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Hebben vakbeurzen 
bestaansrecht?
De Bouwbeurs staat weer voor de deur. Van 4 t/m 8 februari 
komt heel bouwend Nederland weer bijeen in de Jaarbeurs 
in Utrecht. Ik zeg met opzet heel bouwend ‘Nederland’,  
want deze beurs beperkt zich ook alleen tot Nederland.  
In het verleden presenteerde men zich wel als een ‘internatio
nale’ beurs, maar vooral de bezoekers zijn puur Nederlands.  
Als de organisatoren zich zouden durven te meten met 
 bijvoorbeeld de BAU in München, de Batimat in Parijs of  
The Big 5 in Dubai dan zouden ze lijden aan grootheids
waanzin. Maar als ze reëel zijn, dan doen ze dat niet. 

Hebben de nationale en regionale beurzen (en misschien 
zelfs de grote internationale beurzen) eigenlijk nog wel 
bestaansrecht? Is het hele principe van beurzen niet achter
haald? Met behulp van het internet kan je alle producten 
vinden die je maar zoekt, ook de meest innovatieve produc
ten waar het op beurzen vaak aan ontbreekt. Ook wordt de 
wereld steeds kleiner en de bedrijven worden steeds groter 
en internationaler, de ambitie is vaak een ‘global player’ te 
worden. Dat betekent dat producenten graag naar je toe
komen om hun producten te presenteren, ook al moet men 
ervoor vliegen en hotelovernachtingen ervoor over hebben. 
In feite hangt het antwoord op de vraag naar het bestaans
recht van bouwbeurzen af van degene aan wie je het 
vraagt: de bezoekers of de standhouders. Als je het aan de 
standhouders vraagt, zal men zeggen dat nu eindelijk ieder
een naar hen toekomt in plaats van dat de sales managers 
heel Europa of zelfs heel de wereld over moeten reizen om 
hun producten aan te prijzen bij prospects.

In mijn werkzame periode bij een certificatieinstelling werkte 
het wonderbaarlijk andersom. Mijn klanten, ook de inter
nationale klanten, kwamen naar het kantoor in Culemborg 
om ons product, t.w. CE of KOMO, te komen kopen. Ik vond 
dat eigenlijk vreemd, de omgekeerde wereld. Blijkbaar als 
men echt iets wil, is men bereid om ervoor te reizen. Het pro
duct CE of KOMO is natuurlijk ook heel iets anders dan een 
bouwproduct: de klanten hadden het nodig en hadden 
bijna geen alternatief.

Als vertegenwoordiger van deze certificatieinstelling ging 
ik eens naar een dakbedekkingsbeurs in Shanghai. Ik ging 
daar alle producenten af om mijn diensten als Notified Body 
(CEmarkering) aan te bieden. Deze werkwijze bracht een 
heleboel waardevolle leads op. Een collegabedrijf had een 
eigen stand op die beurs. Ik ben bijna uit medelijden bij hem 
langs geweest: er kwam helemaal niemand  
bij hem op de stand.  

En hij kon ook niet weg om 
actief de produ centen af 
te lopen zoals ik deed, 
omdat anders zijn stand
je leeg stond. Ik sprak 
hem hierop aan en hij 
moest beamen dat dit 
de laatste keer was  
dat hij een stand op een 
beurs zou nemen. 

Maar ook hier geldt weer dat 
CEmarkering  
een heel andere verkoopstrategie nodig 
heeft dan een bouwproduct, waarbij de aanwezigheid van 
het fysieke product (en het gezicht van de verkoper) belang
rijk kan zijn bij de verkoop. 

Het ligt er kortom dus maar aan met welk doel je jezelf op 
de beurs wilt presenteren, of de beurs wilt bezoeken. Ik ga 
in ieder geval gewoon weer naar de Bouwbeurs in Utrecht 
en hopelijk kom ik u dan ook tegen. In ieder geval wens ik 
u, mede namens de uitgever van dit blad, een gelukkig, 
gezond en succesvol 2019!

Marco de Kok

EEN VLAMMEND  
BETOOG
VOOR STEENWOL

>1.000 °Crockwool.nl

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

Minimaal 1.000 °C, een verantwoorde keuze!
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De vestiging van MercedesBenz Den Haag wordt getransformeerd tot  

 eerste Flagship Store in Nederland. Het project dient als pilot voor het nieuwe, 

 Europese winkelconcept van het Duitse automerk: MAR 2020. Een groot  

6,5 meter uitkragend dak zorgt ervoor dat het oude en nieuwe één geheel 

worden. De renovatie is complex, ook omdat de werkplaatsen in bedrijf blijven. 

Markante metamorfose 
Mercedes-Benz

Tekst: Martijn van den Bouwhuijsen
Foto's: Van Mierlo Bouw en Ibelings van Tilburg architecten

Het bijna twintig jaar oude bedrijfspand van MercedesBenz 
langs de Donau in Den Haag was toe aan een grondige 
 renovatie. De logistiek en uitstraling voldeden niet meer 
aan de hedendaagse eisen en wensen. Groot manco was 
bijvoorbeeld de showroom, die vanaf de buitenkant onzicht
baar was en alleen bereikbaar via de kantooringang.  
Het Duitse moederbedrijf Daimler AG wilde bovendien  
de nieuwe huisstijl uitrollen en koos Den Haag als locatie 
voor een Flagship Store. Het vernieuwde gebouw wordt  
niet alleen moderner, maar ook groter dan het originele: 
1.777 m² vloeroppervlak komt erbij. 

De verbouwing is ingrijpend. Een groot deel van de gevels 
is gestript en vervangen door transparante façades. Het 
gekromde deel aan de Donauzijde, waar zich vroeger de 
verkoop en het onderhoud van grote vrachtwagens bevond, 
is gesloopt. Het gebouw is daar aangeheeld tot een recht
hoekig volume om ruimte te creëren voor een showroom, 
drie niveaus hoog en omhuld met een vliesgevel. De verkoop 
en het onderhoud van grote vrachtwagens is verhuisd naar 
een andere vestiging van MercedesBenz. 

De vernieuwde showroom is 30% groter dan de oude.  
De fysieke en virtuele winkelvloer zijn geïntegreerd,  
waarmee de dienstverlening aansluit op de wensen van  
de klant. Op de begane grond bevinden zich straks grote 
beeldschermen voor productpresentaties en exclusieve  
ruimtes voor aflevering van auto’s. Een grote trap met 
 hellingbaan verbindt de begane grond met de eerste 
 verdieping, waar het AMG center is. Een tweede trap leidt 
naar de occasions.

Nieuwe showroom van Mercedes-Benz aan entreezijde.

Het nieuwe dak heeft een stevige staalconstructie die rust op stalen kolommen.  

Bovenop de constructieve dakvloer bestaat de opbouw uit geprofileerde stalen  

dakplaten, isolatie en bitumen.

Een 6,5 meter uitkragend dak zorgt ervoor dat het oude en nieuwe één geheel worden. 

Oude en nieuwe gebouw gezien vanaf de Donau.

Showcase voor en na de renovatie.
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Aan de snelwegzijde krijgt het bedrijfspand een nieuwe 
showcase. De oude, kleine autoetalage is vervangen door 
een vier lagen hoge doorzichtige kijkdoos, over de volledige 
breedte van het gebouw. De showcase heeft een stalen 
draagconstructie met momentvaste hoeken, bovenop een 
poerenfundering, en biedt plek voor 44 auto’s. Een autolift 
zorgt voor de ontsluiting. De showcase langs de A4 is zo 
transparant mogelijk uitgevoerd met 5,1 bij 2,5 meter grote 
glaspanelen, die nauwelijks reflecteren en een kozijnloze 
bevestiging (‘spider’constructies) hebben. 

Het middendeel van het bedrijfspand, met werkplaatsen  
en kantoor, blijft gehandhaafd. Daar worden intern aanpas
singen gedaan. Het dak blijft daar intact.

FUTURISTISCHE KAP
Een 6,5 meter uitkragend dak met een afgeronde rand zorgt 
ervoor dat het oude en nieuwe deel één geheel worden.  

Het overstek geeft het ‘experience center’ van MercedesBenz 
een modern en robuust uiterlijk. De 2 mm dikke dakrand is 
uitgevoerd in aluminium, met een zilver metallic kleur die  
het licht reflecteert: RAL 9006. De lichtmetalen rand bevindt 
zich op 10,4 meter boven maaiveld en is aan de dakvloer 
verankerd met een aluminium hulpconstructie. Het nieuwe 
dak heeft een stevige staalconstructie van onder meer  
HEB 400 profielen en IPE liggers die rusten op stalen kolommen.  
Bovenop de constructieve dakvloer bestaat de opbouw uit  
geprofileerde stalen dakplaten, isolatie en bitumen. Het afschot 
bedraagt 16 mm per meter. Hemelwater wordt afgevoerd 
met een pluviasysteem. De dakopbouw en het hemel
waterafvoersysteem in het oude, bestaande dak zijn nage
noeg identiek.

“Een deel van het dak is beloopbaar, zodat de airconditio
ning onderhouden kan worden,” zegt werkvoorbereider  
Wim Berendse namens Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling.  
“Tussen het oude en het nieuwe dak is enig niveauverschil. 
Daar bevindt zich een stalen dakopstand.” 

Boven de entree kraagt het dak 22,5 meter uit en creëert zo 
een beschutte plek voor klanten van MercedesBenz om hun 
auto af te leveren bij de werkplaats en/of over te stappen 
in een leenauto. Het plafond van Hunter Douglas is voorzien 
van 72 vlak afgewerkte led spots. Berendse: “Op maaiveld
niveau hebben we het terrein heringericht met een voor
rijstraat, parkeerplaatsen, planten en een 1 meter hoge heg.” 

NA SLUITINGSTIJD BOUWEN
Het originele bedrijfspand van MercedesBenz in Den Haag 
was in 2000 opgeleverd, door dezelfde aannemer die nu  
de transformatie tot Flagship Store voor rekening neemt:  
Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling. Het bedrijf kreeg de nieuwe 
opdracht op basis van een concurrerende prijs en realistisch 
plan van aanpak. Vanwege de exclusiviteit van het project 
heeft de aannemer alle werktekeningen voorgelegd aan  
de architect en de directievoerder van MAR 2020 en stuurde 
het project vanaf ontwerp tot uitvoering volledig met een  
3D BIM model aan, met Revit als ontwerptool.

MAR 2020 EN POP-UP SHOWROOM
IN HET NIEUWE ONTWERP VAN DE FLAGSHIP STORE, DE BEELDBEPALENDE GROTE 
WINKEL VAN HET DUITSE AUTOMERK, WORDT DE NIEUWE HUISSTIJL MARKENAUFTRITT 
RETAIL (MAR) 2020 DOORGEVOERD. HET PROJECT VORMT DE PILOT VOOR DE 
 UITROL VAN DE NIEUWE CORPORATE IDENTITY, EERST IN NEDERLAND EN LATER  
IN ANDERE DELEN VAN EUROPA. HET INTERIEURONTWERP KWAM TOT STAND 
IN NAUWE SAMENWERKING TUSSEN DE IBELINGS VAN TILBURG ARCHITECTEN, 
 INTERIEURARCHITECT BURO LOODS EN HET DUITSE BUREAU GRAFT. 

OM DE VERKOOP VAN AUTO’S TIJDENS DE VER EN NIEUWBOUW DOOR TE LATEN 
GAAN, HEEFT KONTENT STRUCTURES DE OPDRACHT GEKREGEN OM EEN TIJDELIJKE 
SHOWROOM TE MAKEN, EVENEENS OP HET FOREPARK IN DEN HAAG. ZIJ  HEBBEN 
EEN GEÏSOLEERD TENTPAVILJOEN VAN 20 METER BREED EN 80 METER LANG 
GEBOUWD. DE TENTHAL MET ALUMINIUM CONSTRUCTIE IS ONDER MEER VOOR
ZIEN VAN EEN LANGE GLASWAND, KANTOORRUIMTES EN AUTOMATISCHE OVER
HEADDEUREN. MERCEDESBENZ GEBRUIKT DE TIJDELIJKE SHOWROOM VOOR DE 
VERKOOP VAN BEDRIJFS EN PERSONENWAGEN OCCASIONS. ALLE ONDERDELEN 
WORDEN NA ONTMANTELING HERGEBRUIKT: EEN MILIEUVRIENDELIJKE OPLOSSING 
VOOR CONTINUÏTEIT IN DE VERKOOPWERKZAAMHEDEN.

• OPDRACHTGEVER: MERCEDESBENZ
• DIRECTIE: ROYAL HASKONING DHV, AMERSFOORT
• ARCHITECT:  IBELINGS VAN TILBURG ARCHITECTEN,  

CAPELLE AAN DEN IJSSEL 
• INTERIEURARCHITECT:  IBELINGS VAN TILBURG ARCHITECTEN,  

CAPELLE AAN DEN IJSSEL; BURO LOODS, AMSTERDAM 
EN GRAFT, BERLIJN

• CONSTRUCTEUR: BROERSMA, DEN HAAG
• AANNEMER: VAN MIERLO BOUW & ONTWIKKELING, MAASDIJK
• STAALBOUWER: BENTSTAAL BV, IJSSELSTEIN
•  LUIFEL,GEVELCASSETTES  

&GEVELZETWERK: ALDOWA, ROTTERDAM
• W+E INSTALLATIES: DEKKER VAN GEEST, MONSTER
• GEVELBOUWER: VAN IERSEL GEVELTECHNIEK, MADE
• BEVEILIGINGSSYSTEMEN: HOLLAND SYSTEMEN, DEN HAAG

Michel Paalvast, Directeur Bouw zegt: “De diversiteit van 
 betrokken partijen en de combinatie van verbouw en nieuw
bouw maken het project complex. We verdeelden het project 
in meer dan tien fases. Samen met onze bouwpartners 
hebben we het werk efficiënt ingepland en uitgevoerd op 
basis van leanmanagement. Soms werken er wel 50 mensen 
tegelijk op de locatie. Bij de bouw gebruiken we onder meer 
mobiele kranen, verreikers en hoogwerkers.” 

De werkplaatsen en kantoren van MercedesBenz blijven in  
gebruik tijdens het bouwproject. Paalvast licht toe: “De aan  
en afvoer van bedrijfswagens en personenwagens moet 
 ongehinderd door kunnen gaan. De wegen rondom het 
pand moeten begaanbaar blijven. Ook de klanten van 
MercedesBenz kunnen hun auto’s blijven parkeren.  
Daarom zijn veel werkzaamheden, zoals de dakbouw,  
na sluitingstijd van de dealer uitgevoerd: in de avonduren  
en weekenden. Om snel op locatie te kunnen werken, 
 prefabriceren we zo veel mogelijk, bijvoorbeeld de lift
schachten en delen van de dakconstructie. We begonnen  
in december 2017 met bouwen. Naar verwachting leveren 
we de Flagship Store eind maart 2019 op.” 

Bentstaal BV, die evenals Van Mierlo ook al bij de bouw van 
het originele pand betrokken was, monteerde de staalcon
structie en de dakplaten van de Flagship Store. Het staal
constructiebedrijf nam ook een deel van de engineering 
op zich. Achtereenvolgens vond de montage plaats van de 
staalconstructie van de showcase, de showroom en de luifel 
(uitkragende dak), zoals Van Mierlo voorschreef. Bij het posi
tioneren van de bouwkraan hield Bentstaal rekening met de 
parkeerplaatsen van MercedesBenz. Die plaatsen moesten 
vrij blijven voor klanten. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Interieur van de nieuwe showroom.

Vogelperspectief van de Flagship Store.

Showcase na de renovatie.



INNOVATIVE
PARTNER

Wij adviseren u graag:  0251 22 93 23  

anjo.nl

BIJ PLATTE DAKEN DENK JE AAN ANJO!

VOOR PLATTE DAKEN
OPLOSSINGEN

De vertrouwde kabeldoorvoer met PP-bochten, voor dunne kabels. Voor dikkere kabels en koelleidingen de gelaste 
kabeldoorvoer met losse kap. Uiteraard ook leverbaar met een pvc-coating voor het inwerken in pvc dakbedekking.

Lange Linden 32
5433 NC Katwijk

T  088-9965680
F  024-6782495

info@aabogreentech.nl
www.aabogreentech.nl

Klimaatneutraal, duurzaam 
en gasloos wonen en werken.
Dat duurzaam, gasloos en energieneutraal bouwen de toekomst heeft is 
allang geen nieuws meer. Dit geeft niet alleen een gezonder leefklimaat 
voor bewoners en gebruikers, maar is ook een noodzakelijke stap om ons 
milieu te ontzien. AaboGreenTech, onderdeel van Aabo Trading, helpt 
u graag om ook uw woning of gebouw door middel van een op maat 
gemaakt pakket aan innovatieve technieken klaar te maken voor een 
groene toekomst. 

Eigen energie en warmte opwekken of zelfs compleet overstappen naar 
een gasloze woning of gebouw is niet alleen een slimme en verantwoorde 
investering voor uzelf, maar zeker ook voor het mileu. En wij helpen u graag 
om dit te verwezenlijken! Bent u ondernemer? Dan helpen wij u tevens 
graag bij het naleven van de Wet Milieubeheer!

Bezoek ook onze 
nieuwe webshop!

Infraroodverwarming Warmtepompen LED verlichting Zonnepanelen

www.aabogreentech.nl

Daksafe BV
Waardsedijk-Oost 12, 3417 XJ Montfoort, Nederland
T: 0031348 47 52 00
E: info@daksafe.nl

www.daksafe.nl

Dé specialist op het gebied van dakveiligheid

Elke daksituatie is anders. Standaard veiligheidsproducten voldoen dan 
ook niet altijd. Wij hebben de kennis, kunde en ervaring in huis om voor 
elke daksituatie een passende oplossing te vinden.

KS1 kabelsysteem van Daksafe®
Een nieuw doorloopbaar kabelsysteem

Daksafe heeft, als één van Nederlands eerste producenten van valbeveiliging, 
een doorloopbaar kabelsysteem in combinatie met nieuwe ankerpunten 

 ontwikkeld. Het nieuwe KS1 kabelsysteem van Daksafe biedt het allemaal: 
veiligheid, duurzaamheid, eenvoud en gebruikersgemak.

Ontdek alle voordelen op:

www.ks1kabelsysteem.nl

Snelle montage gegarandeerd op
de volgende ondergronden:

Beton
Kanaalplaat vloeren

Gasbeton
Durisol

Staal vloeren
Hout
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Op 22 maart 2019 wordt de derde editie van de feestavond voor de 

 dakenbranche georganiseerd in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee.  

Tijdens deze avond zullen in twee categorieën (platte en hellende daken)  

de awards voor het Dak van het Jaar 2018 worden uitgereikt.  

Ook zal voor zowel de platte als de hellende dakenbranche de  

Dakenman of vrouw van het Jaar worden gekozen.

Uitreiking Dak van het Jaar 2018

FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE 2019

De feestavond wordt georganiseerd om de kwaliteit die in de  
dakenbranche aanwezig is te tonen en te vieren. Tijdens de 
feestavond zullen allerlei partijen aanwezig zijn die op de 
één of andere manier professioneel zijn betrokken bij het 
bouwdeel dak, zowel plat als hellend. 

Twee zelfstandige vakjury’s, die allebei grotendeels zijn 
 opgebouwd uit de redactieraden van de respectievelijke 
vakbladen Roofs en steilDAK, zullen zich over de genomi
neerde projecten buigen. Tijdens de feestavond zullen de 
jury’s de bijzonderheden van de respectievelijke projecten 
bespreken en de winnaars bekend maken. De twee jury’s  
zijn tevens verantwoordelijk voor de keuze van de nieuwe 
Dakenman of vrouw van het Jaar. 

Voor de projecten van Roofs bestaat de jury uit:
• Albert Jan Kerssen (BTL Advies)
• Otto Kettlitz (NiemanKettlitz)
• Marco de Kok (Low and Bonar)
• Paul van Roosmalen (Gemeente Rotterdam)
• Paul Verkaik (BDA Opleidingen)

Tijdens de feestavond zal er volop gelegenheid zijn om te  
netwerken. De doelgroepen van Roofs en steilDAK, die in  
beide gevallen de gehele keten van opdrachtgevers, 
 architecten, leveranciers en verwerkers behelst, zullen ook 
tijdens de feestavond aanwezig zijn. Na de prijsuitreiking  
zal DJ Gerard Ekdom een geweldig feest verzorgen.

De toegang tot de feestavond is gratis. Aanmelden is vanaf 
nu mogelijk via www.dakvanhetjaar.nl/aanmelden. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Albert Jan Kerssen Otto Kettlitz Marco de Kok Paul van Roosmalen Paul Verkaik



Dak van het Jaar 2018

Vrijdag 22 maart 2019
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

Indien u gratis bij deze feestelijke avond voor de hele 
dakenbranche aanwezig wilt zijn, volstaat een aanmelding uiterlijk 

voor 16 maart 2019 via de website www.dakvanhetjaar.nl

Tevens kunt u een hotelkamer boeken op 
www.zuiderduin.nl/dakvanhetjaar

Uitreiking 

DakAward 2018

Voor Roofs en steilDAK 

Dak van het Jaar

&

Uitreiking Award 

Dakenman/vrouw 

20182018

Aan het eind 

van de avond zal 

DJ Gerard Ekdom 

(bekend van de 

ochtendshow op 

Radio 10) 

een spetterend 

optreden verzorgen

• Aanvang feestavond 18.45 uur, inloop vanaf 18.00 uur
• Inclusief diner, hapjes en drankjes (tapbier, huiswijn en frisdrank)
• Uitreiking Dak van het Jaar steilDAK
•  Bekendmaking Dakenman- of vrouw 2018 Roofs
•  Bekendmaking Dakenman- of vrouw 2018 steilDAK
• Uitreiking Dak van het Jaar Roofs
• Optreden Gerard Ekdom
• Einde avond ca. 24.00 uur

Hotel Zuiderduin - Zeeweg 52 - Egmond aan Zee - info@zuiderduin.nl - www.zuiderduin.nl/dakvanhetjaar

Vrijdag 22 maart 2019
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

Dak van het Jaar 2018
Deze avond wordt u aangeboden door:

De oplossing 
voor platte daken

VEGETATIEDAK MET HET 
UNILIN PDH-SYSTEEM

Een vegetatiedak bestaat uit een systeem van 

baanvormige dakbedekking voor plat- of fl auw 

hellend dak. Bij deze daken is altijd een waterdichte 

en dampdichte onderlaag aanwezig. UNILIN adviseert 

hiervoor het PDH-systeem. Dit zorgt voor een isolerende 

oplossing en biedt een veilige en betrouwbare 

constructie. Deze zelfdragende constructie is bouwfysisch 

verantwoord, eenvoudig en veilig uitvoerbaar en 

daarmee de perfecte oplossing!

Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl
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Sneller dan gedacht is er in september een ontwerpnorm voor gebouw

gebonden ankervoorzieningen ter kritiek voorgelegd aan de nationale norm  

commissies. De ontwerpnorm PrEN 17235;2018 is inmiddels becommenta

rieerd en bekritiseerd. De ontwerpnorm moet voorzien in de lacune die is  

ontstaan na de harmonisatie van NENEN 795;2012 in december 2015(!).  

Eerder was door het Europese hof vastgesteld dat ankervoorzieningen die 

aan het gebouw bevestigd worden, met de intentie dat te blijven, moeten  

vallen onder de bouwregelgeving en dito normen. Van deze ontwikke lingen  

is in Roofs geregeld verslag gedaan, met de toezegging u op de hoogte te 

houden. Bij deze. 

Een Europese norm voor  
gebouwgebonden ankerpunten

ONTWERPNORM PREN 17235;2018

tegen vallen aan bevestigd kunnen worden. PBM vallen  
onder een ander reglement dan ‘Bouwkundige voorzie
ningen’. Die reglementen verschillen in opzet: zodanig,  
dat je gerust kunt spreken van twee verschillende werelden. 
Zie bijgaand overzicht aan verschillen voor bouwproducten 
en Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM).

Op het eerste oog lijken er niet zo veel verschillen. De levens
duur, de jaarlijkse keuring en de training zijn ogenschijnlijk 
de enige verschillen, maar de grondslagen waarop Notified 
body’s de risico’s beoordelen lopen sterk uiteen. Bij de bouw
reglementen worden veiligheidscoëfficiënten aangehouden, 
afhankelijk van de gevolgen bij bezwijken en de materiaal
keuze. Die coëfficiënten zijn gebaseerd op langjarig onder
zoek aan materiaaleigenschappen. Bij PBM is door de gerin
gere levensduur de doorloop van producten en materialen 
veel hoger en worden hogere veiligheidsmarges gehanteerd. 
Allemaal heel begrijpelijk, maar wel met verschillende uit
gangspunten tot gevolg en dito verwarring. 

Het leveren van ankervoorzieningen heeft geleid tot een 
 geheel eigen branche. Het aantal bedrijven dat valbevei
liging aanbiedt, al dan niet gespecialiseerd, is in een tiental 
jaren enorm gegroeid. Er zijn er die gespecialiseerd zijn  
in trainen, in keuren van installaties, in leveren en installeren  
van ankervoorzieningen, in ontwikkelen en fabriceren van 
ankervoorzieningen en in het leveren van uitrustingen  

voor valbeveiliging. Al die bedrijvigheid heeft een dynamiek 
met adviesbureaus, experts, commissies en zelfs uitvoerings
richtlijnen/KOMO keur. Die bedrijvigheid heeft veel aan 
dacht voor veiligheid tot gevolg, met vele interpretaties,  
wat schreeuwt om duidelijkheid. De wetgeving is overigens 
klip en klaar. 

DE NORM IN ONTWERP
Hoe pakt dat uit in de ontwerpnorm? Het is een beetje van 
alles wat. De PrEN komt in de plaats van de NENEN 795;1996 
(ankervoorzieningen voor 1 persoon), de ontwerpnorm  
CEN/TS 16415;2013 (ankervoorzieningen voor meerdere per
sonen) en de NENEN 517;2006 (dak ladderhaken). De voor
zieningen bestaan uit verschillende onderdelen, waaronder 
een anker (het punt waar aangehaakt wordt), de bevesti
ging én de onderconstructie waar het aan geacht wordt te 
zijn vastgemaakt. Deze onderdelen tezamen worden als ‘sys

teem’ beschouwd en beoordeeld, zoals we ook spreken over 
dakbedekkingssystemen. Als onderconstructie wordt betiteld: 
‘een deel van het gebouw dat in staat is de belasting die 
vrijkomt bij een val te weerstaan’. Voor de beoordeling van 
het systeem, inclusief de onderconstructie, is een krachten
model vereist, als ook een testopstelling waarop de vereiste 
krachten kunnen en moeten worden beproefd. 

Onder de PrEN vallen de volgende ‘systemen’ waar met een 
EN 363 uitrusting aangehaakt moet worden:
A  ankerpunten, in drie typen uitvoeringen, te weten Light, 

Heavy en Rescue1

B dakhaken, in één uitvoering
C  kabel – of lijnsystemen, in twee typen uitvoeringen,  

te weten Light en Heavy 
D  railsystemen, in twee typen uitvoeringen,  

te weten Heavy en Rescue

Ton Berlee, in samenspraak met Dirk van Blijswijk en Rik Zwama

Na de vaststelling dat gebouwgebonden ankervoorzieningen  
onder de bouwreglementen moeten vallen, werd voor de 
NENEN 795;2012 de olifant uit de kamer verwijderd. Die olifant 
kreeg een eigen commissie en ontwerpnorm toegewezen. 
Dit was hard nodig, want er zijn nogal wat onduidelijkheden 
waar de norm in moet voorzien. Alvorens de ontwerpnorm te 
beschrijven, eerst de onduidelijkheden. Zie hiervoor ook alle 
eerder gepubliceerde artikelen in Roofs. 

TWISTPUNTEN IN HET VERLEDEN
Een gebouwgebonden ankervoorziening is het fysieke  
punt waar Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)  

Bouwkundige voorzieningen Persoonlijke Beschermingsmiddelen 

Levensduur 50 jaar + 10 jaar mits jaarlijks gekeurd

Ontwerp product Fabrikant Fabrikant

Keuring na installatie 1x bij oplevering gebouw jaarlijks

Controle  Notified body, certificaat Notified body, certificaat

Keurmerk CE CE

Installatie Aannemer Installateur

Eisen bevestiging Voorschrift fabrikant Voorschrift fabrikant

Ervaring Zeer lang 20 jaar max

Gebruikersinfo Training & handleiding

Tabel 1: bouwkundige voorzieningen versus PBM.
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ONTWERPNORM PREN 17235;2018

Wat voor uitvoering of type een ankersysteem is, moet worden 
aangegeven en is afhankelijk van het beoogde gebruik, 
oftewel de werkmethodiek, die gevolgd moet worden op het 
dak. Alle systemen moeten voldoen aan algemene eisen, 
specifieke montageeisen en de specifieke typeeisen. 

Dit betekent dat ieder anker in staat moet zijn een val te  
kunnen stoppen en dat, nadat een persoon gevallen  
is aan datzelfde ankerpunt, een reddingswerker zich kan 
 zekeren. Naar gelang de keuze is er ook nog de mogelijk 
heid om de ankervoorziening te certificeren voor gebruik  
van 1, 2 of 3 personen. 

De ontwerpnorm spreekt zich ook uit over de onderconstruc
tie en komt met drie varianten, te weten: hout, metaal en 
beton. Afhankelijk van de ondergrond, moet een testopbouw 
van minimale afmetingen worden aangehouden, waar de 
ankervoorziening direct of indirect bevestigd wordt aan de 
testopbouw. Dit maakt dat de leverancier/fabrikant precies 
aan moet geven op welke ondergrond(en) en op welke wijze 
de ankervoorziening aan te brengen, inclusief bevestigers. 

GROOTSTE VERANDERINGEN TEN OPZICHTE  
VAN DE OUDE SITUATIE
Feitelijk komen de systemen voor uitsluitend gebiedsbegren
zingsystemen te vervallen. Ze worden wel genoemd, maar 
moeten ook voldoen aan de eisen van de valstopmethode.2 
Uiteraard kan een anker gebruikt worden voor de methodiek 
gebiedsbegrenzing. Voor dakhaken op schuine daken is 
gebiedsbegrenzing een werkmethode die niet geschikt is. 

Afhankelijk van de hellinghoek wordt een werkmethodiek 
aangehouden. Ankersystemen mogen op alle hellings
hoeken worden aangebracht. De werkmethodiek bepaalt  
de krachten die het ankerpunt moet kunnen weerstaan.  
Hoe dit gaat uitpakken is de vraag, dit wordt een beetje in 
het midden gelaten. Een tekeningetje suggereert wel één  
en ander. Met gebiedsbegrenzing mag je niet bij de rand 
kunnen komen, bijvoorbeeld. Hellende daken moeten 
 belopen kunnen worden voor de drie beschikbare metho
dieken, terwijl pannen en leibedekte daken niet geschikt  
zijn om te belopen. 

Voor dakhaken is er niet langer het onderscheid tussen 
type A en Bhaken. Ze moeten allemaal in vier richtingen te 
belasten zijn, langs de hellingshoek van het dak. Dakhaken 
mogen niet meer gebruikt worden voor alleen positionering3, 
de reden is identiek als bij de vaste ankervoorzieningen:  
het gebruik van werkplatforms is nieuw. Verder mogen dak
haken niet te veel vervormen onder een kracht van 1,5 KN.

De testkrachten zijn vrijwel gelijk, behalve die van de statische  
belasting, die is voor ankerpunten 12 KN en voor dakhaken, 
kabel en railsystemen 6 KN. Dat is lager dan in eerdere 
normen is aangehouden. Wel zo logisch, vanuit het oogpunt 
van de bouwregelgeving. 

Misschien wel de grootste verandering: aanvullend wordt de 
fabrikant gecontroleerd op het productieproces. Het is dus 
niet langer een enkele toelatingstest, maar een systeemtest. 
Alle onderdelen moeten herleidbaar zijn en aantoonbaar 
voldoen aan de eisen. Dat wordt ook geëist van het installa tie
proces: ieder anker moet voorzien worden van een rapport. 
De fabrikant moet aangeven voor welke toepassing een 
anker gebruikt kan worden en hoe het anker te controleren 
en onderhouden. 

EN NU VERDER…
Op de ontwerpnorm is de nodige kritiek geleverd, het  loslaten 
van het één en het omarmen van het ander kost nu eenmaal 

veel moeite. De richting waarin gewerkt wordt,  
is aangegeven en het is afwachten hoe de 
norm uiteindelijk uit gaat pakken.

Wij houden u op de hoogte. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

1  De aanduiding R voor Rescue is verwarrend, omdat alle ankers 
voor redding gebruikt moeten kunnen worden.  
De R staat feitelijk voor Rope Access

2  In de PBM richtlijn staat dat alle te verwachten omstan-
digheden dienen te worden meegenomen, dus bij  verkeerd 
gebruik moet het product nog wel veilig zijn.  
Nu is het niet langer een PBM en is die verduidelijking in  
de norm aangebracht.

3  Bij positionering wordt gebruik gemaakt van twee lijnen en  
dakhaken om de persoon een stabiele werkhouding te 
verschaffen. De beschrijving van werkpositionering is anders 
geïnterpreteerd, namelijk één lijn om te werken en één lijn als 
veiligheidslijn. Dit in afwijking van de oude norm EN 517;2006

Werkmethodiek en gebruiksmogelijkheid

anker Val-stop Redding Gebiedsbegrenzing positionering Rope 
acces

Ladders en 
platforms

A AL Ja Ja Ja

AH Ja Ja Ja Ja

AR Ja Ja Ja Ja

B Ja Ja Ja

C CL Ja Ja Ja

CH Ja Ja Ja Ja

D DH Ja Ja Ja Ja

DR Ja Ja Ja Ja Ja

Zo moet het niet.



Beelen Dakmaterialen  
wenst u een gezond 2019

Service = ons motto

www.beelen.nl

* Vanaf 2019 openen wij ons 2e filiaal in Asten  
Ook van hieruit kunt u service verwachten

Niets meer missen uit de dakenbranche? 
Neem een abonnement op 
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Insulation

Insulation

BELOOPBAARHEID

CONSTANT

98%LUCHT

Unidek Platinum
 Kam

eleon

UNIVERSEEL TOEPASBARE THERMISCHE DAKISOLATIE

www.unidek-eps.com

11840_adv_Unidek Platinum Kameleon_230x300mm.indd   1
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Jaarabonnement € 50,- excl. 9% btw per jaar 
Extra jaarabonnement € 25,- excl. 9% btw per jaar

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

Voor meer informatie zie www.roofs.nl

KWALITATIEVE, STERKE 

EN BETROUWBARE 

BEVESTIGINGSMATERIALEN.

www.eurofast.nl

T +31(0)493 315885  •  info@eurofast.nl

Eurofast® is de handelsnaam van Van Roij Fasteners Europe B.V.

Zeker en vast.

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

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

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

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

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

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

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

D-Vise EN 795
Klem-ankerpunt voor platte daken
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Op 13 november vond het jaarlijkse managementsymposium van  

Probasys Benelux (inmiddels ProBitumen Benelux) plaats, de vereniging  

van producenten en leveranciers van bitumen afdichtingsystemen.  

De ontwikkelingen in de wet en regelgeving die impact hebben op daken 

zijn daar gepresenteerd. In dit artikel een nadere blik op deze ontwikkelingen  

en de invloed op het dagelijks werk van bedrijven in de dakenbranche.

Veranderende regelgeving  
heeft grote impact  
op dagelijkse praktijk  
dakenbranche

ONTWIKKELINGEN IN DE BOUWREGELGEVING

kleine impact van dakbedekking op de uitkomst van  
de milieuprestatie in de huidige systematiek. Bij toekomstige 
aanscherping kan dit veranderen. Het is voor de branche
organisaties en fabrikanten daarom van belang om de 
informatie in de Nationale Milieudatabase steeds actueel  
te houden. 

Vervallen verplichte gasaansluiting voor nieuwbouw
Door de wijziging van de Gaswet mag de netbeheerder 
in principe geen gasaansluitingen meer realiseren bij 
nieuwbouw waarvan de bouwvergunning na 1 juli 2018 is 
 aangevraagd. Alleen als het college van B&W vanwege 
‘zwaarwegende redenen van algemeen belang’ een 
 uitzondering maakt, is een gasaansluiting toegestaan.  
Er is een ministeriële regeling opgesteld met voorbeelden 
van dergelijke situaties, 
maar de voorwaarden 
voor een uitzondering 
zijn streng. Vanwege 
deze wijziging in de gas
wet is sinds 1 juli 2018 in 
Bouwbesluit 2012 de ver
plichting geschrapt om 
aan te sluiten op een 
nabijgelegen gasnet.

Labelverplichting kantoorgebouwen vanaf 1 januari 2023
Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 
minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie
Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de 
eisen, dan moeten energetische verbeteringen worden 
aangebracht op bouwkundig of installatietechnisch gebied, 
zoals het (extra) isoleren van de gebouwschil, zoals het dak. 
Anders mag het pand vanaf 1 januari 2023 niet meer als 
kantoor worden gebruikt. 

Specifieke voorschriften voor drijvende bouwwerken
Sinds 1 januari 2018 geeft Bouwbesluit 2012 voorschriften 
voor drijvende bouwwerken, zoals woonschepen en  
arken. Daarbij wordt, net als voor andere bouwwerken,  
onderscheid gemaakt tussen bestaande en nieuwe 
 drijvende bouwwerken. Voorschriften voor nieuwe  drijven de 
bouwwerken zijn strenger in vergelijk met bestaande 
 bouwwerken. Er is een aantal inhoudelijke verschillen  
tussen de voorschriften voor drijvende bouwwerken en 
 reguliere gebouwen. Zo is de eis voor thermische isolatie 
minder streng. Voor de dakenbranche zal de impact  
van deze nieuwe voorschriften beperkt zijn. Wel is nu  
duidelijk dat de technische voorschriften van Bouwbesluit 
2012 die voor daken gelden, ook gelden voor drijvende 
bouwwerken.

BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen)
Vanaf 1 januari 2019 worden de zogenaamde ‘BENG’eisen 
van kracht voor overheidsgebouwen en per 1 januari 2020 
voor andere gebouwen. Deze eisen vervangen de huidige 
energieprestatie coëfficiënt (EPC), die de mate van energie
zuinigheid van een gebouw aangeeft. De uitkomst waar
deert de belangrijkste energetische eigenschappen van een 
gebruiksfunctie, zoals de thermische isolatie en de gebouw
installaties. In grote lijnen verschillen de BENGeisen op de 
volgende onderdelen van de huidige EPCeis:

•  Er komt een geheel nieuwe bepalingsmethode voor  
zowel nieuwbouw als bestaande bouw (de NTA 8800)

•  In plaats van één EPCeis komen er 3 verschillende 
 ‘BENGindicatoren’ waarvoor elk een eis in het  
Bouwbesluit wordt opgenomen: 
BENG 1: energiebehoefte, dus: de hoeveelheid warmte  
die nodig is om een gebouw op te warmen. Dit heeft 
 consequenties voor de thermische isolatie. 
BENG 2: primair fossiel energiegebruik, het gebouwgebon
den energiegebruik van installaties, zoals bijv. verwarming, 
warmtapwater en ventilatie, inclusief lokale opwekking. 
BENG 3: percentage hernieuwbare energie, de verplichting 
om duurzame bronnen toe te passen, zoals bijvoorbeeld PV, 
of een warmtepomp.

ing. Johan van der Graaf, Nieman Raadgevende Ingenieurs

ACTUALITEITEN BOUWBESLUIT 2012
Milieuprestatie 
Per 1 januari 2018 stelt Bouwbesluit 2012 eisen aan de 
 milieuprestatie van nieuwe woningen en kantoren >100 m2. 
Doel hiervan is het verminderen van de milieueffecten van 
het materiaalgebruik bij de bouw van dergelijke gebouwen. 
Bij de aanvraag van een bouwvergunning (omgevings
vergunning voor het bouwen) moet een milieuprestatie
berekening volgens de ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie 
Gebouwen en GWWwerken’ worden ingediend, kortweg 
MPGberekening genoemd. De berekening is een inven
tarisatie van het materiaalgebruik, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van data uit de Nationale Milieudatabase.  
De bedoeling is dat de aanvrager of bouwer welover wogen 
kan kiezen voor materiaalgebruik met zo min mogelijk 
 milieueffecten. 

Op dit moment kan met in de bouw gangbare materialen 
relatief eenvoudig aan de eis worden voldaan. Gemeenten 
krijgen in de toekomst de mogelijkheid om lokaal hogere 
 eisen te stellen aan de milieuprestatie. Voor de daken
branche is de impact van de milieuprestatie op dit moment 
nog beperkt, gezien de relatief lage eis en gezien de relatief 

De technische voorschriften van Bouwbesluit 2012 die voor  

daken gelden, gelden ook voor drijvende bouwwerken.
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ONTWIKKELINGEN IN DE BOUWREGELGEVING

•  Met de introductie van de Wet Kwaliteitsborging voor het 
bouwen komt er meer nadruk op het aantonen dat aan de 
vereiste prestaties wordt voldaan. Dat heeft gevolgen voor 
de productdocumentatie, kwaliteitsverklaringen, processen 
en kennisbehoefte in de dakenbranche.

•  De verhoogde eisen voor de energieprestatie die gemeen
ten als maatwerkregel in het omgevingsplan kunnen 
stellen, kunnen lokaal doorwerken in hogere waarden voor 
thermische isolatie van de dakconstructie ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Naast de technische inhoud van het Bouwbesluit wordt 
nog een aantal andere besluiten geïntegreerd in het BBL. 
Denk bijvoorbeeld aan delen uit het ‘Besluit Energieprestatie 
Gebouwen’, Asbestverwijderingsbesluit en Activiteitenbesluit. 
Een belangrijke wijziging is dat gemeenten de mogelijkheid 
krijgen om in toekomstige omgevingsplannen maatwerk
regels te stellen op het gebied van o.a. ‘energiezuinigheid’  
en ‘milieuprestatie’. Omgevingsplannen zijn de opvolger  
van de huidige bestemmingsplannen. Met een maat
werkregel in het omgevingsplan kan een gemeente in  
een bepaald gebied een strengere eis stellen aan de 
 energiezuinigheid en milieuprestatie van gebouwen.  
Net zoals bij de ‘BENG’eisen kunnen dergelijke strengere 
eisen van invloed zijn op de mate van isolatie en materiaal
keuze van daken. 

WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN
Mogelijk tegelijkertijd met de inwerkingtreding van de 
 Omgevingswet wordt de Wet Kwaliteitsborging voor 
het  bouwen (Wkb) van kracht. De Wkb is op 4 juli 2017 
 behandeld in de Eerste Kamer, maar de stemming is 
 aangehouden en inmiddels is de Wkb wederom behandeld 
in de Tweede Kamer (6 december 2018). Ook is er inmiddels 
een hoofdlijnenakkoord tussen het Ministerie van BZK en  
de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). 
 Vervolgens zal het wetsvoorstel wederom in de Eerste Kamer 
worden behandeld. Met de inwerkingtreding van de  
Wkb verschuift de traditionele Bouwbesluittoets die de 
gemeente uitvoert naar de markt. Deze gaat uitgevoerd 
worden door een ‘kwaliteitsborger’. De Wkb beoogt een 
verbetering van de bouwkwaliteit, doordat het gerealiseerde 
gebouw beoordeeld wordt in plaats van alleen de bouw
tekeningen. De verantwoordelijkheid voor het voldoen aan 
de bouwregelgeving komt nadrukkelijker te liggen bij de 
aanvrager van de omgevingsvergunning of de eigenaar  
van het gebouw. 

Voor daken zijn met name BENG 1 en BENG 3 relevant.  
Om te voldoen aan de voorgenomen eis voor BENG 1 blijkt 
méér isoleren dan de minimale eisen van Bouwbesluit 2012 
een voor de hand liggende maatregel. Dat betekent dat als  
gevolg van BENG 1 ten opzichte van de huidige situatie snel  
ler de keus wordt gemaakt om daken van nieuwe gebouwen  
uit te voeren met een hogere isolatiewaarde (Rc > 6,0 m2.K/W). 
Om te voldoen aan BENG 3 zullen daken in meer gevallen 
ten opzichte van de huidige praktijk worden voorzien van 
 PVpanelen of units voor (lucht)warmtepompen.

Ook het Energielabel voor bestaande gebouwen wordt op 
de nieuwe rekenmethode gebaseerd. Verschil met nieuw
bouw is dat er net als nu alleen gekeken wordt naar het 
totale gebouwgebonden energiegebruik, vergelijkbaar met 
tweede BENGindicator. 

OMGEVINGSWET EN BBL
Naar verwachting wordt in 2021 de Omgevingswet van kracht. 
Hiermee worden 26 verschillende wetten in één wet samen
gevoegd en worden 26 AMvB’s (‘Algemene  Maatregel van 
Bestuur) in 4 nieuwe AMvB’s omgezet. Eén van die AMvB’s is 
het ‘Besluit Bouwwerken Leefomgeving’ (BBL), de opvolger van 
het Bouwbesluit 2012. Het BBL is op 3 juli 2018 gepubliceerd 
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb2018291.html).

In onderstaand schema geven witte vlakken de huidige 
 situatie van de bouwregelgeving vereenvoudigd weer.  
Het blauwe vlak schematiseert de Omgevingswet waarin 
 onder andere (delen van) de Wabo en de Woningwet 
 worden opgenomen. Het oranje deel omvat het BBL met 
daarin eveneens een deel van de Woningwet en de inhoud 
van Bouwbesluit 2012. Uiteindelijk wordt in het BBL ook  
de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen opgenomen,  
ervan uitgaande dat deze wet door de Eerste Kamer  
wordt aangenomen.

2021: Besluit Bouwwerken  
Leefomgeving (BBL)

2021: Omgevingswet

Wabo

Woningwet

Bouwbesluit 2012 
(+andere bronnen)

Wet Kwaliteitsborging 
+ Besluit 

+ Regeling

INFORMATIE OVER DE AUTEUR
ING. JOHAN VAN DER GRAAF WERKT 
ALS SENIORADVISEUR BOUWREGEL
GEVING BIJ NIEMAN RAADGEVENDE 
INGENIEURS EN IS OP PERSOONLIJKE 
TITEL LID VAN DE ADVIESCOMMISSIE 
TOEPASSING EN GELIJKWAARDIG
HEID BOUWVOORSCHRIFTEN VAN 
HET MINISTERIE VAN BZK. 

Aan het proces van kwaliteitsborging wordt een aantal 
eisen gesteld in de Wkb en de bijbehorende AMvB kwali
teitsborging. Denk bijvoorbeeld aan een aantal verplichte 
beoordelingsmomenten en aan het samenstellen van een 
gebouwdossier. Dit betekent voor de toeleverende industrie 
in de dakenbranche dat meer aandacht nodig is voor het 
vastleggen van producteigenschappen, van prestaties van 
producten en van de controle daarop. Naast de Wkb zien 
we ook in allerlei contractvormen (bijv. UAVGC) dat er steeds 
meer een aantoonplicht wordt neergelegd bij industrie en 
verwerker en dat er langere garanties worden gevraagd.  
Het wordt steeds belangrijker om niet alleen te kijken naar 
het ‘eigen’ product, maar ook naar de wijze waarop dat 
product wordt verbonden met andere bouwdelen. Ook voor 
de dakenbranche hebben deze ontwikkelingen effect op de 
wijze waarop processen zijn ingericht en aan de kennis en 
het vakmanschap van de betrokken medewerkers.

SLOT
Dit artikel geeft inzicht in de meest recente ontwikkelingen  
op het gebied van de bouwregelgeving. Zoals we zagen 
heeft dit vanuit verschillende invalshoeken impact op de 
dakenbranche:

•  Introductie van BENG kan leiden tot meer dakisolatie en  
tot nog meer toepassing van PVpanelen en buitenunits 
voor warmtepompen op daken.

24     Roofs

Johan van der Graaf tijdens het managementsymposium van Probasis Benelux.
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NEN 7250 wordt herzien
ZONNE-ENERGIE

Dat er veel belangstelling voor de bijeenkomst was, blijkt uit 
het gegeven dat vanwege het hoge aantal aanmeldingen is 
besloten de bijeenkomst tweemaal te organiseren: eenmaal 
’s ochtends en eenmaal ’s middags. De sessies bestonden uit 
een plenair gedeelte, workshops en een rondleiding langs 
de testinstallaties van Kiwa BDA.

De bijeenkomst werd geopend met een algemene inleiding 
door Arjen van der Drift, de nieuwe divisiedirecteur van  
Kiwa BDA. Van der Drift inventariseerde de vragen waarmee 
de aanwezigen naar de bijeenkomst waren gekomen.  
De belangrijkste daarvan waren die naar de juridische status 
van de NENnormen en de aansluiting van de NEN 7250 op 
de andere relevante (nationale en internationale) regelge
ving alsook de aansluiting met de praktijk. Annemarie Mewe 
van NEN vervolgde met een algemene inleiding over norme
ring. Een NENnorm is een vrijwillige afspraak tussen markt
partijen om te komen tot een gelijk speelveld. De normcom
missie staat open voor alle belanghebbende partijen.

HERZIENING NOODZAKELIJK
Vervolgens kwam Chris van der Meijden van Kiwa BDA aan 
het woord. Hij is voorzitter van de normcommissie NEN 7250 
en schetste de noodzaak tot een herziening en uitbreiding 
van de norm. De ontwikkelingen hebben de afgelopen jaren 
niet stilgestaan. De geldende NEN 7250 stamt uit 2014,  
wat betekent dat de norm niet meer het hele spectrum van 
de markt bestrijkt. Enerzijds heb je de opkomst van de geïnte
greerde systemen (BIPV), anderzijds hebben de panelen 
ook bijvoorbeeld een groter formaat gekregen. In Nederland 
moet worden voldaan aan Bouwbesluit 2012 (onderdeel van 
de Woningwet), daarom is het belangrijk dat gedocumen
teerd wordt waar de producten aan dienen te voldoen en 
hoe ze moeten worden gemonteerd. 

Van der Meijden besprak de beschikbare (nationale en 
Europese) documenten en concludeerde dat de daarin 
beschreven bepalingen algemeen zijn en niet specifiek van 
toepassing op zonneenergie. De beoordeling op de diverse 
aspecten (constructieve veiligheid, waterdichtheid, akoestiek,  
brandveiligheid, veilig werken op hoogte, etc.) dienen dus 
te worden vastgelegd in de NEN 7250. Dit is met name 
belangrijk omdat de vraag hiernaar vanuit de opdracht
gever groeit en ook de aanstaande Wet kwaliteitsborging 
voor het bouwen (Wkb) zorgt ervoor dat met betrekking tot 
deze onderwerpen afspraken dienen te worden vastgelegd. 
Tenslotte ging Van der Meijden wat meer in detail in op de 
bepalingsmethoden voor de windbelasting, brandveiligheid 
en bevestiging van zonneenergiesystemen.

JURIDISCHE CONTEXT
Pieter de Vries van adviesbureau Kpieto verzorgde een 
spreekbeurt over de juridische context van de NEN 7250. 
Sinds de uitspraak van de Hoge Raad in 2012 naar aan
leiding van het geschil tussen Knooble/NNI (Nederlands 
Normalisatie Instituut NEN) is helder dat NENnormen geen 
wettelijke status hebben maar wel algemeen geldend  
zijn. De Vries besprak tevens een rechtszaak tussen een 
dakdekkersbedrijf en een opdrachtgever, waarbij het 

 dakdekkersbedrijf een ondeugdelijke ondergrond accep
teerde en de opdrachtgever daarvoor (mondeling en schrif
telijk) waarschuwde. Het dakdekkersbedrijf was ondanks de 
waarschuwing verantwoordelijk voor de schade die voort
vloeide uit het aanbrengen van de dakbedekking op een 
ondeugdelijke ondergrond. 

Ook De Vries wees op de veranderende wetgeving in het 
geval de Wkb doorgang vindt. Dan geldt een omgekeerde 
bewijslast en dient de aannemer aan te kunnen tonen dat 
eventuele gebreken aan het bouwwerk niet aan zijn hande
lingen zijn te wijten. Hij drukte de aannemers onder zijn toe
hoorders dan ook op het hart niet in strijd met de geldende 
normen te handelen en steeds bij projecten een goed  
‘as built’ dossier op te bouwen. 

Ter afsluiting schetste Paul Verkaik van BDA Opleidingen een 
beeld van de recente ontwikkelingen op het dak aan de 
hand van de verschillende ‘kleuren’ van daken. Groen staat 
dan voor begroeide daken, blauw voor waterdaken, geel 
voor zonnedaken en rood voor gebruiksdaken. Er zijn steeds 
meer combinaties mogelijk (zoals blauwgroene daken: 
waterbufferende groendaken). Het belang van een goede 
waterdichting, goede afspraken en goede samenwerking is 
dan ook evident. Ook wees hij op de groei van het aantal 
‘tiny houses’ op daken. In het licht van al deze ontwikkelingen 
ligt een herziening van de NEN 7250 voor de hand.

Tijdens de workshops werden de diverse aspecten van de 
NEN 7250 uitgebreider besproken, waarbij ook de vragen  
en wensen van de aanwezigen werden geïnventariseerd.  
De rondleiding illustreerde de rol die Kiwa BDA kan hebben 
bij vaststelling van de waarden op het gebied van o.a. water
dichtheid, windbelasting en vliegvuurbestendigheid.

Het is de bedoeling dat de nieuwe normcommissie snel in 
het nieuwe jaar bijeen komt. Wie zich wil aanmelden voor  
de normcommissie, kan dit doen bij NEN. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

De toepassing van zonneenergie is in de afgelopen periode enorm  

gestegen en die groei zal naar verwachting nog wel enige tijd aanhouden. 

Omdat dit gepaard gaat met innovaties, is de geldende NENnorm NEN 7250  

toe aan herziening en uitbreiding. De aftrap voor dit proces werd op  

4 december gegeven met een informatiebijeenkomst bij BDA in Gorinchem. 

De organisatie was in handen van NEN i.s.m. Kiwa BDA.

Chris van der Meijden van Kiwa BDA schetste de noodzaak tot een 

herziening en uitbreiding van de norm.
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Het dak is de plek waar waarde gecreëerd kan worden door het ‘mee te 

 koppelen’ aan andere ontwikkelingen. Het is voor de dakenbranche zaak  

de regie te houden over wat er zoal op het dak gebeurt.

Meekoppelen:  
bijzonder gewoon

MULTIFUNCTIONELE DAKEN

KOPLOPER
Wat we in de dakenbranche misschien niet goed  beseffen, 
is dat de dakenbranche één van de koplopers in de bouw 
is als het gaat om ‘meekoppelen’. Niet voor niets wordt 
 bijvoorbeeld het groendak vaak aangehaald als het gaat 
om voorbeelden van multifunctionaliteit. Het zit min of meer 
al in onze genen, met name bij platte daken, om meerwaarde 
op het dak te willen creëren op het dak door functies toe 
te voegen. Voor een deel is dit ingegeven door de architec
tuur van een gebouw, waarbij het dak soms als permanente 
stalling voor (minder fraaie) technische installaties fungeert, 
soms als de ‘achtertuin’ bij een gebouw. Voor een ander deel 
komt de drang om meerwaarde te willen creëren misschien 
wel doordat het platte dak lange tijd van ondergeschikt be
lang werd gevonden bij veel opdrachtgevers en ontwerpers: 
het dak moest waterdicht zijn, echte waarde werd er verder 
niet bij gezocht. In de dakenbranche zoeken we, bewust of 
onbewust, al geruime tijd naar manieren om een verschil te 
kunnen maken. Want het gesprek met een opdrachtgever 
wordt een stuk interessanter als het niet alleen maar om  
de prijskwaliteitverhouding van de dakbedekking zelf gaat, 
maar men daarnaast kan laten zien wat er aan waarde 
toegevoegd wordt. 

Dat er dus van alles op daken gebeurt dat niet alleen maar  
met waterdichting te maken heeft, is voor de  dakenbranche 
niet nieuw. Al decennia hebben we te maken met allerlei 
installaties op daken, zoals luchtbehandelingsinstalla
ties,  glazenwasinstallaties, zonnesystemen, groendaken, 
 terras daken, enzovoorts. Wat wel een nieuwe trend is,  
is dat zich nieuwe stakeholders en nieuwe functies op het 
dak aan dienen. Bijvoorbeeld gemeenten,  waterschappen 
en  energiegerelateerde partijen. Zij zien steeds vaker 
de  potentie in van het dak. Hoewel men geen juridisch 
  eigenaar is van het dak, wordt er als het ware een soort 

 maatschappelijk eigendom gevraagd. Want men wil graag 
het dak ‘meekoppelen’ aan een bepaalde ontwikkeling. 

GA MET DE TIJD MEE
En samen met de nieuwe stakeholders komen ook de 
 ‘nieuwe’ functies, zoals waterberging, natuurinclusief  bouwen, 
grootschalige zonneenergie opstellingen en stedelijke ver
koeling. Hoewel niet alle ‘nieuwe’ functies daadwerkelijk zo 
innovatief zijn, worden ze wel als zodanig gepositioneerd.  
Op dezelfde manier als de dakdekker in het verleden al het 
verschil wilde maken naar diens opdrachtgever toe, zien 
andere partijen, de ‘nieuwkomers’, die toegevoegde waarde 
nu ook als kans om zaken te doen met een diversiteit aan 
opdrachtgevers. En die kansen worden driftig benut. 

Aan de vakmensen op het dak is het nu de taak om de grip 
te bewaren op wat er op het dak gebeurt en vooral ook hoe 
dat vervolgens correct moet worden uitgevoerd. Want de 
nieuwkomers die de kansen willen benutten, vergeten nogal 
eens de kwaliteit en zekerheden te bieden op de  essentiële 
basisfuncties van het dak: een degelijke waterdichting vol
gens de bekende kwaliteitsnormen en vakrichtlijnen.  
De normen en richtlijnen waar we binnen de branche al 
 zoveel jaren voor gevochten hebben. Het is dus zaak  
dat partijen, zowel de dakdekker als de nieuwkomers,  

elkaar gaan opzoeken, elkaars taal leren spreken, elkaar 
respecteren. Schoenmaker blijf bij je leest, maar ga wel met 
de tijd mee. 

Blijkbaar zit het denken in toekomstwaarden en  meervoudige 
businesscases allang in het DNA van de sectoren die werken 
aan multifunctionele daken. Of het nu gaat om nieuwbouw 
of renovatie, de dakensector zal steeds meer te maken 
krijgen met multifunctionaliteit op het dak. Het is aan de 
vakmensen om deze bijzondere, maar toch eigenlijk al zo 
bekende beweging in de markt te omarmen. We moeten 
er richting aan geven door kennisdeling, opleidingen en 
 samenwerkingen, om te voorkomen dat we ingehaald wor
den door de nieuwe generatie dakpioniers! ■

1  Puts, Hanneke, Jurgen van der Heijden (2017):  

Toekomstwaarde als basis voor meervoudige investeringen –  

Kosten delen en extra inkomsten genereren, in: Geiske Bouma (Red.), 

Gedeelde Ruimte, Bijdragen aan Plandag 2017,  

Stichting Planologische Discussie dagen,  

Antwerpen, pag. 187 - 196.

Albert Jan Kerssen (BTL Advies) en Jan Cromwijk (ISSO)

Begin 2018 werd door de Topsector Energie een training 
aangeboden over “Meekoppelen: Creëren van winwinwin”. 
Het thema was ‘Toekomstwaarde als basis voor meervoudige 
investeringen’. Tijdens deze training werd gesteld dat ‘oude 
investeringen die er allang liggen, door een nieuwe func
tie kunnen leiden tot onvoorziene besparingen en nieuwe 
inkomsten’, een belangrijk gegeven bij verduurzaming  
van de gebouwde omgeving. In de training vertelt trainer 
 Jurgen van der Heijden (AT Osborne) een voorbeeld van 
een toekomstwaardetrap voor een groen dak: “Investeren  
in een groendak creëert waarde voor toekomstige investe
ringen. Het groene dak illustreert een meervoudige business
case waaraan je vaker kunt verdienen, omdat je deze oude 
waarden opnieuw laat renderen, nieuwe waarden creëert 
en een reële optie op toekomstwaarden biedt. Een toekomst
waarde is een reële optie om te handelen en zo waarde  
te creëren.”

ZonPV

Betere dakbedekking, 
gaat langer mee

Isolatie van geluid  
en energie

Vasthouden van water

Afkoppelen van riool

Verbouwen 
van voedsel

Toekomstwaardetrap 
groendak

Figuur 1. Toekomstwaardetrap Groendak1
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Richtlijn Steigers opgenomen  
in Arbocatalogus Bouw & Infra

SCHOLINGSSTRUCTUUR
Een belangrijk bestanddeel 
van de Richtlijn Steigers is de 
scholingsstructuur. Met de 
introductie van de richtlijn is 
de verdergaande upgrading 
van het vakgebied een feit. 
Alle functies in de steiger
bouw zijn omschreven en de 
bevoegdheden zijn vastge
legd. Met de aangesloten 
gespecialiseerde montage
bedrijven en uitzendorgani
saties is fors geïnvesteerd in 
scholing en certificering en 
diplomering van het steiger
personeel. De registratie 
vindt centraal plaats in het 
Centraal Diploma Register 
(VCA). Ook (bouw)bedrijven, 
aannemers en anderen die 
dagelijks ‘even een steiger 
monteren’ moeten zorgen 
dat de betrokken medewer
kers zijn ingeschreven in het 
 Centraal Diploma Register. 
 
De Richtlijn Steigers is als 
digitale richtlijn te vinden op 
www.richtlijnsteigers.nl. Hier kunnen eventueel ook printexem
plaren van de richtlijn worden besteld. ■

In de Richtlijn Steigers komen alle relevante aspecten voor 
het veilig werken op hoogte aan de orde: van het  ontwerp, 
met teken en rekenregels, via de bouw door steiger
monteurs, tot het gebruik en de demontage. De richtlijn  
 behandelt dan ook de gehele levenscyclus van de steiger. 
Nadat de richtlijn al in verschillende bedrijfscatalogi  
was opgenomen, krijgt deze met de opname in de 
 Arbocatalogus Bouw en Infra ook formeel kracht van wet.  
De opname is de kroon op een proces en gezamenlijke 
inspanning van verschillende branches om de veiligheid  
van het werken op hoogte voortdurend te verbeteren.

BREED GEDRAGEN
Aan de totstandkoming van de Richtlijn Steigers is door  
een groot aantal partijen bijgedragen: Inspectie SZW  
(voorheen de Arbeidsinspectie), universiteiten, TNO,  
ministeries, Aboma en Volandis droegen alle bij. Volandis heeft  
producten van Arbouw overgenomen en onderhoudt en 
vernieuwt deze. Later vond intensieve afstemming plaats 
met bedrijven uit de industrie en koepelorganisaties uit de 
chemie, petrochemie, offshore en energiesector. De geza
menlijke partijen onderschreven de Richtlijn Steigers. Dankzij 
ieders bijdrage en de unieke samenwerking tussen diverse 
deskundigen kon een richtlijn ontstaan die breed in zowel 
de bouw als de industrie wordt gedragen. Dat verklaart ook 
waarom zoveel instanties en bedrijven de afgelopen jaren de 
richtlijn hebben omarmd. Iedereen heeft daarbij hetzelfde 
doel voor ogen: maximale veiligheid.

De Richtlijn Steigers heeft betrekking op alle stalen steigers, 
opgebouwd uit losse onderdelen. De richtlijn is een ‘levend 
document’, waarvan de inhoud continu wordt aangepast 
aan de stand der techniek. Zo zijn lezers altijd op de hoogte 
van de meest recente inzichten en weet iedereen waarmee 
bij het monteren, gebruiken en demonteren van steigers 
reke ning moet worden gehouden. Er vindt tenminste een
maal per jaar een update plaats. 

VEILIG WERKEN

Gijs Buijs (Vereniging van Steiger, Hoogwerk en Betonbekistingbedrijven)  

en Harry Hertsenberg (Bouwend Nederland KOMAT) hebben uit handen van 

Alexander Kreulen van Volandis de officiële bekendmaking ontvangen dat  

de Richtlijn Steigers wordt opgenomen in de Arbocatalogus Bouw & Infra.

