: MVRDV).

Valley Amsterdam (Ontwerp: MVRDV).

perceptie van de opbouw van het platte dak goed onder  
de loep nemen, omdat conservatisme nog hoogtij viert.  
Een eerste stap is de acceptatie van 0 graden daken en 
extensieve begroeiing als geaccep-
teerde ballastlaag. We hebben nog 
een lange weg te gaan. Ik hoop dat 
die korter duurt dan dertien jaar. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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In deze rubriek laat Roofs markante personen van binnen en buiten de  

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

achter die visie voor het voetlicht te brengen.

“ Alles moet ondergeschikt  
zijn aan waterdichtheid”

AAN TAFEL MET… OTTO KETTLITZ

door het risico op lekkage. “Er zijn allerlei methodes om de 
waterdichtheid van groene daken te borgen: zorg ervoor  
dat je het dak compartimenteert, dat je de dakbedekking 
volle dig verkleeft en dat er voldoende inspectiemogelijk-
heden zijn. Let erop dat de beplanting niet uit de hand  
loopt, zodat de wortels schade kunnen aanrichten.  
Er kan van alles, maar soms vindt men die oplossingen te 
duur. Te duur? Kom zeg, waterdichtheid moet altijd primair 
zijn. Waar je ook op bezuinigt, bezuinig nóóit op de water-
dichtheid. Al het andere moet altijd ondergeschikt zijn.”

DERTIG JAAR DAKADVISEUR
“Ik studeerde af in de offshore-technologie aan de  
TU Delft, in een tijd waarin de olieprijs historisch laag was,” 
vertelt Kettlitz. “Er was dus geen werk in de offshore.  
Via een advertentie kwam ik terecht in de dakenbranche.  
En als je eenmaal in die branche zit, kom je er nooit meer uit. 
Daarvoor is het vakgebied te divers, er zijn zo veel mogelijk-
heden, zo veel uitdagingen, er zijn zo veel kanten aan het 
vak. Daar komt bij dat er in die tijd in het onderwijs nauwe-
lijks aandacht was voor daken; we konden dus ons eigen 
vakgebied ontwikkelen. Dat heeft natuurlijk z’n charme.  
Nu nog steeds wordt er op mbo, hbo en universiteit veel  
te weinig onderwijs gegeven over daken.”
Kettlitz werkt sinds 1990 als dakadviseur. In dertig jaar tijd 
heeft hij het werk zien veranderen. “Dertig jaar geleden  
kwamen de problemen vooral voort uit het gebruik van  
materialen en constructies die nog niet uitontwikkeld waren. 
Het ging dan bijvoorbeeld om materiaal dat scheurde.  
Dat ligt nu heel anders: materialen en constructies zijn inmid- 
dels verder ontwikkeld en zijn over het algemeen gewoon 
goed. Als dakadviseur zie ik dat alles complexer is geworden:  
de eisen, de constructies, de verwachtingen. Neem de con-
structies: vroeger was bijna alles gewoon plat en rechthoekig, 
tegenwoordig krijgen daken allerlei andere vormen. Leuk, 
maar nu de uitvoering. Je krijgt problemen met de afwatering,  
of met het afwerken van de randen en hoeken die nu niet 
meer recht zijn. Dat levert risico’s op voor de waterdichtheid.  

Je moet de functionaliteit nóóit opofferen voor de architectuur.”
Daarbij komt een ander verschil, legt Kettlitz uit: “Er staan  
vergeleken met dertig jaar geleden veel grotere belangen 
op het spel. Het zijn grotere partijen, met grotere projecten. 
Het spel wordt daardoor steeds scherper gespeeld. Als het om 
honderdduizend euro gaat, kan je met elkaar om de tafel 
gaan zitten en dan kom je er vaak wel uit. Bij een miljoen 
gaat dat niet meer. Dan wordt het een juridisch verhaal.  
Ik zie het zo: er zijn drie soorten gelijk: juridisch, technisch  
en ethisch. Die drie liggen niet altijd in dezelfde lijn.  
Juridisch kan je bijvoorbeeld in het ongelijk worden gesteld 
omdat je je claim te laat indient, maar dat verandert niets 
aan de situatie dat er een reëel probleem met het dak is. 
Soms zie je dat mensen elkaar het ethisch gelijk wel willen 
geven, maar dat dat niet mag; het wordt geblokkeerd door 
het bedrijfsbelang. Bedrijven stappen met grote regelmaat 
liever naar de rechter, ook al is dat duurder en is de uitkomst 
ongewis. Men zoekt dus steeds vaker geen oplossing van  
het probleem, men zoekt een uitweg. Overigens zijn er ook 
gelukkig nog steeds bedrijven die wel voor de oplossing 
gaan en hun eigen verantwoordelijkheid gewoon nemen.”
De grotere belangen ziet Kettlitz ook terug in de manier van 
werken. “Ik zie mensen doorwerken tijdens regen. Dan kan  
er water opgesloten raken in de constructie. Dat water moet 
er vroeg of laat weer uit. Dat soort dingen gebeurt tegen-
woordig meer omdat er meer tijdsdruk is. Vaak vraagt men 
van tevoren advies, maar veel vaker zoekt men pas een 
dakadviseur als er al problemen zijn.”
In dertig jaar tijd heeft Kettlitz een enorme expertise ontwik-
keld. “Ik zou het jammer vinden als deze expertise zomaar 
kwijt zou raken. Ik ben nu aan het afbouwen naar mijn pen-
sioen. Pensioen is voor mijn generatie niet meer ineens van 
honderd naar nul gaan, ik zie het als een geleidelijk proces. 
Ik werk nu drie dagen per week. Zoals je naar de sportschool 
gaat om lichamelijk in conditie te blijven, ga ik naar mijn 
werk om geestelijk in conditie te blijven. Ik heb mijn opvolger 
aangewezen. Voorlopig blijf ik aanwezig als een tweede 
keep. Bij complexe problemen kijk ik nog graag mee.” ■

OTTO KETTLITZ IN ACHT VRAGEN

BURGERLIJKE STAAT? 
GETROUWD.

KINDEREN? 
TWEE ZOONS.

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT? 
IK DOE AAN KRACHT TRAINING, IK WANDEL, LEES (NON-FICTIE, 
IK BEN NU BEZIG IN DE ZESDELIGE MEMOIRES VAN CHURCHILL) 
EN KOOK GRAAG ITALIAANS.

FAVORIETE MUZIEK?  
DAVID BOWIE, PINK FLOYD, BRUCE SPRINGSTEEN.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING? 
ITALIË. DOOR MIJN GYMNASIUM-ACHTERGROND WAARDEER  
IK DE KLASSIEKE CULTUUR ERG. EN IK HOU VAN ITALIAANS ETEN 
EN DE ECHTHEID VAN DE ITALIANEN.

FAVORIETE STAD? 
ROME.

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT? 
HET ALHAMBRA IN GRANADA VOND IK ERG INDRUKWEKKEND.

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP?  
IK MERK DAT IK EEN TALENT HEB OM HET TECHNISCHE EN  
HET JURIDISCHE TE VERBINDEN. IK KOM UIT EEN FAMILIE  
VAN JURISTEN, IK WAS EN BEN DE ENIGE TECHNEUT,  
DUS DE JURIDISCHE BLIK ZIT IN MIJN GENEN.

Nolanda Klunder

“Een dakadviseur moet altijd onpartijdig, onbevooroordeeld 
en onafhankelijk zijn. Die drie mag je nooit loslaten,”  
zegt Otto Kettlitz. Hij is directeur van Nieman-Kettlitz Gevel- en 
Dakadvies BV en heeft dertig jaar ervaring als dakadviseur. 
“Dat weten mensen ook van me: ik zal niet iets opschrijven 
omdat een opdrachtgever dat zo wil. Ik geef mijn eerlijke  
mening. Als dakadviseur is het essentieel dat je een  
onafhankelijke mening vormt. Je moet je zelfstandigheid 
belangrijker vinden dan je portemonnee.”

GROENDAKEN
Een van de onderwerpen waar Otto Kettlitz een duidelijke 
mening over heeft, is de ontwikkeling van multifunctionele 
daken. “Mensen belichten vaak alleen de voordelen van 
bijvoorbeeld groendaken. Maar je moet eerlijk zijn en beide 
kanten belichten. Benoem ook de nadelen. Ik ken bijvoor-
beeld geen wetenschappelijk onderzoek naar de levensduur 
van een groendak. Men zegt dat je dak langer goed blijft, 
omdat het door de begroeiing beschermd wordt tegen  
zon en regen. Ja, maar tegelijkertijd lijdt het onder het vocht 
dat wordt vastgehouden en de groei van de wortels.  
Bovendien kan je lekkages niet makkelijk opsporen of 
verhelpen. Je moet dan het héle dak of in ieder geval een 
aanzienlijk deel afgraven. Groendaken op appartementen-
complexen kunnen zo enorme onderhoudskosten met  
zich meebrengen voor VvE’s. Wees daar transparant in.  
Sowieso kan je je afvragen of elk groendak wel ‘groen’ is.  
Regelmatig is het alleen maar windowdressing, uiterlijk vertoon. 
Ik was op een dak van 70.000 m², waarvan 40 m² groen  
was. Dat stukje groen is er alleen om de te halen,  
dat gaat natuurlijk nergens over. En dan lekte het ook  
nog. Of je ziet dat men water op het dak pompt om de  
planten te laten groeien. Dat is natuurlijk onzinnig.  
Dan misbruik je schoon leidingwater en energie. Die planten 
horen te groeien op regenwater, anders is het zinloos.” 
Kettlitz’ voorbehoud tegen groendaken is vooral ingegeven 
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Het verduurzamen van een woning of bedrijfsgebouw gebeurt vaak  

met zonnepanelen. Ze drukken de energiekosten en er wordt meteen 

ook iets aan de duurzaamheid gedaan. Twee vliegen in één klap dus.  

Maar verzekeraars zijn er niet altijd even blij mee, aangezien er toch 

een verhoogde kans bestaat op brand. Zelfs in die mate dat sommige 

panden enkel nog maar verzekerd kunnen worden indien de onder-

liggende dakconstructie aantoonbaar brandveilig is.

Gebouw met zonnepanelen 
zonder problemen verzekeren

ZONNEPANELEN EN BRANDVEILIGHEID

beperking daarvan. Tegenwoordig zelfs in die mate dat  
gebouwen enkel nog maar verzekerd kunnen worden indien 
de dakconstructie brandveilig is. Doordat er geen regelgeving 
omtrent het verhoogde brandgevaar is, stellen veel opdracht-
gevers en verzekeraars aanvullende technische eisen.

DAKBEDEKKINGSSYSTEEM AFGESTEMD  
OP TOEPASSING PV-PANELEN 
Het komt er dus op aan een dakbedekkingssysteem te voor-
zien dat gebouweigenaar én verzekeraar vertrouwen geeft 
en dat minimaal net zo lang meegaat als de PV-installatie 
zelf. Men gaat ervan uit dat een PV-systeem een verwachte 
levensduur heeft van 25-30 jaar. Tussentijds demonteren  
en hermonteren om de dakbedekking te vervangen,  
moet voorkomen worden.
 
Er moet ook goed worden nagedacht over de damprem-
mende laag en de isolatiewaarde. Niet alleen voor nu, maar 
ook met het oog op mogelijke functiewijzigingen van het 
gebouw bij een eventuele renovatie. Het dakpakket moet 
bovendien genoeg stevigheid bieden voor de tijdelijke 
belastingen en het loopverkeer tijdens het aanbrengen en 
onderhouden van de PV-panelen en de permanente belas-

tingen van het systeem op zich. Haast geen enkele isolatie 
voldoet aan deze functionele eisen, dus een dekplaat is in 
de meeste gevallen aangewezen. Deze dekplaat mag dan 
op zich niet te zwaar zijn voor de onderconstructie, moet 
100% thermisch stabiel zijn en kan best gekozen worden in 
functie van de onderliggende isolatie en de eventueel aan-
wezige dakbedekking in geval van renovatie. Een dergelijke 
plaat kan bovendien ook zorgen voor een uitstekend vlakke 
ondergrond voor de verkleving van de dakbedekking.

VOORKEUR VOOR VERKLEVING OP EEN DEKPLAAT
Het is dus belangrijk om te kiezen voor een hoogwaardig 
geïntegreerd dakbedekkingssysteem, met name op grote 
daken waar kost wat kost een demontage van het PV-systeem 
moet worden voorkomen. Een gekleefde dakbedekking krijgt 
daarbij de voorkeur en biedt een aantal voordelen: 

•  een stabiele vlakke ondergrond voor het  
montagesysteem van de PV-panelen

•   voorkomt het risico van klapperen van de  
dakbedekking waardoor het PV-systeem kan worden  
“gelanceerd” of geluidsoverlast kan optreden

•   geen risico dat een eventuele brand zich snel zou  
voortplanten tussen dakbedekking en dekplaat

•   een sterk verminderd risico op eventuele  
“onderstroming” bij lekkages.

DE OPLOSSING VAN FIRESTONE
Firestone ontwikkelde een lange termijnoplossing die een 
perfect antwoord biedt op bovenstaande problematiek.  
Wel wordt benadrukt dat het een volledig systeem betreft 
en dat het niet volstaat om slechts één of enkele van de 
componenten te gebruiken om het gewenste resultaat te 
behalen. Als er één laag faalt, faalt het gehele systeem. 
Daarom moet er in de ontwerpfase rekening worden gehou-
den met de volledige dakopbouw. De keuze van de juiste 
componenten is immers cruciaal om beschadigingen te 
vermijden aan de dakbedekking en de isolatielaag, alsook 
om een optimaal presterende en kostenefficiënte oplossing 
te garanderen die de tand des tijds kan doorstaan.

In elke situatie – zowel bij nieuwbouw als renovatie - dienen 
de opdrachtgever en verzekeraar betrokken te worden,  
om samen te bekijken wat de eisen/wensen zijn inzake o.a. 
brandveiligheid, isolerende werking, toelaatbaar gewicht, etc.  
Het is daarbij vooral belangrijk om op lange termijn te denken 
en niet te kiezen voor oplossingen die nu nog krap accep-
tabel zijn. Firestone maakt in overleg met alle betrokkenen 
afgestemde adviezen voor zowel nieuwbouw- als renovatie-
projecten.

DAKMEMBRAAN
Firestone RubberGard EPDM en UltraPly TPO zijn perfect  
compatibel met PV-installaties. Ze zijn uitstekend bestand 
tegen veroudering en warmte, beschikken over een  
goede mechanische weerstand, hebben een hoge duur-
zaamheid en zijn bestand tegen zeer hoge en zeer lage 
temperaturen. Toch trekt de fabrikant graag de kaart van het  
RubberGard EPDM dakbedekkingssysteem, de éénlaagse 
dakbedekking die bewezen prestaties combineert met  

Eddy Harthoorn van Firestone Official Sales Rep

WAT VOOR GEVAAR HOUDEN PV-INSTALLATIES IN? 
Zonnepanelen vormen intussen een vertrouwd beeld op 
onze daken, maar vaak vergeten we dat een zonnepaneel-
installatie een kleine elektriciteitscentrale is, waarbij risico’s 
niet uitgesloten zijn. In veel gevallen is dat te wijten aan een 
ondeskundige installatie, maar een mogelijke brand kan  
ook veroorzaakt worden door defecte cellen in de panelen 
die oververhit raken of door kabels en stekkers die niet  
conform de richtlijnen zijn aangesloten. In deze situaties  
kan er een vlamboog ontstaan: een gloeiendhete vuurbal 
van ca. 1000 graden Celsius. 

Op platte daken zit het vuur dan vaak ‘verstopt’ onder de 
panelen, zodat de brand pas (te) laat wordt opgemerkt 
en de PV-panelen ‘duwen’ de brand ook als het ware naar 
beneden, in de richting van de dakbedekking. 

DE VERZEKERAAR MAAKT ZICH ZORGEN
Ons land is vaak koploper in heel wat zaken en ook nu  
weer is Nederland het eerste land waar serieuze vraagtekens 
worden gezet bij PV-installaties op daken die ‘brandbaar’ zijn. 
We tellen tegenwoordig heel wat daken met zonnepanelen, 
terwijl het ontbreekt aan wetgeving of richtlijn op het vlak 
van brandveilig exploiteren van PV-panelen op het platte dak. 