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.4 - augustus 2018 - 3 e jaargang

nr.5 - oktober 2018 - 3
e jaargang

nr.6 - decem
ber 2018 - 3

e jaargang
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Een dak opgaan of herstellen zonder gebruik te maken van ladders lijkt een 

droom. Ladders zijn te mak kelijk en te flexibel in gebruik. Het gebruik van lad

ders is een  oorzaak van veel ongevallen. De EGrichtlijn 2001/45, die het veilig 

werken op hoogte beoogt te bevorderen, is bedoeld om het aantal valonge

vallen terug te dringen. Daarnaast hebben we in Nederland het Besluit Draag

baar Klimmaterieel. In dit artikel een opfrissing van deze voorschriften en aan

dacht voor aandachtspunten en hulpmiddelen die het werken op hoogte 

met een ladder veiliger maken.

Soms is een ladder 
een oplossing

VEILIG WERKEN

De uitzonderingssituatie betreft kortdurende lichte werkzaam
heden die op wisselende locaties worden uitgevoerd. 

Onder kortdurende wordt verstaan: 4 uur op een ladder en  
6 uur op een trap. Overigens is er bij het gebruik van een  
ladder voor het overbruggen van een hoogteverschil wel een 
beperking: deze afstand mag niet meer zijn dan 10 meter. 
Dus een dak dat op een grotere hoogte dan 10 meter ligt, 
is met een ladder niet bereikbaar. Als werkplek mag een 
ladder nooit worden gebruikt, tenzij aantoonbaar is dat een 
ander, veiliger hulpmiddel niet mogelijk is. De richtlijn geeft 
aan dat economische argumenten geen rol mogen spelen 
bij het beperken van het valgevaar (punt 3 in de overwegin
gen van de richtlijn). 

Binnen de bouwsector is er een ABlad gemaakt over het 
 gebruik van ladders en trappen. Met het volgen van dit 
 ABlad voldoet men aan de richtlijn, het Warenwetbesluit en 
de Arbowetgeving. Het ABlad, dat ook buiten de bouw  
goed te gebruiken is, is downloadbaar vanaf de website van 
Volandis (www.volandis.nl).

SOORTEN LADDERS
Er zijn vele soorten ladders en trappen. Deze verschillende 
soorten zijn ontstaan, omdat er ook verschillende vormen 
in gebruik zijn. In de bouw worden vaak houten bouwlad
ders gebruikt. Die staan vaak vast opgesteld. Ondanks dat 
het schroeven in ladders niet is toegestaan, kunnen deze 
ladders wel heel effectief worden vastgeschroefd zodat het 
omvallen of verschuiven, maar ook het verplaatsen effectief 
wordt voorkomen. 

Naast houten ladders zijn er kunststof ladders (isolerend), 
aluminium (licht) en stalen ladders. Er zijn tweedelige ladders 
en driedelige ladders, ladders met en zonder klapgrendels,  
met en zonder uitrektouw. Een bijzondere ladder is een reform   
ladder, deze kan in een ‘A’ worden geplaatst. Verder zijn er nog  
uitvouwbare ladders en uitschuifbare ladders die gemakke
lijk in een auto kunnen worden meegenomen. Van belang is 
dat bij het gebruik de juiste ladder wordt gekozen.

Als er onverhoopt geen bruikbare ladder kan worden 
 gevonden, dan loont het de moeite om met een fabrikant  
te bellen en te informeren naar een passende oplossing.  
De gegevens van de fabrikanten zijn te vinden op de  
VSB site (www.vsbnetwerk.nl)

VEILIG OPSTELLEN VAN LADDERS 
Alvorens de ladder te kunnen opstellen, moet deze op de 
werklocatie komen. Geregeld zie je een ladder op een  
auto vastgesjord met touw of bandjes. Onduidelijk is of de 
ladder ook bij een noodstop blijft zitten. Beter is het om  
daarvoor ontwikkelde hulpmiddelen te gebruiken zoals een 
‘Safe Clamp’ of imperiaalhaak.

Bij het opstellen van ladders kunnen zich problemen  
voordoen. De bomen van de ladder mogen niet kunnen  
wegzakken in de ondergrond of kunnen wegglijden.  

Ook is het met het oog op de zijdelingse stabiliteit van 
belang dat de ladder aan de basis breder is. In Nederland is 
dat al jaren een eis vanuit het ‘Warenwetbesluit Draagbaar 
Klimmateriaal’. Deze bestaat naast de NEN 131. Sinds januari 
wordt die verbrede basis geëist in de NEN 131. Voor Neder
land heeft dit nauwelijks consequenties. Meer hierover staat 
in de flyer die op de VSB site is te vinden. 

De verbrede basis kan gerealiseerd worden met een horizon
tale ‘balk’ onder de bomen of, zoals in Nederland gebrui
kelijk, door de bomen aan de onderzijde uit elkaar te laten 
lopen. Is er nog onzekerheid over de zijdelingse stabiliteit, 
dan kunnen er basisverbreders worden aangebracht.

Het wegzakken en wegglijden kan vaak voorkomen worden 
door het toepassen van een laddermat die bij diverse leve
ranciers van ladders te koop is. Een laddermat mag eigenlijk 
in geen enkele bus met een ladder ontbreken. De ladder 
moet worden opgesteld onder een juiste hoek van 75°.  
Dit is te checken door met de tenen tussen de bomen te 
gaan staan. Met gestrekte armen moet je dan de bomen 
kunnen vastgrijpen.

Het opstellen op een ongelijke ondergrond komt de veilig
heid niet ten goede en moet voorkomen worden. Als het 
echter niet anders kan, dan zijn er bij de ladder passende 

Adri Frijters, consultant arbeidsveiligheid bij A3-A 

Uit een analyse van StoryBuilder blijkt dat een val van een 
ladder of trapje behoort tot de top 3 van typen ernstige 
 arbeidsongevallen (zie www.rivm.nl). Deze analyse  
laat verder zien dat het verkeerd opstellen van de ladder  
of trap oorzaak is bij 43% van de ongevallen met ladders  
of trapjes. Het uit balans raken van het lichaam door het 
(verkeerd) gebruik  bijvoorbeeld door te ver reiken  is in 
32% van de gevallen de oorzaak van het vallen. De conditie 
van het arbeidsmiddel wordt in 24% van de ongevallen als 
oorzaak aangemerkt. Veel van deze ongevallen kunnen 
voorkomen worden door de juiste maatregelen te nemen. 

DE VOORSCHRIFTEN
Het grote aantal ongevallen met ladders en trappen is ook in 
Europa niet onopgemerkt gebleven. Dit heeft in 2001 geleid 
tot de EGrichtlijn 2001/45. Deze is bedoeld om het veilig wer
ken op hoogte te bevorderen en beperkt zich niet tot ladders 
en trappen. Ook het werken met lijnen komt aan de orde.  
In dit artikel beperken we ons tot de ladder. De belangrijkste 
delen van de richtlijn zijn opgenomen in artikel 7.23 van  
het Arbobesluit.

Gebaseerd op de richtlijn, zijn werkgevers en werknemers 
in 2002 met elkaar overeengekomen dat een ladder alleen 
ingezet mag worden om 1) naar een ander niveau te gaan 
en 2) in uitzonderingsituaties als werkplek: indien aan een 
aantal voorwaarden wordt voldaan (zie Schema 1 en 2).  

Imperiaalklem.

Basisverbreder.

Laddermat. 
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VEILIG WERKEN

verlengstukken te koop. Let op: een ladder mag nimmer op 
een hellende ondergrond worden geplaatst.

Bij het gebruik van een ladder dient ook aan de bovenzijde 
te worden gezorgd voor voldoende steun, zodat de ladder 
niet wegglijdt. Om de ladder aan de bovenzijde te veran
keren en om wegglijden tegen te gaan, zijn er vele soorten 
ankers en klemmen ontwikkeld. Deze zijn, mits gekocht bij de 
leverancier van de ladder, afgestemd op de afmeting van 
de bomen van de ladder. Speciaal voor de dakenbranche 
zijn er hulpstukken om de ladder aan de goot vast te maken, 
zodat wegglijden aan de bovenzijde wordt voorkomen.

Een specifiek gebruik van een ladder is het gebruik op 
 hellende daken. Gebruik dan een nokhaak om de  ladder 
over de nok te hangen. Let hierbij op: de ladder en de 
 nokhaak mogen alleen gebruikt worden om over te lopen en 
niet als ankerpunt voor een gordel. Er zijn speciale nokhaken 
die wel als ankerpunt kunnen worden gebruikt, maar deze 
worden op bestelling geleverd.

Bij het opstellen van een ladder of trap op de openbare weg 
moet natuurlijk gezorgd worden dat de ladder of trap niet 
gemakkelijk omver gereden kan worden. Het nemen van 
verkeersmaatregelen, bijvoorbeeld het plaatsen van hekken, 

zal hiervoor vaak nodig zijn. Afzetlint wordt niet geadviseerd, 
omdat dit in de praktijk van vandaag snel genegeerd wordt. 

HET GEBRUIK VAN DE LADDER
Ladders en trappen zijn zoals gezegd normaal gesproken 
niet bedoeld als werkplek, maar om je naar een ander 
niveau te verplaatsen. Als toch op de ladder gewerkt moet 
worden, en/of als er spullen moeten worden meegenomen, 
dient men ervoor te zorgen dat deze niet kunnen vallen. 
Dit kan door het gereedschap met bandjes vast te maken 
aan de pols of de kleding. Er zijn heel handige broeken met 
opbergvakken, ook zijn er ‘toolvesten’ te koop, waarmee de 
handen vrij blijven bij het klimmen en het gereedschap veilig 
mee kan. Er zijn zelfs rugtassen te koop, speciaal ontwikkeld 
voor het meenemen van spullen op een ladder. 

Overigens mag nimmer meer dan 10 kg worden meege
nomen op een ladder. Sta nooit hoger dan de vierde sport 
van boven als je werkt. Sommige ladderfabrikanten hebben 
deze sport gemarkeerd. Wordt de ladder gebruikt waar 
voor hij is bedoeld, om naar een ander niveau te komen, 
dan moeten de bomen 1 meter boven het te betreden 
 oppervlak uitkomen. Om dit te realiseren, is er de ladderuit
stap ontworpen. Zeker voor het veilig kunnen betreden van 
daken is dit hulpmiddel onmisbaar.

Let er bij het gebruik altijd op dat je tijdens het klimmen  
en dalen altijd drie contactpunten met de ladder hebt  
(twee handen aan de bomen, één voet verplaatsen;  
twee voeten op de sporten, één hand verplaatsen).  
Ander aandachtspunt is dat de gebruiker met zijn navel  
tussen de bomen van de ladder blijft. 

AANDACHTSPUNTEN LADDER
Hieronder alle aandachtspunten nog even op een rijtje.

Omgevingsfactoren
•  Is de ondergrond voldoende draagkrachtig,  

vlak en niet glad?
•  Is de opstelplaats voldoende veilig (geen aanrijgevaar,  

automatisch in beweging tredende zonneschermen,  
deuren, etc.)?

•  Is de te beklimmen hoogte niet hoger dan 10 m?
•  Geen werkzaamheden op klimmaterieel bij meer dan 

windkracht 6!
•  Zijn ongeïsoleerde elektrische leidingen minimaal  

2,5 m verwijderd van opstelplaats?
•  Wordt klimmaterieel niet onbeheerd achtergelaten,  

wordt na werktijd de ladder verwijderd?

Opstelling Ladder
•  Is de kadder stabiel opgesteld en geborgd tegen  

onderuit en zijdelings wegglijden?
•  Plaatsing onder juiste  hellingshoek (65° tot 75°).
•  Steekt de ladder 1 m boven afstapplaats?
•  Is er bij opsteekladders minimaal 3 sporten overlap?
•  Is achter de ladder is minimaal 200 mm vrije voetruimte?
•  Is de ladder geschikt voor uit te voeren werkzaam heden, 

voldoende ladders aanwezig?
•  Wordt de ladder door maximaal 1 persoon tegelijk gebruikt?
•  Vertoont de ladder geen zichtbare gebreken?

In het Handboek Arbeidsmiddelen (website Volandis) is een 
controlelijst voor ladders opgenomen. Ook op de VSBsite 
staat informatie om ladders te controleren.  ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Ladderuitstap.
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SUZE GEHEM  
IN ACHT VRAGEN

BURGERLIJKE STAAT?
ONGEHUWD.

KINDEREN?
GEEN. 

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT?
TIJD MET FAMILIE EN VRIENDEN, SPORTEN EN (CULTURELE) UITJES. VERDER BEN  
IK VAAK TE VINDEN IN DE DUINEN BIJ OVERVEEN. IK HOU HEEL ERG VAN DE  
NATUUR EN VIND HET EVENWICHT TUSSEN NATUUR EN DE STEDELIJKE OMGEVING 
HEEL BELANGRIJK.

FAVORIETE MUZIEK?
GEEN FAVORIET, EIGENLIJK. IK LUISTER VAAK NAAR PLAYLISTS OP SPOTIFY,  
DAN KRIJG JE STEEDS WISSELENDE ARTIESTEN. ALS IK AAN HET WERK BEN,  
LUISTER IK NAAR PIANOMUZIEK.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING?
IK VIND HET MAKEN VAN VERRE REIZEN STEEDS BEZWAARLIJKER VANWEGE  
DE MILIEUBELASTING, MAAR ÉÉN VAN MIJN MOOISTE REIZEN WAS EEN  
PAAR JAAR GELEDEN NAAR DE INDRUKWEKKENDE GLETSJERS EN NATUUR VAN 
PATAGONIË. GELUKKIG KAN HET OOK DICHTERBIJ HUIS, ZOALS DE PRACHTIGE  
KENNEMERDUINEN OF TERSCHELLING. 

FAVORIETE STAD?
AMSTERDAM. EN PARIJS VIND IK OOK EEN GEWELDIGE STAD.

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT?
DAN GA IK VOOR DE SOCIËTEIT VAN STUDENTENVERENIGING LANX IN DE 
 BINNENSTAD VAN AMSTERDAM. WIJ HEBBEN DE STUDENTEN GEHOLPEN  
HELEMAAL AARDGASVRIJ TE WORDEN, WAARMEE ZE 36.000 M³ GAS BESPAREN.

WAAR BEN JE HET MEEST TROTS OP?
MIJN TEAM. IEDEREEN IS ONDER DE 35 JAAR EN DE ENERGIE, HET LEF EN DE 
LEERGIERIGHEID VAN MIJN COLLEGA’S GEVEN ME ELKE DAG ZIN OM DOOR TE 
BOUWEN AAN ONZE ORGANISATIE EN DE VERDUURZAMING VAN NEDERLAND.

In deze rubriek laat Roofs markante personen van binnen en buiten de  

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

achter die visie voor het voetlicht te brengen.

‘ Een kaal, ongebruikt dak zou  
verboden moeten worden!’

AAN TAFEL MET… SUZE GEHEM

Ze is medeoprichter en directeur van De Groene Grachten. 
Haar naam prijkt op heel wat Top 100lijstjes die betrekking 
hebben op duurzaamheid, vrouwen in de bouw, etc.,  
en ze heeft op deze gebieden ook al verschillende awards in 
de wacht gesleept. Suze Gehem is daarnaast een spilfiguur 
binnen de Stichting Rooftop Revolution en levert op deze 
manier een belangrijke bijdrage aan de vergroening van  
de Nederlandse daken. 

GROENE MENUKAART
Een indrukwekkend cv, zeker als je in aanmerking neemt dat 
ze nog relatief jong is (32) en nieuw in de  dakenbranche. 
Hoe is het allemaal zo gekomen? Gehem studeerde 
Industrieel Ontwerpen in Delft en raakte betrokken bij een 
duurzaamheidsproject in de ZuidAfrikaanse townships. 
“Daar kwam ik voor het eerst in aanraking met het onder
werp ‘duurzaamheid’ en dat is het begin geweest van mijn 
passie voor het onderwerp,” vertelt ze. Die passie werd verder 
gevoed in mijn periode in Frankrijk, waarbij ik voor Siemens 
werkte aan ITER, een programma voor de ontwikkeling van 
kernfusie. Na mijn afstudeerproject voor Schiphol Group 
kwam ik in contact met Wubbo Ockels, oudastronaut en 
voorvechter van duurzaamheid. Hij had een idee dat hij  
De Groene Grachten noemde.”

“Het plan was om te laten zien dat zelfs eeuwenoude 
 grachtenpanden te verduurzamen zijn. Want als het daar 
kan, dan kan het toch overal? Met die ambitie gingen we 
aan de slag, in de hoop hiermee een versnelling teweeg te  
brengen in het verduurzamen van de stad. Wubbo had niets  
met het adagium ‘doe maar gewoon’. Hij inspireerde me  
juist om met zo gek mogelijke ideeën te komen en altijd 
grenzen te verleggen. Toen hij me vroeg samen met hem  
De Groene Grachten op te richten, heb ik me geen moment 
bedacht. Inmiddels is De Groene Grachten een ingenieurs
bureau met 12 medewerkers, en Rooftop Revolution met  
4 medewerkers, en zijn honderden projecten, zoals woningen, 
kerken, forten, theaters en musea in het hele land onder
steund in het verduurzamen. Onze Groene Menukaart is  

een belangrijk startpunt om particulieren en bedrijven  
te inspireren en activeren om aan de slag te gaan.  
Iedereen kan op deze website informatie vinden over het 
verduurzamen van een woning, fort of boerderij. Binnenkort 
komen er menukaarten voor molens, stolpen, kerken en  
buitenplaatsen bij. Uiteindelijk is elk pand en elke situatie 
uniek. Daarom leveren wij maatwerkadvies en uitvoerbegelei
ding aan pandeigenaren die echt aan de slag willen  
met hun pand.”

Eén van die onderdelen die te verduurzamen zijn in een 
pand, is natuurlijk het dak. Een plek waar veel winst valt te 
halen. “In Amsterdam alleen al is er 12 km² aan plat dak.  
In Rotterdam ligt er zelfs 14,5 km². Als je bedenkt wat er met 
deze ontzaglijke ruimte gedaan kan worden en welke winst 
daarmee kan worden behaald op het gebied van natuur 
in de stad, biodiversiteit, waterbuffering, luchtzuivering, 
energieopwekking, etc., dan zou je wel gek zijn om daar 
geen gebruik van te maken. Een kaal, ongebruikt dak,  
met enkel een laag zwarte dakbedekking, zou verboden 
moeten worden!”

DOEN
Gehem praat enthousiast en wordt duidelijk gedreven  
door een flinke dosis idealisme. Niet zo lang geleden zou  
een dergelijk enthousiasme wellicht kritiek hebben gekregen, 
omdat idealisme ook gepaard kan gaan met naïviteit.  
“Ik vind het belangrijk om niet alleen te dromen, maar ook  
te doen,” vervolgt ze. “Wij stellen alles in het werk om duur
zame projecten uitgevoerd te krijgen. Daar hoort ook bij dat 
ik het als mijn taak zie om andere mensen te enthousias
meren en activeren aan de slag te gaan.”

Inmiddels is Gehem een veelgevraagd spreker op 
 congressen en andere bijeenkomsten. Haar team van 
 Rooftop Revolution is betrokken bij vele initiatieven die in 
de stad worden ontplooid. Onlangs verwierf Amsterdam 
bijvoorbeeld 4,8 miljoen euro EUsubsidie voor de aanleg 
van blauwgroene daken op sociale huurwoningen. Is het 
 allemaal nog wel te bolwerken? “Het team groeit en natuur
lijk doen we het niet alleen,” zegt ze. “Dat is het mooie:  
de initiatieven komen uit elkaar voort en we werken samen 
met uitvoerders, overheden en lokale clubs. Het initiatief 
‘Grachten van Smaragd’ is daar een prachtig voorbeeld 
van: een project voor de vergroening van de daken van 
woonboten. Wij hebben ooit de eerste woonboot op de 
 Prinsengracht vergroend. Inmiddels organiseert de commu
nity zichzelf en zijn tientallen woonboten voorzien van een 
groendak. Het is echt het principe van als er één schaap 
over de dam is, volgen er meer. Als mensen zien dat de 
 buren iets moois doen met hun dak, gaan ze erover naden
ken om ook zoiets te doen. Het is ontzettend mooi om daar 
bij betrokken te zijn.”

Wanneer is Gehem tevreden? “We staan aan het begin en 
we moeten veel sneller verduurzamen. Ik ben wat dat betreft 
heel ongeduldig en zeker ook realistisch. Natuurlijk zijn we 
blij als we een project succesvol hebben afgerond en ik vind 

het belangrijk dat we deze successen vieren. Tegelijkertijd zijn 
we kritisch: waar kan het nog beter, hoe kunnen we in vol
gende projecten nog verder gaan, wie kunnen hiermee nog 
meer aan de slag? Het einde is wat dat betreft nog lang niet 
in zicht. Gelukkig geeft het ook een heleboel energie om met 
duurzaamheid aan de slag te zijn, dus ik heb goede hoop 
dat nog veel meer mensen mee gaan doen. Iedere stap telt, 
als hij maar in de goede richting is.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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• ONTWIKKELAAR: OPTINID, ARTEMARE (FRANKRIJK)
• ISOLATIEMATERIAAL: MÉTISSE, BILLYBERCLAU (FRANKRIJK) 
• DAMPREMMING: INTELLO, SCHWETZINGEN (DUITSLAND)

Vanaf je bed uitkijken op de sterrenhemel. Vliegensvlug je hele huis ventileren. 

Wonen waar je kan parkeren. Dat kan met de tiny houses van Optinid.  

Het Franse bedrijf maakt verrijdbare minihuizen met een schuifdak. De kleine 

woningen zijn in zekere mate zelfvoorzienend door regenwater op te vangen 

en te filteren en zonneenergie om te zetten in elektriciteit.