Voor de brandweer zijn mensenlevens en het zo snel mogelijk 
en veilig ontruimen van het gebouw bij brand van het  
grootste belang. Bedrijven hebben alle belang bij een 
vermindering van het brandrisico en de schadebeperking 
i.v.m. de continuïteit van het bedrijf. Verzekeraars zijn vooral 
geïnteresseerd in de gevolgschade aan het gebouw en de 



Bovenstaande Firestone daksystemen worden geadvi- 
seerd omdat hun brandveiligheid bewezen is d.m.v.  
FM Approval Exterior Fire class A en tevens voldoet aan de 
FM Global Property Loss Prevention Data Sheets 1-15  
(Roof-Mounted Solar Photovoltaic panels). In dit laatste 
document is door FM Global specifiek beschreven aan welke 
eisen een dak met PV-installaties dient te voldoen. Deze dak- 
systemen hebben zich o.a. in de USA al ruimschoots in de 
praktijk bewezen. FM Global doet al heel wat jaren o.a. 
onderzoek naar de brandveiligheid van dakbedekkings-
constructies en deze methodiek wordt ook door andere 
verzekeraars meer en meer gerespecteerd en geaccepteerd. 
Uiteraard voldoen de genoemde daksystemen ook aan de 
geldende Nederlandse wetgeving en normeringen zoals 
weerstand tegen windbelasting en vliegvuurbestendig 
volgens NEN 6063/Broof(t1). Bovendien zijn de materialen 
uitstekend te gebruiken in het kader van het BREEAM-  
en/of LEED-label, de kengetallen hiervan zijn beschikbaar  
en gevalideerd door een derden. Niets weerhoudt gebouw-
eigenaren en verzekeraars er dan ook nog van om zich 
eveneens te conformeren aan deze systematiek.

WEBINARS VOOR MEER UITLEG
Toekomstige projecten kunnen dankzij dit systeem dus genie-
ten van een zorgeloos dakpakket onder hun PV-installaties. 
Maar ook klanten met lopende nieuwbouw of projecten die 
de voordelen en mogelijkheden ervan inzien kunnen hun 
ontwerp nog aanpassen en zo overschakelen op een duur-
zame en brandveilige dakopbouw die de verzekeraars met 
open armen zullen ontvangen. 

Voor wie nog meer concrete en project gerelateerde vragen 
heeft voorziet Firestone ook webinars om de diverse aspecten 
en voordelen van deze daksystemen onder PV-installaties 
verder toe te lichten. U kunt hiervoor contact opnemen  
met de Firestone Official Sales Rep via e-mail info@fbpe.nl  
of telefoon + 31 6 53 53 47 55.

Alle hierboven beschreven producten zijn te verkrijgen bij  
de officiële Firestone-verdelers CPE Nederland en Mawipex.

duurzaamheid. Sinds de plaatsing van het eerste  
EPDM-dak in 1980, heeft Firestone wereldwijd al ruim 
1.500.000.000 m² RubberGard EPDM geproduceerd en  
geplaatst, van Alaska tot aan de Perzische Golf.

Voor PV-systemen schrijft Firestone de volledige verlijming 
voor van een membraan met een dikte van 1,5 mm.  
Tevens geven de membranen, inclusief lijmlaag,  
een minimale brandlast.

ISOLATIE 
Onder het dakmembraan beveelt Firestone het gebruik aan 
van een drukvaste isolatieplaat, zoals polyisocyanuraat (PIR) 
platen, type en merk in overleg met Firestone.  
De eigen Firestone RESISTA AK PIR plaat voldoet altijd aan  
de gestelde eisen. Om o.a. schade aan de isolatielaag te  
vermijden, wordt tevens een dekplaat aangeraden.

DEKPLAAT
Dekplaten zijn half buigbare, relatief dunne panelen met een 
hoge druksterkte die gebruikt die gebruikt worden bovenop 
de isolatie (bij nieuwbouw) of bovenop het bestaande dak-
systeem (bij renovaties) als scheidingslaag tussen de isolatie 
en het dakmembraan en als extra bescherming voor de 
onderliggende isolatielaag.

Dekplaten zorgen voor een vlakke ondergrond waarop het 
dakmembraan perfect verlijmd kan worden. Zeker bij renova-
tieprojecten is dit belangrijk. In combinatie met kwalitatieve 
isolatie zorgen ze ook voor een betere vochtbestendigheid, 
windbelasting en brandweerstand. 

De DensDeck Prime Roof Board heeft een dikte van 12,7 mm 
en is opgebouwd uit een vocht- en schimmelwerende gips-
kern met hoge densiteit, met aan de bovenzijde een gecoat 
glasvlies. De druksterkte van meer dan 800 kPa is ongeveer 
5 keer hoger dan bij standaard PIR-isolatie. De brandklasse 
conform EN 13501-1 is A1 en is 100% stabiel. Deze dekplaat is 
een zeer goede keuze om onderliggende brandbare isolatie 
af te schermen en geeft tevens een zeer goede mogelijkheid 
voor verlijming van de RubberGard EPDM of UltraPly TPO.

VOORBEELD VAN EEN NIEUWBOUW  
MET FIRESTONE EPDM EN TPO-DAKSYSTEMEN
Dakopbouw:
•  Een duurzame waterdichting met RubberGard EPDM  

of UltraPly TPO (beiden 1,5 mm), volledig gekleefd met  
respectievelijk Firestone Bonding Adhesive BA-2004  
of UltraPly Bonding Adhesive. Dit systeem zorgt voor  
een aantoonbaar minimale brandlast boven de  
onbrandbare dekplaat.

•  Een dekplaat type DensDeck Prime Roof Board met een 
dikte van 12,7 mm, partieel gekleefd met Firestone I.S.O. 
Twin Pack Insulation Adhesive of direct mechanisch beves-
tigd met afgestemde Firestone bevestigingsmiddelen. 

•  Een PIR-isolatie (fabrikant Firestone), type en dikte afge-
stemd in overleg met Firestone, mechanisch bevestigd  
aan de ondergrond.

•  Een afgestemde dampremmende laag  
zoals bijv. Firestone V-Gard of PE-folie.

• Een onderconstructie van bijv. staaldak. 
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KIES VOOR  
EEN PARTNER  
DIE JE BEGRIJPT,  
OP IEDER MOMENT.
Met producten die zijn ontworpen om je sneller op en af   
het dak te krijgen, specifieke opleidingen en technische 
begeleiding, hebben wij alles wat nodig is om u te helpen 
slagen.
Ontdek waarom professionals kiezen voor Firestone.

www.firestonebpe.com/dakdekkers

FBP_ADV_230x300_11_2020_NL_02447.indd   1FBP_ADV_230x300_11_2020_NL_02447.indd   1 24/11/20   10:3424/11/20   10:34



ONTDEK 
DE NIEUWSTE 
GENERATIE 
LICHTKOEPELS ...

... iWindow vlakke koepel met een strak, 
 eigentijds design
Voor een uitstekende isolatie en een strakke look zorgt de nieuwe Skylux iWindow2™. Deze vlakke 
lichtkoepel is superisolerend (Ug-waarde van 1,0 W/m2K) dankzij het compacte en isolerende 
pvc-raam en het dubbelwandige en erg isolerende veiligheidsglas HR++.

• Grote hoeveelheid daglicht in huis. Zelfs een formaat van 1 op 3 meter
• Tot 40 % meer lichtinval t.o.v. andere merken voor dezelfde dakopening
• Geluidsdempend 39 dB
• Inbraakwerend

www.skylux.be

elektrische binnenzonwering geïntegreerde ledverlichting vaste buitenzonwering

adv roofs NL Skylux iWindow2 2020.indd   1adv roofs NL Skylux iWindow2 2020.indd   1 17/11/2020   15:4017/11/2020   15:40

www.brouwerszink.nl

Check onze laatste aanbiedingen op:

Sinds 1986 is Brouwers Zink groothandel 

van maatwerk in zink, lood en koper. Bij 

ons staat service, deskundigheid en kwaliteit 

centraal. Wij leveren in heel Nederland 

en indien nodig binnen 24 uur. Uiteraard is 

Brouwers Zink KOMO gecertificeerd.

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



steilDAK is het 
gespecialiseerde vakblad 

voor de hellende dakenbranche
Het vakblad stelt zich ten doel op een zo breed mogelijke  
basis vakinformatie te verspreiden over alle items m.b.t.  

het hellende dak, zowel op het gebied van regelgeving en  
normering, als de technische en praktische invulling hiervan.