Mobiel mini-huis  
met schuifdak

TINY HOUSES

TINY HOUSE, BIG CAR
Er zijn allerlei aanbieders van tiny houses in binnen en 
buitenland. Het Franse bedrijf Optinid ontwikkelt en verkoopt 
minihuizen met én zonder schuifdak (toit mobile). Met een  
auto of bus, inclusief trekhaak, kunnen deze woningen 
 verplaatst worden. Vanwege het gewicht (tot maximaal  
3,5 duizend kilo) moet zo’n auto wel veel trekkracht hebben. 
Oftewel tiny house, big car. 

De tiny houses van Optinid hebben allemaal een woonkamer 
met open keuken, composttoilet, douche, slaapruimte en 
opbergruimte. Met staal en hout is een stevige en relatief 
lichtgewicht draagconstructie gemaakt. Zowel het exterieur 
als het interieur is afgewerkt met hout: Douglas en spar in de 
gevels en vurenhout en geverfd multiplex binnen. Een deel 
van de façades kreeg zwart polycarbonaat. Zowel de gevels 
als de daken zijn geïsoleerd met 100 mm dikke Métisse;  
een thermische en akoestische isolatie van 85% gerecycled 
katoen. In zowel de gevelwanden als het dak zit een damp
remmende membraan van Intello.

De minihuizen worden verwarmd met gasradiatoren, 
 elektrische convectors of vloerverwarming. De kleine wonin
gen zijn in zekere mate zelfvoorzienend. Elektriciteit wordt 
 opgewekt met een fotovoltaïsch paneel en opgeslagen in 
een accu. Omdat de zon niet altijd schijnt, adviseert Optinid  
om een dieselgenerator te gebruiken als achtervang. 
 Regenwater wordt opgevangen en gefilterd met behulp  
van een 24V, 3,4 bar pompsysteem. De Franse leverancier 
biedt daarvoor een opslagtank van 200 tot 300 liter.  
Optinid verkoopt allerlei standaard modellen. Die kosten  
zo’n 35 tot 55 duizend euro. Op aanvraag worden de  
tiny houses verder gecustomized.

SCHUIFDAK
De fabrikant begon met het ontwikkelen van 
minihuizen met een schuifdak, omdat ze het 
idee van heerlijk buiten slapen waarderen. 
Eén van de tiny houses met een schuifdak 
is de Tribu. Die mobiele woning van 6 meter 
lengte, 2,55 meter breedte en 4 meter hoogte 
weegt 3,2 duizend kilo. De Tribu biedt alle 
comfort voor twee personen. De slaapruimte 
op de eerste mezzanine onder andere is groot 
genoeg daarvoor. Een tweede mezzanine kan 
eveneens gebruikt worden als slaapruimte,  
of voor het opbergen van spullen.

Het dak van het minihuis bestaat uit twee 
 delen: een vast, vlak dak met een EPDM bedek
king en een hellend mobiel dak met polycar
bonaat golfplaat. De ontwikkelaar koos voor 
EPDM vanwege de eenvoudige applicatie, 
bewezen materiaaleigenschappen en het 
lichte gewicht. Zowel het vaste als het mobiele 
gedeelte hebben een constructie van hout. 

Het mobiele dakdeel kan bewegen met rollen 
over rails op het vaste gedeelte. De rails zijn 
gemaakt van aluminium en de rollen van 
kunststof. Optinid koos voor deze opbouw 
vanwege de eenvoud, het lichte gewicht en 
de duurzaamheid. Met vijf stalen bevestigings
punten kun je het dak wind en waterdicht 
maken. Die bevestigingsmiddelen zijn stan
daard verkrijgbaar in de handel. Het schuifdak 
kun je handmatig openen en sluiten. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Tekst: Martijn van den Bouwhuijsen
Foto’s: Optinid

Tiny houses worden dikwijls gebouwd en bewoond vanuit de 
gedachte om eenvoudiger te leven en een kleinere ecolo
gische voetafdruk achter te laten. Vanwege de grootte van 
15 tot 50 m² zijn de bouwkosten en vaste kosten beperkt. 
Om comfort te bieden maken ontwerpers slim gebruik van 
ruimte en innovatieve technologieën. Offgrid en verrijdbaar 
zijn geen vereisten, maar opties. Tiny houses kunnen behalve 
als permanente woning ook dienen als kantoorruimte, als 
vakantiehuis of als tijdelijke opvanglocatie. Vaak kennen de 
minihuizen een modulaire opbouw. 

Het dak van het mini-huis Tribu  

bestaat uit twee delen: een vast,  

vlak dak en een hellend, mobiel dak.

Zowel het exterieur als het interieur van de mini-huizen van Optinid zijn afgewerkt  

met hout; Douglas en spar in de gevels en vurenhout en geverfd multiplex binnen.

De Tribu heeft een woonkamer met open keuken, composttoilet, douche,  

slaapruimte en opbergruimte. 

Vliegensvlug je huis ventileren kan met het tiny house Tribu. 

Met een auto inclusief trekhaak kunnen de tiny houses van 

Optinid verplaatst worden. 
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In deze reeks bespreekt Erik Steegman, directeur van NDA,  

de meest uiteenlopende onderwerpen  

op het gebied van daken. 

Geen tijd voor warmte:  
een vloek of een zegen?

Erik Steegman, Coninko/NDA

Ik kreeg onlangs een telefoontje van een adviseur die een 
scholengemeenschap had geadviseerd om witte dakbedek
king aan te brengen voordat hier zonnepanelen geplaatst 
zouden worden. Bij reflectie is de omgeving koeler en geeft 
het meer rendement, zo had hij onthouden. Zijn opdracht
gever stond hier welwillend tegenover, maar vroeg wel om 
harde cijfers qua rendement van deze extra investering.  
In zijn zoektocht naar een rekenmodel kwam hij niet verder 
dan algemene getallen van temperatuurregulering: ‘ 
Minimaal 2 tot 4 graden Celsius die het wel in de binnen-
ruimte kan gaan schelen.’ Studies die het effect van de ver
koelende werking aan de bovenzijde van het dak hebben 
vastgelegd, met daarbij weer de extra opbrengst van PV 
zonnepanelen en cijfermatige resultaten op koellastvermin
dering door gebruik van witte dakbedekking, kwam hij niet 
tegen. Wel weten wij natuurlijk dat in de praktijk veel hogere 
temperaturen net boven een zwarte dakbedekking gemeten 
worden dan een dak met een witte reflecterende dakbedek
king of begroeid dak. Die temperaturen zijn meetbaar,  
maar wat het oplevert is afhankelijk van de vraag waarom 
wij het willen. 

Nu ken ik wel een opstelling waarbij er als pilot een wit,  
groen en zwart dak naast elkaar opgebouwd zijn, met 
daarop een aantal zonnepanelen, waar men enige jaren 
gemeten heeft om de opbrengst van de panelen met elkaar 
te vergelijken. Ook een begroeid dak is daarbij meegeno
men. Externe factoren hebben ertoe geleid dat hier nog 
steeds geen representatieve uitspraak (op basis van een 
 wezenlijk onderzoeksresultaat) over beschikbaar is. Wind zorgt 
er bijvoorbeeld voor dat warme lucht weggeblazen wordt 
onder de PV. En weg is het metingsresultaat, waardoor er ei
genlijk weinig effect waarneembaar is in een warme periode 
bij gebruik van een witte reflecterende dakbedekking of een 
combinatie met een begroeid dak. Wij weten alleen dat de 
producent van de PVpanelen aangeeft dat koelere panelen 
meer opbrengen dan sterk opgewarmde.

Erik Steegman.

ERIK EN DE ANDEREN

Als je vervolgens op zoek gaat naar wetenschappelijk onder
zoek naar het effect van groendaken en/of witte dakbedek
king op zonnepanelen, kom je ook situaties tegen waarbij je 
je kanttekeningen kan plaatsen vanwege externe factoren. 
Schaduw, een te kleine opstelling of een afwijkende opstel
lingshoek van de zonnepanelen. Daarnaast is de uitkomst 
van het ene onderzoek dat concludeert dat witte dakbedek
king beter is ten opzichte van zwarte alweer jaren geleden 
achterhaald door de wetenschappers. Het is allemaal af
hankelijk van de winter of zomerperiode en de uitkomst  
die je wilt hebben: warmte of koude buiten willen houden. 
Terwijl ook een ander onderzoek weer het koelende effect 
van juist een begroeid dak aanwijst als de beste keuze 
tegen onder andere het verminderen in stedelijke omgeving 
van het zogenaamde Heat Island Effect.

Nu kan ik deze adviseur natuurlijk een heel eind op weg 
helpen en daarnaast wijzen op de andere effecten van 
witte dakbedekking, die wel onomstotelijk bewezen kunnen 

worden. Een koelere binnentemperatuur heeft tenslotte ook 
een positieve invloed in de vorm van energiebesparing en 
een aangenamer binnenklimaat in de zomer, maar toch wil 
ik uiteindelijk wel over een rekenmodel beschikken. Als ik wil 
weten wat gezonder is, een appel of een peer, dan is het 
leuk om te weten dat een peer minder calorieën en meer 
vezels bevat, maar dat vraag ik niet. 

Dat rekenmodel komt er, daar ben ik zeker van. Dat betekent 
alleen niet dat er straks een ‘beste koop’stempel op witte 
dakbedekking of een ander systeem zal komen. Factoren 
zoals wind en warmte worden namelijk door iedereen weer 
anders gebruikt. Het Energiedak, bijvoorbeeld, vangt de 
warmte op in een leidingstelsel, dat zich beter onder een 
zwarte dakbedekking bevindt. Deze energie wordt vervolgens 
gebruikt voor de warmwatervoorziening en ter ondersteuning 
van de warmtepomp. Van gas los en gratis warmte is hier 
dus juist een positieve factor. Zo’n tegenstelling vinden we 
ook bij de wind. Deze beschouwden we voor de meetopstel
ling ter vergelijking van zwarte en witte dakbedekking als 
stoorzender in de metingen. De windbelasting daarentegen 
is natuurlijk iets waar we in alle berekeningen voor daken 
altijd rekening mee zullen houden. 

Terwijl bijvoorbeeld een Roofclix systeem (kunststofpuzzelstuk 
op het dak) wind juist in al zijn voordeel weer gebruikt.  
Deze soort witte puzzelstukken op pootjes, voorzien van 
isolatiemateriaal, worden als volledig doorgaande dekkende 
laag boven op de dakbedekking geplaatst. Zo krijg je dus 
snel de voordelen van een wit dak zonder direct te hoeven 
overlagen met nieuwe witte reflecterende dakbedekking.  
Er zit een open luchtlaag tussen de Roofclix dakelementen 
en de dakbedekking, waardoor warmte afgevoerd kan  
worden door de beweging in de lucht. Deze luchtlaag,  
als parapludak te definiëren, zorgt in de winter overigens  
nog voor extra isolerende werking. Die isolerende werking 

weegt weer niet op tegen een extra laag echte isolatie,  
die bij de renovatie van een dak aan de beurt komt. Maar uit 
de metingen is gebleken dat de Roofclix als product in zowel 
de zomer als de winter functioneert. 

Zo kan ik u waarschijnlijk nog uren plezieren met tegenstel
lingen en vergelijkingen binnen de wereld van daksystemen. 

Daar hebben we het als dakdekkersbedrijven allemaal 
 gelukkig veel te druk voor: het werk moet af! De branche 
staat op zijn kop wat tijdgebrek betreft. Je ziet het ook  
met één van onze leveranciers, Quality Roofing Systems,  
leverancier van lichte kunststof dakbedekkingsmaterialen 
in PVC, TPO en PIB. Hij schreeuwt zelfs van de daken dat er 
 Rhepanol HFK verwerkers nodig zijn, omdat ook bij deze 
 relatief kleine club het werk niet aan te slepen is. En dat alles 
vanwege de duurzaamheid en reflectiewaarde van lichte 
dakbedekking onder PV installaties! 

Blijkbaar heeft lang niet iedere adviseur momenteel een 
 waterdicht bewijs en een volledige berekening nodig om 
lichte dakbedekking te plannen en na een onderbouwing 
van het advies te verkopen. En dat is maar goed ook,  
we hebben er geen tijd voor… ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl



SPECIAL BOUWBEURS 2019
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De bouw floreert. De dynamiek in de sector wordt bepaald door een groot 

aantal maatschappelijke issues. Meer dan ooit hebben partijen elkaar nodig. 

BouwBeurs speelt hierop in met het thema ‘Tijd om de krachten te bundelen’. 

De beurs wordt van 4 tot en met 8 februari 2019 gehouden in de Jaarbeurs  

in Utrecht.

Tijd om de krachten  
te bundelen

SPECIAL BOUWBEURS 2019

Daarom wordt veel aandacht besteed 
aan de digitalisering van het bouwproces, 
renovatie, energietransitie/energie neutraal 
bouwen, circulair bouwen en personeel & 
veiligheid. Verheij: “In al deze thema’s speelt 
de bouw een cruciale rol. Er gebeurt zo 
enorm veel, BouwBeurs is de exponent van 
die ontwikkelingen. We brengen ze in beeld 
en clusteren ze. Op verschillende manieren 
komen ze straks terug op de beursvloer. 
Hierbij wordt vooral gelet op het zelf zien, 
doen en ervaren. Bijvoorbeeld op één van 
de vakpleinen.”

“De marktdynamiek zien we ook terug in 
de grote belangstelling om aan de beurs 
deel te nemen,” aldus Verheij. “We hebben 
veel aanmeldingen. We zien dat bedrijven 
die eerder afhaakten, aangeven weer van 
de partij te willen zijn. We zien dit als een 
compliment, met onze invalshoek raken we 
een gevoelige snaar. Men wil erbij zijn.”

ACTIVITEITEN
Kennismaken met, en het uitproberen van 
nieuwe producten is de belangrijkste reden 

voor beursbezoek. Binnen het expositieprogramma wordt 
hieraan extra aandacht besteed. Daarnaast kent de beurs 
een groot aantal extra activiteiten. Naast nieuwe activiteiten 
zoals het Nieuws Café met continu interviews over actuele 
ontwikkelingen, kan de bezoeker ook rekenen op een aantal 
activiteiten in de categorie ‘Wegens succes geprolongeerd’. 
Voorbeelden hiervan zijn: het Gala van de Nederlandse Bouw, 
De Nederlandse Bouwprijs en het BouwBeurs Café. 

Tevens wordt het programma BouwBeurs R&D gelanceerd.  
Dit nieuwe concept heeft de focus op innovatie en richt zich 
op architecten, bouwkundig ingenieurs en andere nieuws
gierige mensen in de bouw. Aan de hand van actuele 
dagthema’s worden de nieuwste ontwikkelingen en spraak
makende projecten in de bouwbranche voor én door deze 
doelgroep inzichtelijk gemaakt. Daarbij wordt een directe 
verbinding gemaakt met het aanbod van de exposanten  
op de beursvloer.

De vorige editie, BouwBeurs 2017, was succesvol. De beurs 
was twee jaar geleden goed voor bijna 75.000 bezoekers 
en werd door bezoekers en exposanten gewaardeerd met 
gemiddeld een 7.4.

De BouwBeurs is dagelijks geopend vanaf 9.30 uur. De beurs
vloer sluit om 17.30 uur, behalve op donderdag (20.30 uur) 
en vrijdag (17.00 uur). ■

Marian Verheij, onlangs aangetreden als de nieuwe  
brandmanager van BouwBeurs: “In een hoog tempo veran
dert de markt onder invloed van complexe vraag stukken. 
Denk aan een gasloos Nederland, maar ook aan grote 
woningtekorten. Dit vraagt nieuwe antwoorden en nieuwe 
vormen van samenwerking. De complexiteit is zo groot dat 
bundeling van krachten hard nodig is. Dat vertalen we  
op de BouwBeurs.”

Foto's: Jaarbeurs Utrecht.
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DERBIGUM® NT
New technology en circulaire economie
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Met Derbigum NT klaar voor de circulaire economie
Een ecologisch hoogstandje, nu al vergelijkbaar met de traditionele  
Derbigum SP FR met een bewezen levensduur van meer dan 40 jaar. 
 
 
Derbigum speelt op het vlak van recycling al jaren een pioniersrol met een uniek systeem voor het recyclen van snij-en dakafval.  
Het is de enige Belgische producent die dakafval rechtstreeks in het productieproces kan integreren. 

Op deze manier wordt het sluiten van de kringloop in de praktijk omgezet: het unieke, gepatenteerde systeem behandelt en  
herwerkt oude bitumineuze dakbedekking tot nieuwe grondstof, die dan opnieuw gebruikt kan worden voor de productie van  
milieuvriendelijke dakbedekking.  
 
 

Over Derbigum NT, CO2-reductie en circulaire economie 
Derbigum NT (NT staat voor New Technology) is een bitumineuze dakbaan die  

ideaal is voor het ontwerp van ecologische daken volgens het principe van de  
circulaire economie. In gebruik samen met de koudlijm Derbibond NT en onder- 

laag Derbicoat NT wordt het meest ecologisch bitumineus dak op de markt  
verkregen. Voor zowel de onder- als toplaag heeft PriceWaterHouseCoopers  
een levenscyclusanalyse (LCA) gemaakt die dit alles certificeert. 
 
Door gebruik te maken van gerecyclede dakbanen en hernieuwbare grond-
stoffen worden er minder nieuwe grondstoffen gebruikt wat resulteert in een 
vermindering van CO2-uitstoot van maar liefst 25%. 

 
Vooraf wordt de besparing aan CO2-reductie berekend en dit wordt  vastgelegd in 

een CO2-reductie certificaat. Zo wordt het mogelijk gemaakt om dit mee te nemen  
in  bijvoorbeeld een compleet CO2-besparingsproces. 

 
 

 
 
  
 
 

Kortom, het bewezen concept met Derbigum gecertificeerde  
producten en – verwerkers en onze verzekerde garantie,  
die garant staan voor kwaliteit.

Vandaag is al meer dan een kwart van de  
grondstoffen gerecycled bitumen, goed voor  
bijna 4.500 ton per jaar. Sinds 2010 hebben  
wij door onze recyclingstrategie reeds zo’n  
25.600 ton bitumen gerecycled, wat overeen- 
komt met een CO2-besparing van 12.800 ton. 
 
 
Met de Derbigum NT dakbedekking doen wij  
onze bijdrage aan de circulaire economie.  
 
 
Derbigum biedt u kwaliteit en onovertroffen  
prestaties, zoals de alom bekende traditionele  
Derbigum SP FR dakbedekking, met een  
bewezen levensduur van meer dan 40 jaar,  
de beste garantie voor een zorgeloos dak.

advertorial



EEN WAAIER AAN NIEUWIGHEDEN 
 

 
Bescherming tegen wind en regen met Climaglide 
Climaglide is een glaschuifwand voor enkel glas. Dit systeem 
kan afgesloten worden aan de binnenzijde en biedt bescher-
ming tegen wind en regen. De schuifelementen kunnen naar 
1 of 2 zijden opengeschoven worden, waardoor een grote 
vrije opening ontstaat. De onderrail is volledig voorgeboord 
en op maat geleverd. 

 
Optimale verlichtingssfeer met Climaled 

Het verlichtingsprofiel met voorgemonteerde LED-spots  
zorgt voor de ideale verlichting in uw veranda of overkapping. 

Dit profiel wordt subtiel onder de dragers gemonteerd.  
De duurzame LED-spots zijn dimbaar met de bijgeleverde  

afstandsbediening. Deze vooraf bekabelde verlichtings-
profielen met alle bijgeleverde toebehoren zijn zeer 

 gemakkelijk en snel te plaatsen. 

Dicht de spie af met Skylux profielen  
•  Met de spie-profielen bouwt u ter plekke een constructie waarin glas of kunststof geplaatst  

kan worden als afdichting van de spie.

•  De aluminiumprofielen zijn onderhoudsvriendelijk, worden gelakt volgens de Qualicoat-norm,  
en zijn verkrijgbaar in alle RAL-kleuren en structuurlak. 
 

BEN JE OOK OVERTUIGD?  
Zin om de hemel in huis te halen met onze Skylux producten?  
Bel ons op +32(0)56 20 00 00, contacteer je vertegenwoordiger  
of mail naar info@skylux.be  
 
 
 
 
Ook op www.skylux.be vind je alle info over al onze producten

Als buiten binnen wordt
Hou je van de frisse buitenlucht, je tuin en natuurlijk daglicht?  

Wij bij Skylux ook. Zóveel zelfs dat we buiten gewoon mee naar binnen  

nemen. Niet alleen in de zomer. Maar het hele jaar door. Want met een veranda  

of een terrasoverkapping van Skylux beleef je dat zalige buitengevoel van januari  

tot december. De mogelijkheden zijn eindeloos, de prijzen democratisch en de 

plaatsing kan snel. 

advertorial

Bouwbeurs Standnummer 11.F028

DAGLICHT ZIT IN ONS DNA 
Skylux startte in 1954 onder de naam AG Plastics als een groothandel in glas en spiegels. Daglicht zit dus al heel lang in ons 
DNA. Bijna 50 jaar geleden maakten we onze eerste lichtkoepels. Vandaag staan die in heel Europa synoniem voor kwaliteit, 
innovatie en duurzaamheid. Naast lichtkoepels en lichtstraten produceren we ook kwalitatieve aluminium profielen. Daarmee 
bouw je snel een eenvoudige dakoverkapping of zelfs een volwaardige droomveranda. En dat past helemaal binnen de missie 
van Skylux: zoveel mogelijk daglicht in jouw leven brengen, 365 dagen op 365. 

Geef een terrasoverkapping  
een strakke look met Climacrown 
Het Climalux® dak kan rond om rond uitgerust  
worden met een kroonlijst. Hierdoor heeft de Climalux®  
de uitstraling van een strak plat dak. Deze look geeft  
uw terrasoverkapping een esthetische meerwaarde.  
De aluminiumprofielen zijn onderhoudsvriendelijk,  
worden gelakt volgens de Qualicoat-norm, en zijn  
verkrijgbaar in alle RAL-kleuren en structuurlak.

Bouw een vrijstaande carport 
Met de zelfdragende aluminium profielen van Skylux®  

kunt u vanaf nu ook uw vrijstaande carport bouwen.  
Skylux® voorziet een set met palen, gootbalken, trekkers en 

alle toebehoren voor de constructie. Een snelle montage  
van de carport is hiermee een feit. Als daksysteem  
kunt u kiezen tussen een gebogen lichtstraat met  

op maat gelakte profielen of een zadeldak.



Dak van de Wereld

Bezoekers aan stand E010 in hal 11 kunnen kennismaken met BMI 
op een originele manier. Ga de uitdaging aan en neem deel aan de 
BMI VR Experience. Deelnemers maken kans op een reis naar het 
Dak van de Wereld. Wie wil dat nou niet? Ook zijn er vele andere 
prijzen te winnen. De BouwBeurs 2019 vindt plaats van 4 t/m 8 
februari 2019. BMI is er klaar voor!

Meer informatie:

www.bmigroup.com

www.icopal.nl

www.monier.nl

BMI Group

BMI Group is medio 2017 ontstaan door de samenvoeging van 
Braas Monier en Icopal. Met deze fusie is de grootste producent 
van dakbedekkingssystemen voor platte en hellende daken in  
Europa ontstaan. BMI Group bundelt niet alleen haar producten, 
maar ook haar krachten op het gebied van innovatie en duurzaamheid. 

BMI Group heeft een hoofdkantoor in Londen en heeft ca. 11.000 
medewerkers in meer dan 40 landen wereldwijd. 

ONTDEK BMI OP BOUWBEURS 2019
TOTAALPAKKET DAKOPLOSSINGEN ONDER ÉÉN DAK!

Het is de eerste keer dat Monier en Icopal zich samen als BMI presenteren tijdens de BouwBeurs 2019 in Jaarbeurs Utrecht. Bezoekers 
kunnen bij één organisatie terecht voor alle denkbare oplossingen voor zowel platte als hellende daken. Het assortiment omvat onder meer 
bitumen en kunststof dakbedekkingen, keramische en betonnen dakpannen, lichtgewicht stalen dakpanelementen en technisch advies.

+ =
Monier, altijd meer mogelijk.

DE NIEUWE HOLLANDER-V
Winnaar op techniek

In een sport als de Formule 1 draait het om details. Zelfs de kleinste innovatie kan het verschil maken 

tussen winnen en verliezen. De Nieuwe Hollander is al jaren een bijzonder populair dakpanmodel. En toch 

kon het beter. Samen met onze klanten hebben wij de dakpan op essentiële details verbeterd. De licht 

klassieke, Hollandse uitstraling is gebleven, maar onderhuids is er stevig gesleuteld. De Nieuwe Hollander-V

is een innovatieve variabele dakpan en een echte winnaar. De absolute nummer 1.

 PRODUCT
GARANTIE

J A A R

J A A R

DAKSYSTEEM
GARANTIE

NOUVEAU



Volgens de heren van All-up, gaat de nieuwe 
Paus Easy 24 meter het dit jaar helemaal maken. 
“Als je bedenkt dat de markt voor deze novi-
teit zowel de dakdekker is, als de aannemer, 
verhuizers en dergelijke, mensen dus die nu 
allemaal al ladderliften gebruiken, dan breekt 
er straks een nieuwe tijd aan. Want in een 
handomdraai is deze lift op te stellen, de stek-
ker in het stopcontact, en werken maar, en da’s 
veel efficiënter. En denk ook maar eens aan de 
milieu-voordelen…”

Verder komt All-up met de Geda acculift.  
Het voordeel van deze Geda lift zit hem vooral 
in de accutoepassing. Binnen een mum van tijd 
is een lege accu weer opgeladen, de opbouw-
tijd is slechts vijf minuten en de te bereiken 
hoogte is al gauw tien meter. Ideaal voor de 
montage van zonnepanelen dus. 

All-up komt met wereldprimeur 
naar Bouwbeurs Utrecht 

ALMELO – Tijdens de komende Bouwbeurs 2019 in 

Utrecht, die gehouden wordt van 4 tot en met 8 februari, 

komt het Almelose All-up met een wereldprimeur op de 

proppen. Het betreft de zogenaamde Paus Easy 24 meter 

ladderlift van het gerenommeerde Duitse merk Paus. 

Deze compacte ladderlift is zowel met een Honda benzine- 

motor leverbaar, alsmede met een zeer stille en milieu-

vriendelijke 230 Volt motor. Ook toont de oostelijke 

 specialist in liften en kranen een groot aantal noviteiten 

uit het productengamma van Geda en Klaas.

U vindt ons 
in Hal 11

stand B 040

Andere bezienswaardigheden binnen de stand van All-up in de Jaarbeurs 
zijn onder meer een nieuwe, grote kraan van het merk Klaas. Deze 
K900RSX bereikt een hoogte van 38 meter, kent een hijslast van 5.000 kg 
en heeft een automatische uitschuifbare jib. Ook van Klaas staan er de 
K21-30, het instapmodel in het aanhangerssegment, een kraan die in-
middels al vele tevreden gebruikers kent, alsmede de uiterst succesvolle 
BE-kraan. Deze kraan verkreeg al in 2009 de Nederlandse bouwprijs en 
geldt nog steeds als topper. 

Tot slot zijn er van Paus onder andere de Easy 18 meter, de kleine ladder - 
lift met grote prestaties die leverbaar is in diverse uitvoeringen. Ook zijn 
er diverse beursacties met onder  andere RSS dakrandbeveiliging.

BV All-up.nl • Twentepoort-oost 37 • 7609 RG Almelo • www.all-up.nl
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PLATTEGROND BOUWBEURS 2019
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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

Bij de all-in one IKO Roof concepten  
zijn alle producten op elkaar afgestemd  
en ze onderscheiden zich door een aantal  
specifieke kwaliteitskenmerken en  
vereisten:

n Alle producten zijn hoogwaardig.

n Hoge isolatiewaarde door IKO enertherm 
PIR-isolatie.

n De daksystemen hebben een  
kwaliteitswaarborging en hebben het  
BDA Agrément®.

n De projecten worden op een transparante 
werkwijze door IKO opgevolgd

n Alle fasen worden in een compleet  
projectdossier geregistreerd.

n Dit kwaliteitsproject resulteert in de  
verzekerde all-in-projectgarantie 

 10+5 jaar

ALL-IN-ONE DAKSYSTEMEN
nl.iko.com

“MET DE IKO ROOF CONCEPTEN
 ZIJN WE VOORBEREID OP     
 KLIMAATVERANDERINGEN“

“Voor een dak waarop een tuindak wordt 

aangelegd, volgen wij de adviesrichting van 

de Vakrichtlijn gesloten dakbedekkings- 

systemen. Zeker als het ook nog eens een  

dak wordt met een tuindak, dat is ontworpen 

om water te bufferen.  

Technisch leveren we met het IKO roof  

Compact dak een dak met een ingebouwde 

zekerheid om in geval van een beschadiging 

de schade te kunnen voorkomen dan wel 

beperken. Financieel en technisch hebben 

we met de compactdak oplossing van  

IKO een uniek aanbod.”

Schiebroek Dakbedekkingen uit Best:

concepten



Nieuwbouw

Restauratie

Cast PMR dakramen

Zonnepanelen

Battenweg 10 | 6051 AD Maasbracht | Tel: +31 (0)475 436439 | Mail: info@lei-import.nl | www.lei-import.nl

■ World of Slate
Lei Import, met meer dan 25 jaar ervaring, 
inmiddels specialist in natuurleien. 
Altijd rekening houdend met belangrijke factoren 
zoals o.a. garantie, duurzaamheid, kwaliteit en 
kwaliteitsborging van de natuurleien.

■ Cast PMR dakramen
Maatwerk Cast PMR dakramen hebben een 
unieke kwaliteit en creëren een optimale lichtinval. 
Geschikt voor alle soorten dakbedekkingen.
www.castpmr.nl

■ Clearline Fusion geïntegreerd 
zonne-energie systeem
Eenvoudige dakintegratie met zeer fraaie en 
onopvallende esthetiek. Toepasbaar bij leien en 
alle andere soorten dakbedekkingen.

Deelnemer aan:                                                    Standnr. 11.F079.Deelnemer aan:                                                    Standnr. 11.F079.



Icopal Universal
Kiezen voor  
duurzaam  
wordt beloond!

De juiste grondstoffen, een op maat gemaakt productieproces en na de zeer lange levensduur volledig recyclebaar. Deze 
combinatie maakt dat Icopal Universal door NIBE is verkozen tot groenste dakbedekking van Nederland. Hiermee is 
Icopal Universal dé milieureferentie voor duurzame daken! Eén laag volstaat voor een ijzersterk dakbedekkingssysteem. 

Daarom kunnen gebouweigenaren die kiezen voor Icopal Universal in 2019 gebruik maken van de fiscale regelingen 
‘Milieu-investeringsaftrek’ (MIA) en de ‘Willekeurige afschrijving milieu-investeringen’ (Vamil). Beide regelingen gelden 
voor de toepassing van Icopal Universal en bieden tot bijna 10% fiscale korting op zowel het materiaal als de applicatie. 

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website 
www.icopal.nl/fiscaal-voordeel.

Bijna 10% korting
voor uw klant op 
Icopal Universal

Part of BMI Group 

Dak van de Wereld

Bezoekers aan stand E010 in hal 11 kunnen kennismaken met BMI 
op een originele manier. Ga de uitdaging aan en neem deel aan de 
BMI VR Experience. Deelnemers maken kans op een reis naar het 
Dak van de Wereld. Wie wil dat nou niet? Ook zijn er vele andere 
prijzen te winnen. De BouwBeurs 2019 vindt plaats van 4 t/m 8 
februari 2019. BMI is er klaar voor!

Meer informatie:

www.bmigroup.com

www.icopal.nl

www.monier.nl

BMI Group

BMI Group is medio 2017 ontstaan door de samenvoeging van 
Braas Monier en Icopal. Met deze fusie is de grootste producent 
van dakbedekkingssystemen voor platte en hellende daken in  
Europa ontstaan. BMI Group bundelt niet alleen haar producten, 
maar ook haar krachten op het gebied van innovatie en duurzaamheid. 

BMI Group heeft een hoofdkantoor in Londen en heeft ca. 11.000 
medewerkers in meer dan 40 landen wereldwijd. 

ONTDEK BMI OP BOUWBEURS 2019
TOTAALPAKKET DAKOPLOSSINGEN ONDER ÉÉN DAK!

Het is de eerste keer dat Monier en Icopal zich samen als BMI presenteren tijdens de BouwBeurs 2019 in Jaarbeurs Utrecht. Bezoekers 
kunnen bij één organisatie terecht voor alle denkbare oplossingen voor zowel platte als hellende daken. Het assortiment omvat onder meer 
bitumen en kunststof dakbedekkingen, keramische en betonnen dakpannen, lichtgewicht stalen dakpanelementen en technisch advies.

+ =



Lood, onbeperkt te recyclen.      Wellicht te imiteren maar niet te evenaren!



www.isobouw.nl/IsoBouwBeurs

Welkom op de (Iso)BouwBeurs

We are circular!
De energietransitie en de besparing van grondstoffen en 
materialen vragen om doordachte isolatiesystemen. Met het 
gebruik van airpop®- isolatie heeft IsoBouw hierin een leidende 
rol. Airpop® heeft immers een uitstekend isolerend vermogen. 
Het bestaat voor 98% uit lucht en is onbeperkt recyclebaar. 
Kortom: ‘We are circular’…!

… en innovatie zit in ons DNA! 
Onze klanten profiteren elk jaar opnieuw van onze continue 
introducties van doordachte isolatiesystemen met grote 
voordelen:

• Snel en eenvoudig verwerkbaar
• Betere kwaliteit
• Veilige toepassing
• Duurzaam
• Gezondheidsvriendelijk
• Voordelig

Ook tijdens de BouwBeurs zullen wij weer diverse 
spraakmakende innovaties presenteren. Producten waarmee ú 
zich kunt onderscheiden en die een positieve bijdrage leveren 
aan een circulaire economie. 

HAL 11.D010

BO

UWBEURS

BOUWBEURS

Vuurvaste 
isolatie zonder 

gezondheidsrisico’s

Nieuw
Vuurvaste gevel- en plat dak 

isolatie zonder gezondheidsrisico’s

Nieuw
Dakelementen van de toekomst

Nieuw
Solar renovatieplaten

Nieuw
De grootste EPS funderingsbekisting

Nieuw
Dual-density plat dak isolatie

Vernieuwd
Spouwisolatie
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Nieuw!
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U ziet het. Deze nieuwe producten bieden  
voldoende reden om een bezoek te brengen  
aan de stand van IsoBouw (Hal 11, stand D010)

www.isobouw.nl/IsoBouwBeurs

Welkom op de (Iso)BouwBeurs

We are circular!
De energietransitie en de besparing van grondstoffen en 
materialen vragen om doordachte isolatiesystemen. Met het 
gebruik van airpop®- isolatie heeft IsoBouw hierin een leidende 
rol. Airpop® heeft immers een uitstekend isolerend vermogen. 
Het bestaat voor 98% uit lucht en is onbeperkt recyclebaar. 
Kortom: ‘We are circular’…!

… en innovatie zit in ons DNA! 
Onze klanten profiteren elk jaar opnieuw van onze continue 
introducties van doordachte isolatiesystemen met grote 
voordelen:

• Snel en eenvoudig verwerkbaar
• Betere kwaliteit
• Veilige toepassing
• Duurzaam
• Gezondheidsvriendelijk
• Voordelig

Ook tijdens de BouwBeurs zullen wij weer diverse 
spraakmakende innovaties presenteren. Producten waarmee ú 
zich kunt onderscheiden en die een positieve bijdrage leveren 
aan een circulaire economie. 
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IsoBouw focust op innovatie en  
circulariteit tijdens Bouwbeurs
 
 

Met als beursthema: ‘We are circular!’ is IsoBouw ook dit jaar weer prominent aanwezig tijdens  

de Bouwbeurs in Utrecht met nieuwe isolatiesystemen voor nieuwbouw- én renovatiedoeleinden. 

Systemen die zich kenmerken door een hoge kwaliteit en veel verwerkingsgemak. Dat leidt tot 

 besparing van tijd, geld en energie.

We are circular! 
De energietransitie en de besparing van grond-
stoffen en materialen vragen om doordachte isola-
tiesystemen. Met het gebruik van airpop®- isolatie 
heeft IsoBouw hierin een leidende rol. Airpop® 
heeft immers een uitstekend isolerend vermogen. 
Het bestaat voor 98% uit lucht en is onbeperkt 
recyclebaar.  Tijdens de Bouwbeurs introduceert 
IsoBouw meerdere producten waarmee klanten 
zich kunnen onderscheiden. Producten die  
een positieve bijdrage leveren aan een circulaire 
 economie. 
 
 
Spraakmakende innovaties 
Vuurvaste isolatie: Vaste bezoekers van de 
 Bouwbeurs weten het inmiddels. IsoBouw 
 presenteert altijd meerdere spraakmakende inno-
vaties. Ook dit jaar is dat weer het geval. Aan bod komen o.a. 
nieuwe vuurvaste gevel- en plat dak isolatiesystemen. Daar waar 
gewenst, bieden deze vezelvrije producten een gezond alternatief.  
 
 
Solar renovatiepanelen: Om invulling te geven aan de groeiende 
toepassing van PV-systemen introduceert IsoBouw speciaal daarop 
afgestemde isolerende dakpanelen. Bekend waren al de SlimFix 
Solar dakelementen voor de nieuwbouw. Nieuw zijn de SlimFix 
RenoTwin Solar elementen voor een waterdicht en hoog renderend 
PV-dak bij renovatieprojecten.  
 
 
“Dual density’ isolatie: Een ware productinnovatie is de ontwikkeling 
van een ‘dual-density’ isolatieplaat voor het platte dak. Dankzij de 
nieuwste productietechnieken worden de beste eigenschappen  
van airpop® gecombineerd in één plaat; zoals een intensieve be-
loopbaarheid, een laag gewicht en hoge isolatiewaarden bij een 
minimale grondstofinzet.    
 
 
PowerKist XL: Met PowerKist XL toont IsoBouw nieuwe EPS-funde - 
ringsbekistingen tot wel 1 meter hoogte. Baanbrekend is het feit dat 
ook bij zeer grote maten deze EPS-bekisting zonder tijdrovende 
zandaanvulling bestand is tegen de extreem hoge betonbelasting. 

 
Dakelementen van de toekomst: Prefab of optimale flexibiliteit  
op de bouwplaats? IsoBouw presenteert haar visie op de toe-
komstige mogelijkheden. In een prototype-dak toont de fabrikant 
welke  maatwerkoplossingen in het verschiet liggen, hoe deze  
op een innovatieve wijze mogelijk worden gemaakt en welke  
voordelen deze bieden in het ontwerp en op de bouwplaats.  
 
 
Vernieuwde spouwisolatie: IsoBouw heeft haar succesvolle 
 PolyFortPro spouwisolatie verder verbeterd. Met een slimme aan-
passing worden koudebruggen verminderd en is de verwerking  
nog eenvoudiger en sneller.  
 
 



Mawipex bvba
De Poort 21
4411 PB Rilland

 
T +31 113 55 77 77
F +31 113 55 77 78

 
info@mawipex.nl
www.mawipex.nl

Voor een waterdichte bevestiging van buiten-
elementen (zoals zonnepanelen, ventilatie 
units, airco buitenunits, zonnecollectoren,… ) 
op daken distribueert Mawipex de BossCover 
montage ankers. Het BossCover montage 
anker is nieuw op de markt en uniek in zijn 
soort. De eenvoudige en zeer snelle plaatsing 
van het anker biedt heel wat voordelen voor 
zowel de dakaannemer als de installateur van 
zonnepanelen. 

Universele aansluiting

Uniek aan het BossCover montage anker is de 
universele aansluiting op verschillende types 
dakbedekking. Het montage anker is beschikbaar 
voor platte en hellende daken die afgedicht zijn 
met Firestone EPDM, bitumen, PVC, POCB en TPO 
dakbedekking.

1 montage anker vervangt 10 betontegels 

Dankzij de mechanische bevestiging van het 
BossCover montage anker is het anker ballastvrij. 
Het montage anker wordt mechanisch bevestigd 
aan de onderconstructie waardoor zware 
betontegels niet meer nodig zijn voor ballast. Dit 
biedt heel wat voordelen: het dak moet minder 
gewicht dragen; de profielen staan van de grond 
waardoor er minder vuil op het dak blijft liggen; 

de mechanische bevestiging biedt constructieve 
zekerheid waardoor windstoten de zonnepanelen 
niet kunnen verplaatsen en het dak zo beschadigen. 

Getest door Kiwa BDA

Kiwa BDA Testing B.V. testte het BossCover 
montage anker uitvoerig op het functioneren 
en bijdragen aan de duurzaamheid van het 
daksysteem. Hieruit blijkt dat zelfs op een hoog 
gebouw en in de zwaarste windzone van Nederland 

het montage anker ruimschoots voldoet aan de 
norm. 

Neem gerust contact op met Mawipex voor meer 
info over het BossCover montage anker of vraag de 
stapsgewijze plaatsingswijzer of video aan: 
T 0113 - 55 77 77    info@mawipex.nl  

NIEUW
Universeel en mechanisch bevestigd 
montage anker

MawNL_Adv_1_MontageAnker.indd   1 17/12/18   08:28

Mawipex bvba
De Poort 21
4411 PB Rilland

 
T +31 113 55 77 77
F +31 113 55 77 78

 
info@mawipex.nl
www.mawipex.nl

Bezoek Mawipex op de 
Bouwbeurs Utrecht 
van 4 tot 8 februari 2019

Stand 11.F078

Stand 11.F060

Duurzame dakoplossingen

Vloeibare oplosmiddelvrije oplossing 
voor moeilijke afdichtingssituaties

MawNL_Adv_2_Beurs.indd   1 17/12/18   08:28



PVT alias 2Power
Wanneer het dakoppervlak onvoldoende groot is voor PV panelen én een thermische oplossing voor waterverwarming (zonneboiler), dan is het 
2Power paneel van Nelskamp de oplossing. Het PVT paneel is aan de buitenkant identiek aan de standaard PV panelen in maat en uitstraling 
maar zorgt tegelijkertijd voor elektriciteit én verwarmd water. Ieder paneel levert 50 tot 75 liter voor verwarmd water dat opgeslagen wordt in een 
 voorraadboiler van 200 liter (4 PVT panelen) of  300 liter (6 PVT panelen). Deze PVT panelen functioneert met iedere warmtepomp of  CV-ketel.

PV modules
Modules hebben een ander afmeting dan panelen. Waar panelen de dakpannen juist afdekken, worden modules in dezelfde breedterichting van 
de dakpannen gedekt en deze zijn net zo hoog als de dakpan. BIPV (Building Intergrated PV) PV modules liggen daarom in rijen en doorbreken 
het lijnenspel niet. De modules liggen gewoon op de panlat waardoor een optimale luchtstroming tussen module en dakbeschot mogelijk blijft. 
Nelskamp adviseert zowel de tengel als de panlat uit te voeren in 24 x 48 /25 x 50 mm. De PV modules zijn nu te leveren in het vlakke keramische 
panmodel G-10. De animatiefilm op de beurs laat u zien hoe eenvoudig en snel de verwerking van deze nieuwe PV modules is, waarbij de functie 
van het dak behouden blijft en de garantie voorwaarden van kracht zijn.