Vindt u het als lezer van Roofs interessant 
om steilDAK maandelijks gratis te ontvangen?

Mail dan naar info@lumail.nl of kijk op www.steildak.nl

nr.2- april 2020 - 5
e jaargangsteilDAKHET VAKBLAD VOOR 

HELLENDE DAKEN

nr.3- juni 2020 - 5
e jaargang

steilDAKHET VAKBLAD VOOR 
HELLENDE DAKEN

nr.4- septem
ber 2020 - 5

e jaargang

steilDAKHET VAKBLAD VOOR HELLENDE DAKEN

ACTIONDAK

WWW.ACTIONDAK.NL

Actiondak, de online groothandel in:

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

- DAKRANDAFWERKING - VEILIGHEID - GEREEDSCHAP - KLEDING

Bestel gewoon 
onderweg!
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Onderdak bieden aan twee gebouwen, namelijk het  

ontvangstcentrum en technologie-museum aan de ene 

kant en een informatiecentrum en saleskantoor voor het 

nieuwe concept ‘Unis Chip City’ van vastgoedspecialist 

en chipfabrikant Uni-Hiku aan de andere kant: dat was de 

opdracht die Powerhouse Company voor z’n neus geschoven 

kreeg. Dat betekent veel wijsheid en technologie onder één dak.  

Toen de architecten de bouwlocatie bezochten, merkten ze een ietwat  

glooiend aspect op in het terrein. En in plaats van het hele gebied  

te egaliseren, wat vaker gebeurt in dergelijke bouwprojecten, besloten  

de ontwerpers van Powerhouse Company dit natuurlijke aspect te  

omarmen en het glooiende gevoel terug te laten komen in het ontwerp.  

Het initiële idee van de Loop of Wisdom was geboren.

De ‘Loop of Wisdom’  
in Chengdu, China

INTERNATIONALE DAKEN

Joep Klerx
Fotografie: Jonathan Leijonhufvud.  
Tekening: Powerhouse Company

VERBINTENIS EN CONTRAST 
En met de ‘lus der wijsheid’ worden de twee anders vrij-
staande gebouwen op excentrieke wijze met elkaar ver-
bonden. En verbintenis is er op meerdere vlakken. Zo zijn de 
gebouwen aan elkaar gerelateerd door de interne functies 
van het gebouw: het museum in het ene gebouw is een 
initiatief dat voortkomt uit en gebaseerd is op de technologi-
sche ontwikkelingen van Uni-Hiku, het Unis-Chip-City-concept 
in het andere gebouw is een ontwikkelcentrum voor die-
zelfde technologie. Daarnaast worden de gebouwen door 
de opvallende, lintachtige lus niet alleen zichtbaar aaneen-
geschakeld, maar diezelfde lus is ook een fysiek wandelpad, 
waardoor het idee van ‘in contact staan met’ extra versterkt 
wordt. Als laatst doet het glooiende karakter van het ontwerp 
ook een gooi naar een connectie met de omliggende  
natuur. Met zo’n 25 meter hoogte is er op het hoogste punt 
van de loop een mooi vergezicht te genieten over het  
natuurlandschap – tot op moment van dit schrijven, want er  
wordt volop gebouwd in dit deel van Chengdu, dus de ver-
wachting is dat dat het een kwestie van tijd is voor hoog-
bouw hier een einde aan maakt.

ATLETIEKBAAN
Over het gehele rode dak loopt dus een voetpad, dat met 
een totale lengte van 698 meter een plezierig blokje kan 
betekenen tijdens de lunchpauze. Maar ook voor hardlopers  
is het uitnodigend, aangezien het pad gemaakt is met 

hetzelfde rubberen asfalt dat gebruikt wordt voor de aanleg 
van atletiekbanen. Dat, in combinatie met de verschillende 
stijgingen en dalingen in het ‘circuit’ én de verschillende 
panoramische uitzichten zal het hart van menig sportieveling 
ongetwijfeld sneller doen kloppen.

MAGISCH
Onder het rode dak, dat behoorlijk contrasteert met het 
groene landschap, hebben de gebouwen zelf een iets  
neutralere uitstraling. De geheel doorzichtige gevels zijn 

Wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2021

Oudemaas BV
De Plaats 15

3342 GL  Hendrik-Ido-Ambacht
078-6122141

www.oudemaas.nl
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Het pad is afgewerkt met hetzelfde rubberen asfalt dat gebruikt wordt voor de aanleg van atletiekbanen. Ledverlichting verlicht de hele vleugel.
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

INTERNATIONALE DAKEN

gemaakt van structureel glas, gecombineerd met glazen 
lamellen ter versteviging. Deze manier van werken met louter 
glas zorgt voor veel lichtinval naar binnen en wegkijkmo-
gelijkheden naar buiten, met als doel ook hier de gevoels-
matige afstand tussen gebouw en natuur te doen vervagen. 
En mocht je denken dat het felrood gekleurde bouwwerk 
’s nachts haar perceptibele uiterlijk verliest, dan heb je het 
mis. Zodra de zon achter de hemel wegzakt, kan het gehele 
gebouw – bij speciale gelegenheden – verlicht worden met 
behulp van duizenden, zorgvuldig 
uit het zicht geplaatste ledlampjes, 
wat resulteert in een bijna magisch 
aangezicht.

VAN CONCEPT TOT OPLEVERING 
IN EEN FLITS
De totstandkoming van het geheel is  
gebeurd met een snelheid waar China  
een alleenrecht op lijkt te hebben.  
De ontwikkeling van het gebouw,  
inclusief het interieur en het omlig-
gende landschap, heeft vanaf de 
eerste tekening tot aan de laatste bak-
stenen en grasmatten, grofweg een 
jaar geduurd. Dankzij een geavan-
ceerde koppeling van parametrische 
tekensoftware met het BIM-model ging 

het ontwerp in enkele dagen van schets naar bouwtekening, 
wat een belangrijke spil was in de snelheid van de bouw. 
Daarnaast werd wat aanvankelijk een nadeel leek te  
zijn – het tijdsverschil van maar liefst zeven uur tussen het 
ontwerpkantoor in Rotterdam en de opdrachtgever in 
Chengdu – omgebogen in een voordeel.  
Zo werd er aan respectievelijk het begin en het eind van 
ieders werkdag een meeting gepland, maar konden beide 
partijen vervolgens hun hele werkdag aan het ontwerp  

en de bouwtekeningen werken. Op een ‘normale werkdag’ 
kon zo geen acht, maar meer dan vijftien uur doorgewerkt 
worden aan de ontwikkeling. 

EEN VLEUGELVORM MET REPTIELENHUID
De doorsnede van het bouwwerk lijkt op dat van een 
vleugel, met een hoog middenstuk dat toeloopt naar de 
dunne rand met een opstaande aluminium rand met goot. 
Deze vleugelvorm zorgt voor een scherp zijaanzicht vanaf 
de buitenkant, met aan de binnenkant genoeg ruimte voor 
de installatie van structurele kolommen en tot wel drie meter 
hoge, stalen vakwerkliggers ter versteviging van de con-
structie. De diepe goot aan het uiteinde van de dakranden 
is essentieel voor de afwatering van regenval. In dit sub-
tropische klimaat en door de ligging tussen verschillende 
bergketens kan het soms dagen aan een stuk fors regenen. 
Aan het uiteinde, boven de goot en onder de opstaande 
aluminium rand, is de ledverlichting geplaatst, die de hele 
vleugel kan verlichten.

REPTIELENHUID
En er is iets moois wat dan verlicht wordt. De dakopbouw 
 bestaat uit, van onder naar boven een stalen ondercon-
structie die vastgelegd is met roestvrijstalen M10 bouten. 
Daarover is een waterbestendige laag gelegd met daarop 
bevestigd de dakpanelen. Deze toplaag van panelen 
bestaat uit meer dan vijftienduizend in fluorcarbon gecoate 
aluminium panelen in de vorm van een ruit, wat zorgt voor 
een reptielenhuid-achtige uitstraling. 