Onopvallend SPP systeem
Niets nieuws gezien op de beurs, kan kloppen. Niet alle noviteiten zijn ‘zichtbaar’. Om geheel van het gas los te komen, heeft Nelskamp een ther-
mische oplossing bedacht die ook esthetisch gezien hoog scoort. Een onopvallend dubbelwanding absorptie element in panmodel en kleur vormt 
een thermisch veld op het dak dat aangestuurd wordt door een gehomologeerde warmtepomp en wordt het verwarmde water  opgeslagen in een 
800 liter voorraadboilervat. Wij ontmoeten u graag op de Nelskamp stand om dit wereld gepatenteerde systeem aan u te tonen. 

Nelskamp: Bouwbeurs staat in 
teken Duurzaamheid en Energie

    besparing in gewicht 
met reductie van 30%

easyLife

· Ergonomisch, minder fysieke belasting
· Milieuwinst, meer te laden op een vracht dus besparing vrachtbewegingen en CO2 uitstoot
· Nieuwe toepassingsgebieden door lichtgewicht constructie

info@nelskamp.nl · www.nelskamp.nl

DAKPANNEN
www.nelskamp.nl

Sigma-pan EasyLife
Nieuwe lichte betondakpan wegen 3 kg/stuk = 30 kg/m2 

Nieuw 
G-10 PV modules
www.nelskamp.nl

Het mogen containerbegrippen zijn, feit is dat we actief  bezig moeten blijven met het oog op Duurzaamheid 

en invulling moeten geven aan het Energiedak. Nelskamp dakpannen is inmiddels uitgegroeid tot een vaste 

partner op de internationale  Bouwbeurs in Utrecht en zal in Hal 11 haar energetische oplossingen tonen met 

PVT panelen, PV modules en een wereld gepatenteerd en nagenoeg onzichtbare thermische collector in 

 panmodel en kleur. Het dak zal in de toekomst dienen als energiedrager, maar mag niet voorbij gegaan worden 

aan haar functionaliteit als beschermer tegen weersinvloeden én de esthetische bijdrage van de dakpan voor 

de uitstraling van het totale gebouw. 

Maar er is meer
Productontwikkeling zorgt ervoor dat dakpannen tegenwoordig ook 
de lucht helpen reinigen. Schadelijke stikstofoxiden (NOx) worden 
geneutraliseerd met de ClimaLife dakpannen. Met 200 m2 dak-
oppervlak wordt de schadelijke uitstoot van 17.000 gereden auto-
kilometers gereinigd, ieder jaar opnieuw en zolang de pannen op 
het dak liggen.

Logistiek moet duurzamer en de dichtheid aan vervoer moet worden 
terug gedrongen. CO2 kan worden bespaart door meer dakpannen 
op een vrachtwagen te laden, waarvoor de EasyLife dakpannen 
zijn ontwikkeld. De gewicht besparing van maar liefst 30% per dak-
pan komt ten goede aan het milieu en tegelijk wordt aan de dakdek-
ker gedacht die minder fysiek wordt belast.

Wie stelt dat al het nieuws voor de beurs al bekend is heeft het mis. 
Op de Bouwbeurs zijn wel degelijk nieuwe producten te zien en 
introduceert Nelskamp de Parant ZS-11. Daarnaast toont Nelskamp 
de exclusieve blauw gesmoorde kleurstelling in grootformaat dak-
pannen en de nieuwe halfronde vorsten.

Benieuwd? Bezoek ons op stand 
11.C018 om nog meer nieuws 
te vergaren.

CO2

besparing

Bezoek de 
Bouwbeurs 

voor het 
Energiedak 

van Nelskamp

Easylife 

30%lichter



Een beetje vakman kent ongetwijfeld de bitumineuze dakrollen van Troelstra & de Vries, het familiebedrijf uit het Friese IJlst. In 2007 
is Troelstra & de Vries overgenomen door de internationale reus SOPREMA  waardoor het meer te bieden heeft dan dakoplossingen 
alleen. SOPREMA heeft als het ware 5 pijlers;  kunststof dakbedekking, thermische isolatie, natuurlijke isolatie, vloeibare waterdichting 
(kunststof harsen) en natuurlijk bitumineuze dakbedekking. De laatste pijler is de grootste pijler en vormt nog steeds de core business 
binnen de SOPREMA groep. Wereldwijd produceren we jaarlijks 150 miljoen meter van deze dakbedekking. 

APP-BITUMEN 
ZIJN BIJZONDER UV-BESTENDIG

Dakbanen van APP-bitumen bestaan uit een combinatie van bitumen 
en een plastische kunststof, namelijk Atactisch PolyPropyleen 
(APP). Polymeer zorgt ervoor dat de bitumineuze dakbedekking 
zelfs bij extreme omgevingstemperaturen soepel blijft. Dankzij het 
APP wordt het verwekingspunt – de temperatuur waarbij een stof 
overgaat van vaste naar vloeibare toestand – namelijk verhoogd van 
50 graden naar 140 à 150 graden. Bovendien wordt het membraan 
hierdoor uv-bestendig en krijgt het een langere levensduur.

Inmiddels worden  miljoenen m² dakoppervlak in Nederland beschermd 
door Garantgum. En dat wordt iedere dag meer. Kiest u voor Garantgum 
dan kiest u voor zekerheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid. 
Of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie of onderhoud, platte- of licht 
hellende daken, bruggen of parkeerdekken of daktuinen, Garantgum 
is multitoepasbaar. Dankzij de unieke producteigenschappen en een 
snelle  verwerkbaarheid kan Garantgum ieder project aan.

WEGWIJS  
IN DE WERELD 
VAN BITUMEN

Zoveel soorten, zoveel maten, zoveel mogelijkheden. Maar dat bitumen 
perfect geschikt is als waterdichting hoeven we u niet meer te vertellen. 
En waarschijnlijk weet u ook al dat bitumen dakbedekking tientallen jaren 
meegaat, uv-bestendig én uitstekend beloopbaar is. Maar wat maakt de 
producten van SOPREMA nu zo uniek?  

SBS-BITUMEN: 
ELASTICITEIT ALS TROEF

SBS-bitumen is samengesteld uit elastomeer. SBS staat voor Styreen 
Butadieen Styreen, een synthetisch rubber dat de bitumineuze 
dakbanen een grotere elasticiteit geeft. Omdat bij SBS bitumen 
minder kunststof moet worden toegevoegd om een sterk en  elastisch 
membraan te komen, is het minder UV-bestendig. Het wordt dan 
ook steeds afgedekt met leislag of grind. Door zijn soepelheid is het 
uitstekend geschikt voor plaatsing in een koudere periode. 

Zo is bijvoorbeeld SOPRALENE OPTIMA het resultaat van jarenlang 
onderzoek en ervaring op het gebied van elastomeerbitumen. 
SOPRALENE OPTIMA onderscheidt zich van andere SBS-gemodificeerde 
dakmembranen door de keuze van geselecteerde elastomeren en 
speciale bitumenmengsels. Deze mengsels zorgen voor hoge kleefkracht 
en soepelheid bij extreme temperaturen. Hierdoor behoudt het product 
zijn unieke eigenschappen ook na veroudering. SOPRALENE OPTIMA  
is een uniek, veelzijdig en gemakkelijk verwerkbaar product en is 
verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen met zeer uiteenlopende 
eigenschappen. 

DE EXPERTISE VAN SOPREMA

VS
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CREATIEVE UITDAGING

Ook dit jaar gaat SOPREMA weer de creatieve uitdaging aan om u op eigen wijze te informeren, inspireren en adviseren tijdens het grootste bouwevenement 
van Nederland: Bouwbeurs 2019.  Op onze stand in hal 11 nemen onze experts  u mee in de wereld van waterdichting & isolatie en kunnen we wellicht 
onze krachten bundelen en samen beter bouwen. Wij zien u graag van 4 t/m 7 februari 2018 in de Jaarbeurs in Utrecht. 

BEZOEK SOPREMA IN HAL 11 OP STAND C056

SOPREMA BV I Geeuwkade 21 I 8651 AA IJLST
Tel: +31 (0)515 533 000

info@soprema.nl
www.soprema.nl
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Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl

Hal 11 B.030
van 4 tot en met 8 februari 2019 

ONZE NIEUWE
RANGE PLAT DAK 
ISOLATIEPLATEN 
EN SPOUWISOLATIE

Op onze stand presenteren we...

Afmetingen: 1200 x 600 mm 
en 2500 x 1200 mm



Kom woensdag 6 februari 
naar de themadag in de 
R&D lounge op de 
BouwBeurs in Utrecht. 

De invloed van daglicht 
en frisse lucht op jouw 
gezondheid

The Indoor Generation

Download het Indoor Generation 
onderzoek op: 
www.velux.nl/healthyhomes

Kijk voor meer tips en informatie op: 
www.velux.nl/theindoorgeneration

Wij als The Indoor 
Generation brengen 
90% van onze tijd 
binnen door. Daarom 
zijn gezonde gebouwen 
ook zo belangrijk! 

Meer informatie over de BouwBeurs:
www.velux.nl/BouwBeurs

Thema ambassadeur:   Ronald Schleurholts
architect en partner cepezed

VEL8258 Roofs advertentie Themadag_v2.indd   1 18/12/2018   11:12

www.velux.nl/BouwBeurs

Leer meer over onze vele producten 
en ons unieke spaarprogramma.
Verdien nu VELUX Rewards op alle VELUX producten!

Bezoek ons van 4 t/m 8 februari op de BouwBeurs 
stand B09.040 in de jaarbeurs in Utrecht.
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Vergis je niet, werken op hoogte is 
gevaarlijk - en een val vanaf hoogte blijft 
vaak een oorzaak van werkgerelateerd 
letsel en overlijden in Nederland. Andere 
risico’s zijn schade aan gebouwen, 
reputatieschade en een negatief effect 
op de productiviteit en winstgevendheid 
wanneer mensen door letsel moeten 
verzuimen.

Het is een hele uitdaging voor iedereen 
die verantwoordelijk is voor gezondheid 
en veiligheid bij bedrijven om de beste 
valbeschermingsmiddelen te vinden die 
ook voldoen aan de laatste normen en 
mensen veilig op hoogte laten werken. Tony 
Eijkelhof, Business Development Manager 
voor valbescherming bij MSA Safety, legt uit 
waarom testen en voldoen aan de nieuwste 
valbeschermingsnormen zo belangrijk is. 

Valbeschermingsmiddelen en -systemen 
die voldoen aan de strengste normen 
zijn nog nooit zo belangrijk geweest. Een 
goede planning daarvan begint vaak met 
de middelen die je kiest en voordat je een 
programma opzet, moet je zeker weten dat 
de systemen waarmee jouw werknemers 
gaan werken, ook aan alle eisen voldoen.

Daarom is het testen van producten van het 
grootste belang, zodat we zeker weten dat 
ze goed functioneren en dat werknemers, 
na een dag werken op hoogte, weer veilig 
thuiskomen. 

Ik spreek dagelijks met professionals op het 
gebied van gezondheid en veiligheid en met 
locatiemanagers. Ze stellen allemaal dezelfde 
vraag: elke producten en systemen moet 
ik kiezen die dat doen wat ze ook moeten 
doen? Mijn antwoord is altijd hetzelfde: 
kies producten die het grondigst zijn getest 
volgens de laatste normen. 

Testmethodes
Bij de productie van 
valbeschermingsmiddelen moet men 
met heel veel dingen rekening houden: 
van gestandaardiseerde testmethodes tot 
herhaalbaarheid. Bedrijven moeten geen 
genoegen nemen met de voorwaarden 
van de laatste normen, ze moeten deze 
juist overtreffen. Het is belangrijk om de 
valbeschermingsmiddelen te onderwerpen 
aan verschillende tests, die afgestemd zijn 
op uiteenlopende gebruiksomstandigheden, 
waarbij alle onderdelen van de apparatuur 
wordt getest. 

Hieronder staan enkele belangrijke aspecten 
waarmee men rekening moet houden bij het 
kiezen van valbeschermingsmiddelen:

• Het beoogde doel. Het allerbelangrijkste is 
begrijpen waarvoor een bepaald product 
moet worden gebruikt. Dat bepaalt niet 
alleen op wat voor manier een product 
wordt getest, maar ook hoe het verdere 
testproces verloopt;

• Representatieve daktest. Wij voeren 
uitgebreide testen uit op complete en 
representatieve daksystemen. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de 
ondersteunende constructie (gordingen, 
dakplaten, systeem van afstandsstukken, 
isolatie- en waterbestendige afdekking) 
waardoor wij goedkeuring van de fabrikant 
kunnen krijgen; 

• Dynamische valtest. Wij voeren deze test 
uit door een 300 kg zware massa 1,5 m te 
laten vallen vanaf een anker dat verbonden 
is met het daksysteem; 

• Multidirectioneel testen. We testen 
overdwars en onder een hoek van 45 graden 
t.o.v. de naad, het profiel of daklaag, zodat 
onder alle mogelijke valhoeken wordt getest.

Valbescherming: het belang van testen 
en voldoen aan normen
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De beste werkwijze implementeren
Het ultieme doel van het implementeren 
van grondige testprocedures is naleving van 
de laatste normen op dit gebied. Daarom 
moeten valbeschermingsmiddelen altijd 
voldoen aan de laatste EU-OSHA-normen. 

Werkgevers in de bouw en bepaalde 
industrietakken kunnen echter veel meer 
doen om gevaren te elimineren die tot 
valgerelateerde (en soms fatale) ongevallen 
leiden. Voldoen aan de laatste normen is niet 
voldoende, je moet nog strenger zijn.

Maatregelen om een val te 
voorkomen
Er zijn enkele aanbevolen maatregelen die 
je kunt nemen om de veiligheid van mensen 
die op hoogte werken, te garanderen. 
Deze lijst is beslist niet volledig en als 
industrietak moeten we altijd bezig zijn onze 
valbeschermingsprogramma’s te verbeteren. 

• Het belangrijkste is: weet wat er op het 
spel staat. Het leven van uw werknemers 
ligt in uw handen - u moet goed voor hen 
zorgen;

• Kies het beste systeem. Dat betekent dat 
u zichzelf een aantal belangrijke vragen 
moet stellen: 

• Beschikken we op alle niveaus over 
mensen die voldoende getraind zijn?

• Is er een beleid dat ons vertelt hoe wij 
moeten omgaan met valgevaren?

• Hebben we alle valgevaren op onze 
locatie geïdentificeerd?

• Zijn wij systematisch bezig deze 
gevaren te elimineren in volgorde van 
belangrijkheid?

• Zodra u deze vragen hebt beantwoord, 
kunt u een grondige analyse maken 
van alle valgevaren, ook in de buurt 
van zijkanten en randen, hijszones en 
lichtkoepels;

• Stel een lijst op met gevaren en herzie 
deze lijst minimaal eenmaal per jaar; 

• Documenteer en implementeer passende 
beschermingsmaatregelen - hieronder 
vallen ook procedures, protocollen en 
uitrusting;

• Betrek werknemers die op hoogte werken 
erbij. Het is niet alleen belangrijk dat u de 
gevaren kent bij het werken op hoogte, 
maar ook de werknemers die het risico 
lopen, moeten ze kennen. Als u ze betrekt 
bij het identificeren en het oplossen van 
deze gevaren, zullen ze meer bereid zijn 
mee te werken en zullen ze eerder gevaren 
herkennen en er beter op reageren.  

De hele industrietak is 
verantwoordelijk 
Natuurlijk weten we wat de risico’s zijn 
als we niet de juiste tests uitvoeren of 
ons niet aan de laatste normen houden. 
Deze risico’s worden nog duidelijker in 
een tijd waarin steeds meer mensen op 
enorme hoogtes moeten werken - van 
daken tot elektriciteitsmasten, kranen, e.d. 
Bescherming van mensen met de beste 
valbeschermingssystemen is nog nooit zo 
belangrijk geweest.

Bij MSA willen we de boodschap uitdragen 
dat iedereen die verantwoordelijk is voor 
gezondheid en veiligheid, producten 
moet eisen die getest zijn en meer dan 
voldoen aan de laatste normen. Alleen dan 
aanvaarden we dat normen steeds weer 
worden aangescherpt en kunnen we de 
veiligheid van de gebruiker echt op de eerste 
plaats zetten.

MSA Safety produceert - sinds de overname in 
2015 - valbeveiligingssystemen van Latchways 
en is trots op de range van oplossingen die wij 
kunnen bieden aan onze klanten werkzaam 
in de dakbedekkingsindustrie. Het MSA-team 
is van 4 tot 8 februari te zien op de Bouwbeurs 
- bezoek hen op stand G057 voor meer 
informatie.

www.MSAsafety.com
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AANMELDEN VOOR GRATIS  
BOUWDETAILWIJZER HANDBOEK BENG
Vanaf heden is een gratis exemplaar van het BouwdetailWijzer  
handboek BENG te reserveren. Dit handboek bevat een uitgebreid  
onderzoek, waarin de impact van de nieuwe BENGeisen op  
bouwkosten en detaillering in beeld wordt gebracht. U kunt het  
boek, op vertoon van uw persoonlijke voucher, ophalen tijdens de 
BouwBeurs van 4 t/m 8 februari 2019 in de Jaarbeurs Utrecht.  
Naast het uitgebreide onderzoek naar de BENGeisen die in 2020  
van kracht gaan (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) bevat dit  
boekwerk meer dan 80 hoogwaardige bouw en referentiedetails. 
Deze details voldoen stuk voor stuk aan de actuele eisen op het  
gebied van duurzaamheid en energieprestatie.

PRIMEUR: BOUWBEURS R & D  
Een nieuw, uitgekiend programma met de focus op  
innovatie. Hiermee maakt BouwBeurs R&D de nieuwste  
ontwikkelingen en spraakmakende projecten zichtbaar  
op de beursvloer. Elke dag kent een ander thema en  
heeft een persoonlijke ambassadeur, bijvoorbeeld  
een architect of bouwkundige. Zo komt bijvoorbeeld  
Robert Winkel van Mei architects & planners met een 
programma met het thema ‘Hoe maken we de gebouwde 
omgeving energieneutraal?’ Hij bepaalt zelf het complete 
programma voor deze dag, de inhoud van de lezingen,  
de te bespreken projecten en de route langs de exposanten.

FAKRO KOMT MET SERIE EXTRA GROTE DAKRAMEN
De nieuwe uitzettuimeldakramen van FAKRO brengen met 
een glasoppervlak tot meer dan 2 m² meer daglicht in huis. 
Het raam is onderdeel van het nieuwe aanbod van FAKRO 
Nederland. De ingenieurs hebben solide technische oplos
singen ontwikkeld voor eenvoudige bediening van de grote 
ramen die voorzien kunnen worden van drievoudige beglazing. 
Dat levert dakramen op die in de toekomst ook toe te passen 
zijn in nieuwbouwwoningen, die gebouwd worden volgens de 
BENGeisen (BENG staat voor bijna energieneutrale gebou
wen). In het ontwerp al rekening gehouden met hergebruik van 
productonderdelen en materialen.

SPECIALE OVERKAPPING BUSTERMINAL LEIDSCHE 
RIJN IN GEBRUIK ÉN GENOMINEERD
In Leidsche Rijn is onlangs de overkapping voor een 
busterminal in Leidsche Rijn Centrum afgerond.  
Buitink Technology heeft de uitvoeringsengineering,  
de productie en montage van de gespannen 
 membranen voor zijn rekening genomen.  
Een bijzonder project, dat nu ook genomineerd is  
voor De Nationale Staalprijs 2018.

KUNSTSTOF DAKRANDEN ZIJN  
ONDERHOUDSVRIENDELIJK

Dakrandpanelen met een strakke uitstraling en 
 eenvoudige montage spreken veel bouwvakkers aan. 

Milin biedt deze volschuim boeidelen aan. Het product 
van Deeplas is UVbestendig en milieuvriendelijk.  

De boeidelen zijn volledig gemaakt van kunststof  
en zijn voor honderd procent te recyclen. Hierdoor zijn 

de onderdelen onderhoudsvriendelijk. “Waar houten 
dakranden na een aantal jaren intensief onderhoud 

vragen, is dit met kunststof dakrandpanelen absoluut 
niet nodig,” legt de leverancier uit.

THREE WALL BOX MAAKT DAKTERRAS  
GEMAKKELIJK TOEGANKELIJK
Voor veel consumenten is een dakterras een grote wens. 
Toch is het soms lastig om een dakterras mooi af te wer
ken en gemakkelijk te betreden. Glazing Vision claimt de 
oplossing te hebben: the Three Wall Box. De producent 
noemt the Three Wall Box een doorbraak voor leven op 
het dak. Tussen drie muren integreert het systeem de 
perfecte oplossing voor een comfortabele toegang tot 
het dakterras. De elektrisch bediende dakterrastoegang 
is gemaakt van glas en brengt daardoor veel licht in  
het huis. De glazen toegang bestaat uit twee delen,  
een vast deel en een schuifdeel. Het schuifdeel schuift 
over het vaste deel en creëert zodoende een vrije ope
ning van 50% waardoor de gebruiker door de toegang 
naar buiten kan lopen.