15.218 PANELEN
De unieke rondingen van het ontwerp behoefden ook  
unieke panelen. Alle 15.218 panelen hebben elk een eigen 

vorm, een eigen vooraf aangewezen plek in het 
dak en een eigen unieke numerieke code om 
alles goed te laten verlopen. Vanuit Rotterdam 
werden de tekeningen naar Chengdu gestuurd, 
waar in een lokale fabriek de genummerde pane-
len geproduceerd zijn. Het resultaat is een 9.250 m2 
groot dak dat zich met zijn levendige textuur door 
het golvende landschap beweegt. Als je dat  
allemaal weet, past de naam ‘Loop of Wisdom’ 
toch om meerdere redenen best goed als naam 
voor dit excentrieke bouwwerk. ■

Wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2021

Fons Meeder bv
Molenvliet 15 • 3335 LH Zwijndrecht 

Tel. +31 78 610 35 35 • Fax +31 78 610 05 57
info@fonsmeeder.nl
www.fonsmeeder.nl

GEGEVENS
• TIJDLIJN BOUW 2019 – 2020
• OPDRACHTGEVER UNI-HIKU
• ARCHITECT POWERHOUSE COMPANY
• CO-ARCHITECT CHENGDU JZFZ ARCHITECTURAL DESIGN CO.LTD.
• LANDSCHAPSARCHITECT AECOM+WISTO
• INTERIEURARCHITECT CCD
• OPPERVLAKTE GEBOUW 5 000 M2

• OPPERVLAKTE DAK 9 250 M2 

• STAD CHENGDU
• LAND CHINA
• BUDGET VERTROUWELIJK

Aluminium dakrand 3 mm
Ledverlichting 120 mm
Armatuur van aluminium 
U-vormig staalprofiel, verzinkt
RVS dakgoot 2 mm

Aluminium dakrand 3 mm
Ledverlichting 120 mm
Armatuur van aluminium 
U-vormig staalprofiel, verzinkt
RVS dakgoot 2 mm

Doorsnede dakrand.

Het rode dak contrasteert behoorlijk 

met het groene landschap.

Rode ruitvormige panelen.

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

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

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

Heritage Slate 
Hoogwaardige rubber dakleien

Het nieuwe 
klassiek.

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

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

 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

artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

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

info@artilan.nl

Jaarabonnement 
€ 50,- excl. 9% btw per jaar 

Extra jaarabonnement 
€ 25,- excl. 9% btw per jaar

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

Voor meer informatie zie 

www.roofs.nl
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Niets meer missen  
uit de dakenbranche?  

Neem een abonnement op
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WECAL BOUWT DOOR en initieert met WECAL ACADEMY een kenniscentrum 

dat inspeelt op de dagelijkse problematiek en toekomstige ontwikkelingen  

en regelgeving op het gebied van dak- en isolatietechniek.Klaar voor  

introductie aan relaties vanaf begin 2021, uiteraard onder de voorwaarden 

van het Covid-regime. Speciaal bedoeld voor het overdragen van kennis  

daar waar andere media zoals beurzen op dit moment niet mogelijk zijn en 

tezamen met de introductie van een op het kenniscentrum afgestemde  

geheel vernieuwde website. 

WECAL bundelt kennis- 
overdracht in ACADEMY

BEDRIJFSNIEUWS

kennis en het doorontwikkelen van product- en systeem-
innovaties. Gaandeweg 2020 is duidelijk geworden dat  
de kennisoverdracht via de nieuwe te realiseren website,  
een parallel traject binnen WECAL, niet afdoende is,  
mede gezien de vele informatie die in een immer groeiende 
database is vergaard. ROOFS heeft de mogelijkheid geboden 
om een deel van de kennis te verstrekken aan de markt en 
de reacties hierop zijn dermate positief dat de directie van 
WECAL besloten heeft tot de inrichting van een innovatie 
comité om uiteindelijk de beoogde WECAL ACADEMY nog 
beter vorm te kunnen geven. Overigens mede dankzij de in-
zet van betrokken producenten als Eurofast®, Polyglass, SITEK, 
DAWO en UNILIN. In dit artikel wordt specifiek ingegaan op 
het proces van de evolutie van website naar kenniscentrum 
zoals zich dat in 2020 heeft afgespeeld. 

In een eerder artikel van ROOFS is al ingegaan op de  
gewijzigde huisstijl van WECAL waarbij de focus is komen  
te liggen op dak- en isolatietechniek. Bij deze gewijzigde 
huisstijl hoort ook promotie van producten en systemen in  
de praktijk zoals drone opnamen en posts van projecten, 
maar ook het vergroten van de naamsbekendheid van  
WECAL in de markt zelf en het verspreiden van kennis.  
Eind 2019 en begin 2020 is middels interne trainingen al de 
benodigde basiskennis vergroot om nog beter in te kunnen 
spelen op vragen vanuit de markt. Diverse items zijn speciaal 
toegelicht en o.a. via ROOFS als kennisartikelen verspreid, 
mede met ondersteuning van de vaste producenten waar 

WECAL nauw mee samenwerkt. Daar waar nodig zijn ont-
wikkelingen ondersteund met systeemtesten. De beurs  
Daken&Zaken was destijds gekozen om relaties te kunnen 
informeren over actuele trends, maar door Coronamaat-
regelen is de beurs noodgedwongen verplaatst naar 
september 2021. Inmiddels is gestart met de opzet van een 
mailingsysteem om toch relaties naast de gebruikelijke  
(ook veel meer beperkte) bezoeken te kunnen blijven infor-
meren in afwachting van het moment dat ook fysieke over-
dracht van kennis op grotere schaal weer op de normale 
manier mogelijk is. 

VAN WEBSITE NAAR KENNISCENTRUM
Vanaf oktober 2019 is gestart met de opzet van een geheel  
nieuwe website waarop de activiteiten van WECAL op het 
gebied van dak- en isolatietechniek beter en duidelijker voor - 
gesteld kunnen worden met als uitgangspunt het product-
gamma van WECAL onder een breder publiek in de markt 
bekend(er) te maken. Dat lijkt eenvoudig maar in de praktijk 
blijkt dit toch ingewikkelder, immers de vraag laat zich  stellen 
of je gaat voor het grootste productgamma of het best op de  
marktvraag afgestemde productgamma. Op dat moment 
was WECAL ook volop bezig met de introductie van de pro-
ducten van dakbaanproducent Polyglass die een gamma 
aan zowel bitumineuze dakbanen als kunststofdakbanen 
produceert in diverse kwaliteiten voor diverse (wereld)markten.
Om het in de basis ‘simpel’ te houden is voor het inrichten 
van de website gekozen voor een 5-tal thema’s:
• Dakbedekking
• Isolatiemateriaal
• Dampremmende lagen
• Bevestigingsmiddelen
• Daktoebehoren

Omdat WECAL ook over productielijnen beschikt waarop 
o.a. met isolatiemateriaal customer maatwerk geleverd kan 
worden (vormstukken, vulling) en combinaties met andere 
materialen (verlijmd), is besloten het onderdeel isolatie te 
splitsen in dakisolatie en technische isolatie.
Een tweede vraag die ingevuld moest worden is ook  
inge geven door een marktbenadering: kiest WECAL voor  
verkoop van individuele producten of kiest WECAL voor 
systeem verkoop met op elkaar afgestemde producten?  
Ingegeven door specifieke vragen uit de markt is gekozen 
voor de systeembenadering waardoor er een proces in  

werking is gezet met als doel ook de interne kennis te  
actualiseren en vergroten. Daarnaast zijn beoogde systemen 
marktgericht uitgewerkt onder meer in technische documen-
tatie en certificaten of proefberichten. Presentaties gebaseerd 
op de eerder genoemde thema’s zijn opgesteld en vervol-
gens in de periode november – januari geïntro duceerd. 
Daarmee is feitelijk de basis voor het kenniscentrum ontstaan. 

VAN KENNISCENTRUM NAAR ACADEMY 
Bij het opbouwen van de met kennis gevulde database is 
al snel duidelijk geworden dat de hoeveelheid beschikbare 
kennis en het up-to-date houden ervan een klus op zich is.  
Omdat ook gewerkt wordt met internationale producenten  
is er letterlijk een vertaalslag gemaakt omdat de filosofie  
binnen WECAL is de belangrijkste informatie in ieder geval 
in het Nederlands ter beschikking te hebben. Daarnaast is 
vanuit het innovatiecomité ook duidelijk aangestuurd op  
het opbouwen van kennis van producten verwant aan  
degenen die reeds onderdeel uitmaken van het gamma 
van WECAL. Dit met het oog op toekomstige ontwikkelingen 

en ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in 2020. 
Deze laatste zijn deels verwoord in artikelen in Roofs en de 
positieve reacties erop hebben mede aanleiding gegeven 
tot het voorstel ook de diepere kennis te willen gaan over-
dragen aan relaties die daar voor open staan. Inmiddels is 
in de loop van 2020 een aantal relaties benaderd met de 
vraag of er behoefte is aan specifieke toelichting op actuele 
marktvragen en/of dat er wellicht behoefte is aan meer 
technische ondersteuning met kennis die voor het binnen-
halen en scoren van projecten van belang kunnen zijn.  
In open sessies is kennis gedeeld en overgedragen,  
in een aantal situaties zijn ook onderwerpen naar voren 
gebracht die (nog) niet onderwerp zijn van de Vakrichtlijnen 

Erik de Waard, Technisch Development & Support Specialist 
van WECAL

De eerdere artikelen van Roofs in 2020 en de respons erop 
uit de markt heeft binnen WECAL geleid tot het besef dat er 
zowel intern als extern behoefte is aan het overdragen van 

PolybondPolybond
WECAL wenst u als leverancier  
van Polybond fijne feestdagen  

en een gezond 2021

WECAL Dak- & Isolatietechniek
Molenvliet 13 - 3961 MT Wijk bij Duurstede

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

WECAL wenst u als leverancier  
van Mapeplan® fijne feestdagen  

en een gezond 2021

WECAL Dak- & Isolatietechniek
Molenvliet 13 - 3961 MT Wijk bij Duurstede

0343 - 59 50 10
info@wecal.nl
www.wecal.nl
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Hiertoe zullen in december uitnodigingsformulieren volgen 
waarmee op een training ingetekend kan worden.  
Indien vanuit de relatie aangegeven wordt dat kennisover-
dracht gevraagd is over een specifiek thema, dan kan ook 
een ‘training op maat’ georganiseerd worden. 
De overdracht van kennis uit de database wordt gezien  
als een continue proces, ook omdat de aanvoer van kennis 
en het blijven updaten en onderhouden ervan een continue 
proces is. Op dit moment worden fabrieksbezoeken nog niet 
ingepland, maar uiteraard behoort dit uiteindelijk wel tot de 
mogelijkheden zodat naast de digitale en visuele informatie-
overdracht ook een stuk beleving kan ontstaan van produc-
ten en productieprocessen die aan het kennisbeeld kan 
worden toegevoegd. Tevens kan bij fabrieksbezoeken ook 
kennis overgedragen worden vanuit de door de producent 
zelf ingerichte ACADEMY of scholingsruimte voor een meer  
internationale blik op productmogelijkheden. Producenten 
als Polyglass, Eurofast®, SITEK, DAWO, UNILIN en ISOROC  
hebben inmiddels aangegeven open te staan voor fabrieks-
bezoeken wanneer dit weer verantwoord mogelijk wordt. 
De overdracht van kennis moet er toe leiden dat relaties op 
hun beurt opdrachtgevers nog gerichter kunnen informeren 
waardoor de kans op verkeerde pro ducttoepassingen met 
bijbehorende faalkosten reduceert en de kwaliteit en duur-
zaamheid van het project juist wordt vergroot. 

Door de optelsom van al deze activiteiten geven wij bij  
WECAL concrete invulling aan onze visie COMPLEET en  
OBJECTIEF te zijn in dak – en isolatietechniek door altijd  
met onze klanten mee te denken over de voor hen best  
passende dakopbouw.

NAWOORD
Omdat de database van WECAL ook inzicht verschaft inzake 
internationale activiteiten van haar betrokken producenten, 
kan naast kennisoverdracht in Nederland ook kennis over-
gedragen worden voor projecten in België. Recentelijk zijn  
ook projecten in Engeland en Duitsland ondersteund.  
Daarnaast wordt door WECAL gewerkt aan de koppeling 
tussen Europees geldende eisen en eisen vanuit FM Factory 
Mutual waarmee ook aangesloten kan worden op inter-
nationale of overzeese projecten. Heeft u dergelijke projecten 
dan kunt u voor specifieke projectondersteuning altijd  
contact opnemen via info@wecal.nl. ■

en/of waarvan juist in 2020 nieuwe normen en waarden  
in de markt zijn verschenen, met o.a.:
•  De problematiek rond Verzekeraars en PV-systemen op 

nieuwe en bestaande daken inzake branddoorslag en 
drukbelasting. 

•  De integratie van NEN 1068 voor de berekening van de 
thermische prestatie in de nieuwe NTA 8800 energie-
prestatie van gebouwen, met daarbij het opplussen van de 
Rc-waarde voor daken naar 6,3 m2.K/W is een voorbeeld.

•  De update van NPR 6708 voor de bevestiging van dakbe-
dekkingen in combinatie met de update van NEN-EN 16002 
voor de bepaling van de weerstand tegen windbelasting 
van mechanisch bevestigde flexibele dakbanen voor 
waterafdichting.

•  De update van NEN 6063 voor de bepaling van het brand-
gevaarlijk zijn van daken waarin de Europese extrapolatie-
regels nu deels zijn verwerkt inzake BRoof T1 classificatie 
voor dakbedekkingen.  

Ook de meer gedetailleerde vraag om milieugerichte  
informatie bij BREEAM en DUBO projecten is toegevoegd  
aan de database naast de bekende ISO 9001 en  
14001 certificatiesystemen.
Daarnaast zijn ook de verwerkingsrichtlijnen van isolatie-
materialen in dakbedekkingssystemen voorgesteld en 
zijn gegevens van concurrentiematerialen verzameld als 
vergelijkingsmateriaal. Eerder heeft WECAL al een ‘ingevulde 
Vakrichtlijn’ opgesteld ter ondersteuning van de verwerking 
van eenlaagse en meerlaagse bitumineuze dakbedekkings-
systemen. Met ondersteuning van Polyglass zijn ook de 
verwerkingsrichtlijnen voor de kunststof dakbanen in het  
Nederlands verwoord. De invloed van de Coronamaatregelen  
heeft geleid tot het opstellen van digitale invulformulieren  
waarmee projectgegevens op een eenvoudige wijze com-
pleet vastgelegd kunnen worden en gebruikt kunnen worden  
voor het opmaken van Rc- bouwfysische en windlastbereke-
ningen. Deze digitale formulieren kunnen gelijktijdig ook 
dienen als technische documentatie c.q. projectinformatie  
in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid, waarbij de  
dossieropbouw vooraf om digitale toelichting zal gaan vragen.

VAN ACADEMY NAAR KENNISOVERDRACHT
Op projectniveau vindt al sinds september digitale kennis - 
overdracht plaats via media als LinkedIn, e-mail en WE-transfer. 
In een aantal situaties is ook projectgerichte ondersteuning 
in de praktijk en op locatie bij de relatie geleverd. Uiteindelijk 
is de doelstelling van de ACADEMY om in combinatie met 
de nieuwe website ook de meer algemene informatie die 
niet specifiek aan een project hoeft te worden gekoppeld, 
overgedragen wordt aan relaties. Er is op locatie bij WECAL in 
Wijk bij Duurstede een trainingslokaal ingericht voor fysieke 
kennisoverdracht. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor 
het geven van productdemonstraties en kan er via een 
rondgang door productie en magazijnen ook een keur aan 
producten, productcombinaties en maquettes met dakop-
bouwen getoond worden. De intentie is, rekening houdend 
met door de overheid afgekondigde Coronamaatregelen 
die tot half januari aangehouden zouden kunnen worden, 
trainingen te organiseren vanaf eind januari 2021.  

BEDRIJFSNIEUWS

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 
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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.continu-isolatie.nl

www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

Kwaliteit in platte en hellende daken

info@daktechniekholland.nl

www.daktechniekholland.nl Hardinxveld- Giessendam

0184 499 266

www.sealeco.nl

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

 www.eyecatchersafety.com

www.mawipex.nl

www.bitasco.nl

www.reflexy.org www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

www.ibsconsultants.nl/dakconsult

D É  D A K B E G R O E N E R

DakConsult

www.optigroen.nl

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

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!



Klimaatadaptatie vraagt om nieuwe impulsen in de vergroening van  

Nederland. Er zijn veel subsidies beschikbaar voor de aanleg van groene  

daken. Hieraan worden wel kwaliteitseisen gesteld. Voor de grotere  

daktuinen vragen overheden om de Groenkeur beoordelingsrichtlijn  

Dak- en Gevelbegroening. Voor de kleinere daktuinen, zoals op bijvoor- 

beeld schuurtjes en fietsenhokken zijn vakbekwame medewerkers een uit-

komst. Zo weet de subsidiegever dat de uitvoering goed en veilig gebeurt  

en is verzekerd van een langdurig plezier van het groene dak.

Grip op vakmanschap 
en veiligheid op het dak

De kracht van het onafhankelijke kwaliteits keurmerk  
Dak- en Gevelbegroening zit in de meetbare vakbekwaam-
heidseis. De basis van deze beoordelingsrichtlijn is de 
ISO 9001 norm, waarin klanttevredenheid centraal staat. 

Bij subsidievertrekking stellen veel provincies, gemeenten 
en waterschappen dat de aanleg van groene daken wordt 
uitgevoerd door Groenkeur-gecertificeerde bedrijven en 
medewerkers.

VEILIGHEID VOOROP
Bij werkzaamheden vanaf tweeënhalve meter hoogte  
stelt de ARBO aanvullende veiligheidsmaatregelen.  

Met het Groenkeur-certificaat ‘Veilig werken op hoogte’ voldoen 
dak- en gevelprofes sionals hieraan. Medewerkers moeten zich 
bewust zijn van veiligheid en het bijbehorende gedrag tonen. 
Daarom is binnen de Groenkeur-dakopleidingen ‘Veilig werken 
op hoogte’ een apart onderdeel dat tevens als instapeis is 
geformuleerd. Opdrachtgevers zijn verantwoordelijk als het mis-
gaat. In zee gaan met een aannemer met het onafhankelijke 
Groenkeur-keurmerk verzekert opdrachtgevers van vakman-
schap en aantoonbare, duurzame kwaliteit in de uitvoering van 
opdrachten en projecten. ■

Wie kiest voor duurzame kwaliteit in het groen,  
kiest voor een aannemer met Groenkeur.

Groenkeur het enige onafhankelijke keurmerk  
voor grip op groen in Nederland!

Grip op vakmanschap en 
veiligheid op het groendak 

Stichting Groenkeur 

info@groenkeur.nl

www.groenkeur.nl

      @groenkeur
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Duurzame kwaliteit is een belangrijk criterium  
bij aanbestedingen en subsidieverlening. 

Bron: Koninklijke Van Ginkel Groep bv

Groenkeur-gecertificeerde bedrijven zijn 
verplicht om jaarlijks aan te tonen dat  
de kwaliteitsdoelstellingen zijn gehaald.  
Zo garandeert het certificaat dat er  
binnen het bedrijf aandacht is voor  
gediplomeerd personeel, kennis deling, 
veiligheid en technische eisen voor  
oplevering en onderhoud.

ONAANGEKONDIGDE CONTROLE
Daarnaast kunnen bedrijven ook onaan-
gekondigde controles verwachten.  
Vakdeskundigen van Groenkeur onder-
zoeken steekproefsgewijs in de praktijk  
of projecten voldoen aan de verwachte 
kwaliteit. Bovendien kan een opdracht-
gever bij Groenkeur een verzoek indienen 
voor deze extra vaktechnische keuring.

VAKBEKWAAMHEID
Op projecten zijn vakbekwame mede-
werkers actief die beschikken over een 
persoonscertificaat van Groenkeur.  

In 2020 is Groenkeur gestart met vernieuwde opleidingen 
Dak- en Gevel begroening. Uitgangspunt hiervoor is het prak-
tijkboek multifunctionele groene daken en gevels. Dit hand-
boek voor groene daken is gebaseerd op de meest recente 
inzichten voor een goede aanleg en gedegen onderhoud 
van daktuinen en groene gevels.  

GROENKEUR-BEDRIJFSCERTIFICATEN
• GROENVOORZIENING
• BOOMVERZORGING
• DAK- EN GEVELBEGROENING

GROENKEUR-PRODUCTCERTIFICAAT
• DUURZAME BOOMKWEKERIJPRODUCTEN

GROENKEUR-PERSOONSCERTIFICATEN
• MEDEWERKER DAK- EN GEVELBEGROENING ONDERHOUD
• MEDEWERKER DAK- EN GEVELBEGROENING AANLEG
• VOORMAN/UITVOERDER DAK- EN GEVELBEGROENING
• VEILIG WERKEN OP HOOGTE
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agenda
Webinar multifunctionele daken voor landschapsarchitecten
In het stedelijk daklandschap wordt extra waarde gecreëerd wan-
neer leuke, creatieve en inspirerende kansen van daken worden 
benut. Met de huidige uitdagingen zoals biodiversiteit, circulariteit, 
natuurinclusief, maar ook de waterparagraaf komt er steeds meer 
kijken bij een daktuinontwerp. Voor de landschapsarchitect zijn 
daktuinen booming. Daar komt wat meer bij kijken in het ontwerp 
dan bij een eenvoudig groendak. Wat zijn de eisen, voorwaarden, 
mogelijkheden en waar moet men op letten tijdens het ontwerp? 
Wat voor dak is geschikt? Wat zijn de do’s and don’ts als het gaat 
om constructie en details? Kan een boom wel op een dak staan? 
Hoe combineer je PV, water en groen met elkaar? Al deze vragen komen aan bod tijdens het webinar. Het webinar wordt  
georganiseerd door Optigrün (www.optigruen.nl) en wordt gegeven op donderdag 10 december 2020. Start 10.00 uur.

Seminar Renovatie & Transformatie
De renovatieopgave is immens: met zo’n duizend woningen per dag die verduurzaamd moeten worden, moet de bouw- en  
vastgoedsector de schouders eronder zetten. Ook het vastgoed dat zijn functie heeft verloren, moet een nieuwe bestemming  
krijgen. Het omvormen van deze gebouwen naar  
panden met toekomstwaarde krijgt de volle aan- 
dacht. Op 10 december vanaf 10.00 uur kan men  
bijpraten met vakmensen uit de hele bouwkolom.  
Informatie: www.duurzaamgebouwd.nl. 

Eerste Masterclass Solar Energy Project Development
Van 7 januari tot 13 april 2021 organiseren Solarplaza en 
Walk The Talk de eerste Masterclass Solar Energy Project 
Development in Nederland. In een serie modules wordt 
uitgelegd hoe de ontwikkeling van grootschalige  
PV-projecten werkt en hoe je een netwerk opbouwt in 
Nederland. De masterclass omvat 8 modules en  
4 projectbezoeken, gespreid over een periode van circa 
4 maanden. De masterclass is ontwikkeld voor jonge 
leidinggevenden en professionals die nieuw zijn in het 
vakgebied van grootschalige PV projectontwikkeling. 
Info en inschrijven: www.solarplaza.com.

•  De Nederlandse Metaaldagen worden georgani-
seerd op 21, 22 en 23 april 2021 in de Brabanthallen  
te ’s-Hertogenbosch.

•  Vier weken later, van 18 tot en met 20 mei, zijn de  
Brabanthallen het toneel van de gelijktijdige  
vakbeurzen Renovatie en Monument. 

•  De BouwBeurs is verplaatst naar  
13 tot en met 17 september 2021.

Wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2021

Bodegraven 0172-617409
info@benroos.nl
www.benroos.nl

Wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2021

Amsterdam – Arnhem - Breda/Rotterdam
Den Haag – Harderwijk – Vlissingen

076 – 5715540

contact@bitasco.nl
www.bitasco.nl

Dakbedekking - Isolatie - Dakaccessoires

Wenst u prettige feestdagen  
en een gezond 2021

Rooflogix - Onderdeel van Kijlstra Bestrating BV
Adriaan Tripweg 5, Veendam

(0598) 69 66 66
www.kijlstra-bestrating.nl

GROENDAK VOOR POOLS MUSEUM
In Warschau heeft de Poolse vestiging van Optigrün een mega 
Optigrün Economisch Dak-systeem van 8.000 m2 ge-engineerd 

en uitgeleverd voor het nieuwe Poolse Legermuseum.  
Het daksysteem kenmerkt zich door de opbouw met een  

beschermlaag RMS 300, drainage-bufferlaag FKD 25,  
filterlaag FIL 105, 60 mm substraat en Sedum plugplantjes. 

P E R S O N A L I A
WECAL

Het verkoop buitendienst team van WECAL Dak- & Isolatietechniek krijgt sinds  
16 november 2020 versterking van Frank van Look. Als technisch commercieel adviseur 

Daksector gaat hij zich richten op bestaande en nieuwe klanten. Frank heeft ruime 
ervaring in commerciële functies opgedaan in diverse branches en in de daksector.

idverde
Martin Wigger is per 1 november 2020 gestart als productmanager Business & Industry 

bij idverde Realisatie. Martin gaat samen met de klanten de bedrijventerreinen,  
bedrijfstuinen en kantoorcomplexen in Nederland een stukje groener en  

duurzamer maken en daarmee klaar voor de toekomst. Hierbij spelen groene daken 
een belangrijk rol. Groen is van kinds af aan Martins passie en met aanstekelijk  

enthousiasme zal hij zich inzetten voor verdere groei binnen dit segment.

GEEN GEVAARLIJKE SITUATIES  
MEER DOOR LOSSE VETERS 
Uit onderzoek blijkt dat struikelen en vallen op de werkvloer al  
jaren op de eerste plaats staat in de top 5 van bedrijfsongevallen. 
Dat kan verleden tijd worden. Safe Lace Europe heeft onlangs de 
Safe Lace Industrial geïntroduceerd. Op een simpele manier zorgt 
dit product ervoor dat losse veters en loshangende veterlussen op 
de werkvloer niet meer voorkomen. Gert Jan van Spanje, category-
manager bij Intersafe: “Als leverancier van veiligheidsproducten 
ben je altijd op zoek naar ‘pareltjes’. Safe Lace Industrial is er wat 
ons betreft zo een. Het verhaal van dit product klopt van begin tot 
eind, een welkome aanvulling in ons assortiment”

WERKSOKKEN VOOR ELKE JOB
Redbrick heeft een lijn werksokken voor elke job en elk 
seizoen. Wat ze gemeen hebben: een perfecte pasvorm,  
ventilatiekanalen op de wreef, schokdemping en een 
vlakke, niet voelbare naad bij de tenen. Dankzij de slijt - 
vaste stof Cordura® die in de sokken is verwerkt gaan  
ze extra lang mee. Bij de ontwikkeling van vier soorten 
werksokken is gebruik gemaakt van beproefde 
technologieën uit de wandelsport. Het ademende 
materiaal CoolMax® is gebruikt  
voor de Cool sok en het  
lichtgewicht en isolerend  
ThermoLite® voor de wintersok  
Thermo. Redbrick All-seasons  
zijn het hele jaar door te dragen.  
Voor professionals die werken met  
gevoelige elektronische apparatuur  
zijn er de speciale ESD-sokken. 
Informatie: www.redbrick.eu

VERHUIZING JVK 
Voor wie het nog niet wist: JVK Ambachtelijke Dakbedekkingen  
is verhuisd naar een nieuw pand met adres Rithmeesterpark 27a  
te Breda. JVK gebruikt het chique en duurzame bedrijfspand 
samen met BSI Verwarmt. Uiteraard is een deel van het pand 
bekleed met zinken noir bekleding.

SAB WARMDAKPLATEN MET FM APPROVAL
In Nederland en België wordt door gebouweigenaren, vastgoedontwik-
kelaars en architecten veel waarde gehecht aan het FM-certificaat. 
Voor distributiecentra of grote productiefaciliteiten is FM bijna de  
standaard geworden, opgenomen en voorgeschreven in het bouw-
bestek van het project, niet alleen voor de gevel, maar ook voor  
het dak. SAB-profiel levert nu stalen dakplaten met een FM approval,  
voor een verzekerde kwaliteit en een lage premie. SAB-profiel is de 
enige producent in de Benelux met een FM-approval op warmdak-

platen. Het gaat om de warmdakplaten SAB FA 135R/930,
SAB FA 153R/840, SAB FA 158R/750 en SAB FA 200R/750.

Deze platen voldoen aan FM standaard 4451 en zijn  
alle vier geschikt voor grote overspanningen. 
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Volgende maand in Roofs:

idverde www.idverde.nl

Eurofast www.eurofast.nl

Jet Bik www.jet-bik.nl

Firestone www.firestonebpe.com

Brouwers Zink www.brouwerszink.nl

Skylux www.skylux.be 

Actiondak www.actiondak.nl

Kingspan Unidek www.unidekflatroofs.nl

Artilan bv www.artilan.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Wecal www.wecal.nl

All-up www.all-up.nl 

Stichting Groenkeur www.groenkeur.nl

BMI Group www.bmigroup.com IKO 

IKO nl.iko.com

Mawipex Handelsmaatschappij bv www.mawipex.nl

Dejond www.dejond.com

Daksafe www.daksafe.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

BDA Opleidingen www.bdaopleidingen.nl

Boko www.boko.nl

Anjo www.anjo.nl

Soprema www.soprema.nl

Van Boven Kunststoffen www.van-boven.nl

Carlisle Construction Materials www.ccm-europe.com

Aabo Greentech bv www.aabogreentech.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Kedge Safety Systems bv www.kedge.nu

Dakned www.dakned.nl

Roval Aluminium bv www.roval.eu

48

56

60

62

63

64

70

71

74

77

79

83

84

2

10

11

16

20

22

24

25

30

32

33

44

45

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.

SPECIAL
Logistiek en materieel

De volgende Roofs verschijnt op 5 januari 2021
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Leister Technologies Benelux B.V.
Duwboot 38 - 3991 CE Houten

Tel 030 - 2199888 - Fax 030 - 2199889
info@leister.nl
www.leister.nl

www.leister.nl

Vraag er naar bij uw dealer

Leister ELECTRON ST Promo SET

Alles voor de professional:

• Leister ELECTRON ST
• Robuuste Leister koffer
• Leister mondstuk 75 mm
• Leister aandrukrol 80 mm
• Leister toestelsteun

We know how.

U bespaart 23%!

€ 520,00
Als set nu voor:

€ 399,00

• Voor bitumineuze dakbanen
• 3400 Watt. Slechts 1,1 kg
• Tweecomponenten handgreep
• Snel schoon te maken luchtfilters
• Automatische koolborstelstop
• Bescherming van het element

ELECTRON ST

Prijzen geldig tot 31-12-2015

Swiss
made

Promo kit Electron ST_A5.indd   1 02.10.14   11:41

Brandveilig 
werken!

Wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2021

Ketelaarskampweg 8,
5222 AL, ‘s-Hertogenbosch

Tel 073-6271250 Fax 073-6271255
info@dakned.nl
www.dakned.nl

Wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2021

Jan Tooropstraat 16
5753 DK  Deurne

0493-315885
www.eurofast.nl

Wat een bijzonder 2020 laten we achter ons. Veel dingen die vanzelfsprekend 
waren, zijn dat opeens niet meer. Juist nu kijken we graag terug op de goede 
dingen die het jaar bracht, zoals de fijne samenwerking met u en uw organisatie. 
Ook in tijden van minder persoonlijk contact en 1,5 meter afstand houden zijn 
we verbonden met elkaar en staan we klaar voor elkaar. Daarvoor willen we u 
hartelijk bedanken.

Namens alle collega’s van BMI Nederland wensen wij u veel warmte, licht en  
gezelligheid tijdens de feestdagen en een voorspoedig 2021. We hopen u  
snel weer te ontmoeten, in goede gezondheid!

bmigroup.com/nl

Fijne feestdagen!

AAN TAFEL MET… 
Angèle Reinders  
(hoogleraar Design of  
Sustainable Energy Systems)

GROENE  
LUCHTHAVENTERMINAL
The Hague International Airport

INTERNATIONALE DAKEN
Gerechtshof Antwerpen



nl.iko.com  -  iko-insulations.com

IKO PUSHING LIMITS
Het verleggen van grenzen, het steeds beter willen doen, het op elkaar  
afstemmen van factoren die bijdragen tot topprestaties is wat topsporters doen.

Dit is met IKO als producent van dakbedekking, vloeibare waterdichting en  
isolatie heel vergelijkbaar. Van ontwerp en productie, toepassingen van de  
producten, technieken en adviezen; alle medewerkers bij IKO zijn er voor u  
want samen gaan we voor topprestaties.

DAKBEDEKKING  I  VLOEIBARE WATERDICHTING  I  ISOLATIE

Prestatiegericht
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