RECTICEL INSULATION LANCEERT EUROROOF RENO
Het naisoleren van een hellend dak aan de buitenzijde 
is bouwfysisch het meest ideaal. Bovendien zijn er geen 
bouwwerkzaamheden in de woning. Euroroof Reno is 
leverbaar in diktes vanaf 51 mm.

De Euroroof Reno panelen worden op het (bestaande) 
dakbeschot aangebracht. Deze manier van naisoleren  
is reeds langer in gebruik, maar Recticel heeft  
Euroroof Reno doorontwikkeld. Alle onderdelen voor 
dakisolatie zijn nu optimaal in één paneel geïntegreerd: 
isolatieplaat, onderdakfolie, sponning en tengels.  
De complete dak isolatie wordt in een handeling aan
gebracht zonder na schuimen.

INTURA PLATDAKRAAM MET BOLVORMIG GLAS
De Intura PGX B6 SpherLine is ontworpen met bol
vormig glas voor meer daglicht in huis of op het 
werk, door de hoeveelheid reflectie op het glas te 
verminderen. Door de natuurlijke ronding van het 
bolvormige glas kan regenwater bovendien effec
tief afvloeien. Dit maakt de Intura PGX B6 Spherline 
geschikt voor alle platte daken.
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Na-isolatie op daken 
altijd de moeite waard

STICHTING ROOF UPDATE

Ronald van Bochove, Stichting Roof Update

Een extreem koude winter, lange, warme periodes in de lente 
en zomer: ons veranderende weerbeeld vergt meer van onze 
gebouwen dan voorheen. Het platte dak biedt ruimte voor 
diverse energiebesparende oplossingen. Ruimte voor zonne
boilers, zonnepanelen, waterbuffering, etc. Andere duurzame 
investeringen, zoals warmtepompen of LEDverlichting,  
staan hoog op de energiebesparende lijstjes. “Maar als 
 eerste stap in energiebesparing adviseer ik isolatie,” zegt 
Eduard Beekhuizen, projectmanager Polygum Nederland en 
dakdeskundige van Stichting Roof Update. “De energiepres
tatie van een gebouw met een plat dak dat een lage isola
tiewaarde heeft, verbetert direct aanzienlijk. Dat is dus een 
investering die direct rendement oplevert. Energie besparen 
gaat altijd boven energie opwekken en met de onzekere 
regelgeving betreffende het salderen van te veel opgewekte 
energie is het terugverdienplaatje van zonneenergie waar
mee leveranciers ons willen verleiden niet altijd zo rooskleurig 
als we denken.”

Ingmar Spijker, HSQE Manager bij Ale Heavylift, vertelt aan 
RVO over de naisolatie van een oude loods waarvan de 
energierekening al jaren extreem hoog was. “We waren als 
bedrijf al aangesloten op stadsverwarming. Toch was het 
nog altijd schrikken van de energierekening. Na jaren van 
monitoren, hakten we een jaar of drie geleden de knoop 
door.” Het bedrijf investeerde 3,5 ton in de isolatie van hun 
oudste loods van 120 bij 40 meter, verving het besturingssys
teem voor het regelen van de stadsverwarming en koos voor 
nieuw leidingwerk. Het inpakken en isoleren van het dak en 
de wanden namen in totaal zo’n drie maanden in beslag. 
“Denk onder andere aan het plaatsen van sandwichpa
nelen tegen de bestaande gebouwconstructie en op het 
dak, het aanbrengen van isolatielagen en we hebben ook 
lichtkoepels gemaakt. Al met al was dit voor ons financieel 
de meest voordelige keuze. Technisch was het bovendien 
haalbaar.” De investering levert een jaarlijkse energiebespa
ring van 50 procent op.

BOUWFYSISCHE ANALYSE
Beekhuizen: “Voordat je aan (na) isolatie, begint maak je 
eerst een bouwfysische en technische analyse van de be
staande constructie. Deze kan gedaan worden door deskun
digen van BDA of VEBIDAK, maar er zijn ook diverse kleinere 
bureaus die deze dienst aanbieden. De grote leveranciers 
van dakproducten bieden deze service vaak gratis aan,  
als daarna natuurlijk producten bij hen worden afgeno
men. Die analyse is erg belangrijk omdat de constructie de 
nieuwe isolatielaag moet kunnen dragen maar ook omdat 
een naisolatielaag altijd meer isolatiewaarde moet toevoe
gen dan het bestaande dak al biedt. Er kan anders vochtop
hoping ontstaan tussen de lagen. Bij een kouddak opbouw 
is waterophoping in balklagen funest, bij betondaken gaat  
dit proces trager, maar met even vervelende gevolgen  
voor de energieprestatie en de kwaliteit van de constructie.” 
“Een ander belangrijk voordeel van een goede rappor
tage vooraf is dat uitvoerende partijen bij problemen de 
schuld niet kunnen afschuiven op fouten die de voor ganger 

maakte,” zegt GeertJan Derksen, bedrijfsleider Joosten Ecodak 
en eveneens deskundige bij Roof Update. “Dat zie je in de 
praktijk nogal eens gebeuren.”

NAUWKEURIGE DAKOPBOUW
De naisolatie op het bestaande dak wordt opgebouwd uit 
folies, isolatie en afdeklagen. Derksen houdt een pleidooi 
voor de nauwkeurige opbouw van het dak. “Helaas zijn veel 
bestekken verkeerd omschreven of verkeerd geïnterpreteerd. 
Je kunt altijd te rade gaan bij onafhankelijke bureaus of bij 
stichtingen als de onze. Ook de grotere fabrikanten hebben 
goed omschreven dakopbouwen beschikbaar en adviseurs 
in huis. De door de deskundigen voorgeschreven laagop
bouw is cruciaal voor het halen van de gewenste isolatie
waarde. Als hier omwille van kostenbesparing voor andere 
materialen wordt gekozen, kan het eindresultaat zijn dat de 
gewenste besparing niet wordt gehaald, doordat er bijvoor
beeld vocht ophoopt tussen de lagen.” 

Derksen adviseert daarom bij de naisolatie van bestaande 
gebouwen volgens de kouddak methode altijd op het  
bestaande dak een drainagelaag aan te brengen.  
“Hiermee voorkom je dat vocht zich ophoopt. De stilstaande 
lucht in de drainagelaag doet de isolatiewaarde bovendien 
geen kwaad.”

EPS, XPS en PIR isolatieblokken die veelal worden gebruikt  
om de nieuwe isolatiewaarde te halen, hebben allemaal 
hun specifieke toepassingsgebieden. Het duurdere PIR haalt 
door de hogere dichtheid met minder dikte eenzelfde isola
tiewaarde als de EPS. Het dak blijft met XPS en PIR isolatie ook 
beloopbaar. Steenwol wordt in dit soort toepassingen in 
mindere mate toegepast.
De dikte van de isolatielaag kan op sommige daken een 
 belemmering zijn, maar ook daar zijn oplossingen voor te 
verzinnen. Een hogere dakrand, of door bijvoorbeeld een goot 
baan te creëren waarbij je de randen niet hoog opbouwt.

GROEN INVESTEREN
Hoewel de bijdrage van een groendak aan de isolatie klein 
is, noemt Derksen het groendak, al dan niet in combinatie 
met waterbuffering, een belangrijke toevoeging aan een plat 
dak. “De waterbuffering en groenlaag zijn lagen die optimale 
isolatie mogelijk maken door temperatuurpieken en dalen 
af te vlakken. Hierdoor komt de isolatie zelf beter tot zijn recht. 
Hoeveel die bijdrage van de substraatlaag en de  eventuele 
wateropvang en groen is, is moeilijk precies te bepalen, 
 omdat er tal van variabelen zijn.”

Grote energieleveranciers helpen met overzichtelijke ener
giescans om het besparingspotentieel in kaart te brengen. 
De investering in (na)isolatie kan rekenen op subsidie vanuit 
de overheid. Met de milieuinvesteringsaftrek (MIA) helpt 
de overheid bij de investering in dakisolatie. Gemeenten en 
 waterschappen hebben verder vaak ook diverse subsidie
mogelijkheden voor isolatieverbetering en voor de toevoe
ging van groenblauwe functies aan het platte dak. ■

In 2023 moeten alle bedrijfspanden in 

Nederland minstens het energielabel C  

hebben. Eén van de meest eenvoudige 

maatregelen bij het verhogen van de 

energieprestatie van een gebouw is het 

verhogen van de isolatiewaarde van 

de gebouwschil. Het naisoleren van het 

platte dak, verantwoordelijk voor grofweg 

30 procent van de energieprestatie,  

is het overwegen meer dan waard.
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Renée Rooijmans is stadsantropoloog bij STIPO en woont van juni tot en  

met februari in een bouwkeet op het dak van de Hofbogen in Rotterdam.  

Zie ook het artikel ‘Met de seizoenen mee’ in Roofs augustus 2018. Zij houdt 

voor Roofs een dagboek bij over hoe het is om op het dak te wonen.  

Dit is het vierde deel.

Binnen en buiten
DAGBOEK VAN EEN ‘DAKBOSWACHTER’

kunnen zien. Nu het langer donker is, zijn er vaker momenten 
dat ik me daar bewust van ben en dan ben ik benieuwd wat 
men zoal denkt over mijn verblijf hier. Of ze het begrijpen. 

Doordat mijn huisje zo pontificaal in de bijzondere omgeving 
van het dak staat, met name nu het heem haar jaarlijkse 
knipbeurt heeft gekregen, heb ik het idee dat bezoekers en 
ook zeker de buren waarschijnlijk wel iets van mijn aanwe
zigheid vinden. Ik denk momenteel na over manieren om 
met deze buren in contact te komen, omdat ik best graag 
op mijn beurt wil begrijpen hoe zij letterlijk neerkijken op mijn 
levenswijze. Zoals ik kan zien dat één van mijn buren de  
balkondeur elke ochtend op een kiertje zet, zo kunnen mijn 
buren mij zien op het dak. Ik loop naar de hekken om ze te  
openen, ik maak mijn dagelijkse wandelingen naar de buiten 
kraan, ik sta wel eens mijn tanden te poetsen in de buiten
lucht met volle maan. Mijn leven op het dak ziet er vanuit  
de verte waarschijnlijk uit als een soort campingbestaan.  

Ik ben nieuwsgierig naar de invloed van dat uitzicht 
op de manier waarop mijn buren de stad zien. 

Zowaar heb ik laatst mijn woonervaring kunnen 
delen met een goede vriendin uit Canada die  
op bezoek kwam. Ik was best wel benieuwd hoe 
ze het zou vinden. Ik kon me voorstellen dat ik door 
haar ook weer met nieuwe ogen naar mijn situatie 
zou kunnen kijken. De overgang van seizoenen 
maakt het uiteraard uitdagender, maar de bouw
keet heeft gelijk ook meer weg van een rustieke 
cabin in the woods. Als je tenminste de grote 
gebouwen om het dak even aanziet voor honderd 
jaar oude sparren. Wakker worden van vogels die 
met hun poten op het dak krassen, of de regen die 
met vlagen tegen mijn huis slaat, tegen alle kanten 
behalve de onderkant. 

De vriendin die bij me op bezoek was, vond het 
ronduit fantastisch. Met vrienden op bezoek doe 
ik altijd iets meer mijn best, ook voor de normale 
dage lijkse dingen, en zodoende stonden we 
 meerdere malen in het donker palmkool en prei 
te oogsten, om vervolgens daarmee uitgebreid te 
koken. Dan volgde dineren bij kaarslicht, met uitzicht 
op de grote stad met al haar lichtjes. Na het eten 
een korte avondwandeling om nog wat verse salie  
voor een kopje thee te plukken voor het slapen 
gaan, één van mijn nieuwe rituelen sinds ik op het 
dak woon. Het delen van de ervaring zit hem juist in  
die dagelijkse dingen, die het zo ontzettend uniek 
maken. Wie heeft er nog meer geen stromend 
water in zijn of haar huis in de stad? Het feit dat mijn 
 vriendin me erop wees dat het bijzonder was dat ik 
het water uit mijn kruik de volgende dag gebruikte 
voor mijn afwas, door het nogmaals op te warmen, 
liet me zien hoe normaal het al is voor mij om  
zo om te gaan met het water dat ik in drie flessen  
ga halen. 

En daarmee realiseerde ik mij ook het volgende: 
buiten (en van buiten) zien mensen dat ook niet. 
Binnen in mijn huis beginnen de rituelen en hande
lingen die ik dagelijks uitvoer om hier comfortabel 
te kunnen wonen steeds beter zichtbaar te worden. 
In de winterse rustperiode ga ik ook eens nadenken 
over hoe mijn dakhut er aan de buitenkant nog 
meer uit kan zien als een woning. En ik zal in het 
nieuwe jaar wat meer aandacht besteden aan wat 
ik zoal nodig heb om het ook in de winter nog goed 
vol te houden, iets wat iedereen me blijft vragen. 
Fijne start van de winter! ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Renée Rooijmans

Met het naderen van de winter 
is de balans tussen de tijd die 
ik binnen en buiten ben aan 
het verschuiven. Waar ik de 
afgelopen seizoenen vooral 
tijd buiten doorbracht en de 
deur altijd open had, glip ik nu 
vaak snel naar binnen om de 
verwarming aan te zetten.  
Het is donker als ik het dak 
 verlaat in de ochtend en zelfs 
als ik terugkom in de late 
namiddag. Echt donker is het 
trouwens niet op het dak: de 
stad om me heen geeft ge
noeg licht. Ik kan prima water 
halen op het perron in de 
avond zonder een zaklamp.  
En als de maan vol is en de nacht is helder, dan voelt het 
soms een beetje alsof de maan speciaal voor mij schijnt. 
Dan sta ik nog wel eens even buiten te kijken en voel ik me 
op een fijne manier klein op het dak, waar de stad Rotterdam 
letterlijk om me heen de hoogte in torent.  

Als ik om me heen kijk op het dak in het donker, zowel van 
buiten als van binnen in mijn huisje, dan kan ik momenteel 
veel gemakkelijker bij anderen naar binnen kijken. In de 
zomer kwam dat nauwelijks voor, omdat het dan langer 
licht is. Ik was vaak pas later thuis of bleef buiten en was dan 
 afgeleid door alles dichtbij me, zoals de planten of mensen 
die nog op het dak verbleven. Nu kom ik na werk naar huis 
en vertellen alle lichtjes om het dak waar mensen thuis zijn; 
het dak zelf is donker en leeg, op mijn eigen lichtjes na.  
Ik doe net als mijn vele buren ook de kerstlampjes aan en 
zet wat thee op. Ik vraag me natuurlijk al vanaf het begin van 
mijn verblijf hier af hoeveel deze buren van mij en mijn huisje 



Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

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 19 
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!

Ál onze vestigingen hebben een zetterij!
Zetwerk op maat van Drachten tot Maastricht.

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
• 19 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 

Zetwerk in 
heel Nederland!

Via de website www.steilDAK.nl wordt u 
dagelijks op de hoogte gehouden van actualiteiten, 

regelgeving en nieuws op het gebied 
van hellende daken. 

Persberichten zijn uiteraard welkom 
en kunnen worden aangeleverd 

bij Edwin Fagel, edwin@lumail.nl
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Op 11, 12 en 13 december verzorgde Vlindar voor woningcorporatie  

De Woonplaats in Enschede voor 54 personen een cursus  

Veilig werken op hoogte. Doel was de deelnemers opnieuw bekend  

te laten maken met de risico’s van werken op hoogte, de wet en  

regelgeving en de manieren om veilig te werken. 

Van tevoren nadenken  
over een veilige werkplek

VEILIG WERKEN OP HOOGTE

niet dat in alle situaties hekwerken zouden moeten worden 
geplaatst. Bijvoorbeeld op daken waar een dakdekker enkel 
kortdurende werken hoeft uit te voeren (de Arbocatalogus 
hanteert hiervoor een werktijd van minder dan 3 uur),  
kan worden gekozen voor bijvoorbeeld een lijnsysteem.  
In die gevallen is het wel zaak ervoor te zorgen dat het juiste 
systeem op de juiste manier wordt toegepast en gebruikt.”

CURSUS VEILIG WERKEN OP HOOGTE
De cursus is bedoeld voor medewerkers die zelf op hoogte 
moeten werken en voor toezichthouders, werkvoorbereiders 
en planners die te maken hebben met werken op hoogte. 
Ook medewerkers van de woningcorporatie die derden 
toegang verlenen tot het dak volgden de cursus, vanuit de 
gedachte dat ook deze mensen kennis van het veilig gebruik 
van dat dak nodig hebben.

De cursus bestaat uit een theoretisch en een praktisch 
 gedeelte. Het theoretische gedeelte gaat onder andere over 
de wet en regelgeving op dit gebied. Omdat verschillende 
wetten wat zeggen over ‘Veilig werk op hoogte’ en er daar
naast ook (branche)afspraken bestaan zonder wettelijke 
status, wordt deze materie vaak als verwarrend ervaren. 
Tijdens het praktische gedeelte werd een aantal cases 
 behandeld, toegespitst op de situatie bij de woningcorporatie. 
Hierdoor gingen de deelnemers met nieuwe kennis kijken 
naar de wijze waarop de veiligheid op de eigen daken is 
geregeld en worden risico’s beter herkend. 

Met name de combinatie van theorie (wet en regelgeving), 
afgezet tegen de risico’s in combinatie met mooie visuali
saties en praktijkvoorbeelden, werd door De Woonplaats als 
positief ervaren, want dit maakte de materie heel tastbaar 
voor alle collega’s. De koppeling van theorie naar praktijk 
maakte het goed te begrijpen en droeg zodoende bij aan 
de bewustwording van de risico’s. 

HOE WORDT EEN DAK VEILIG INGERICHT?
Een veilige werkplek begint bij een goede voorbereiding. 
Eerst dient in kaart te worden gebracht wat voor werkzaam
heden op een dak uitgevoerd worden en dus met welke 
frequentie het dak zal worden betreden. Hier wordt het val
beveiligingssysteem op toegespitst. 

Petten: “Als eenmaal voor een bepaald systeem is  gekozen, 
moet worden geborgd dat het systeem op een juiste  manier 
is aangebracht en dat het op een veilige manier kan  worden 
gebruikt. Bij de toepassing van een lijnsysteem bijvoorbeeld, 
moet rekening gehouden worden met de valhoogte. Je ziet 
in sommige gevallen nog wel dat men zich aan een lijn 

moet aanhaken die veel te lang is: bij een val kan diegene 
dan bijvoorbeeld op een lager gelegen balkon terechtkomen.” 

“Ook moet in kaart worden gebracht wie van het systeem 
gebruik zal maken. Het is handig om degenen die regelmatig 
het dak moeten betreden, een eigen harnas te geven,  
zodat het harnas niet elke keer opnieuw op maat moet 
 worden gesteld. Partijen die incidenteel op het dak hoeven 
te zijn, kunnen dan een harnas delen. Dit soort informatie  
zou moeten worden vastgelegd en bijgehouden.”

DUIDELIJKE INFORMATIE EN  
GEMAKKELIJK BESCHIKBAAR
De cursus zal voor de woningcorporatie dan ook aanleiding 
zijn voor een hernieuwde inventarisatie van de wijze waarop 
men op de eigen daken de veiligheid heeft geregeld.  
Aan de hand hiervan zullen daarna de vervolgstappen 
 worden bepaald. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een aanpas
sing van daktoegangen en een evaluatie van het toege
paste valbeveiligingssysteem.

“Alles staat of valt met de kennis omtrent het dak,” aldus Petten. 
“Vaak zie je dat RI&E’s documenten zijn met vele tientallen 
pagina’s vakjargon. Deze documenten zijn alleen handig als  
juridisch document: als er al een ongeval heeft plaatsge
vonden. Voor het gebruik in de praktijk is het van belang dat 
de informatie gemakkelijk beschikbaar en voor iedereen  
begrijpelijk is. Vergelijk het met een vluchtplan op een platte
grond in hotels: in één oogopslag moet duidelijk zijn hoe  
het plan in elkaar steekt. Dat is dus maatwerk, want elke 
situatie is anders. Daarbij geldt ook dat de gekozen maat
regel moet passen bij de organisatie, anders wordt er geen 
gebruik van gemaakt.”

Belangrijk is dat van tevoren wordt nagedacht over een 
 veilige werkplek en dat men, met verstand van zaken,  
de juiste keuzes maakt. De Woonplaats heeft deze verant
woordelijkheid opgepakt en geïnvesteerd in kennis en  
kunde op dit gebied. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Veilig werken op hoogte wordt nog vaak gezien als uitslui
tend een zaak tussen de werkgever en de werknemer.  
De verantwoordelijkheid wordt dan bijvoorbeeld bij het uit
voerende dakdekkersbedrijf neergelegd. De post ‘Veiligheid’ 
komt dan vaak niet op de offerte, met als gevolg dat het in 
de voorbereiding dikwijls geen onderwerp van gesprek is. 

Elko Petten van Vlindar vertelt: “Dat de opdrachtgever hier 
ook een verantwoordelijkheid in heeft, wordt gelukkig steeds 
vaker onderkend en op veel daken van woningcorporaties 
zijn inmiddels veiligheidssystemen aangebracht. De gedachte 
hierachter is dat niet voor elke klus aparte maatregelen 
genomen hoeven te worden. Het is dan wel van belang dat 
enkel mensen op het dak komen die in staat zijn gebruik te 
maken van het op het dak toegepaste veiligheidssysteem. 
Kennis van het systeem is daarbij onontbeerlijk.”

KENNISNIVEAU WISSELT
“Eigen onderzoek van Vlindar wijst uit dat het kennisniveau 
onder woningcorporaties nogal wisselt. Sommige woningcor
poraties hebben dit onderwerp hoog op de agenda staan 
en geven voortdurend aandacht aan een zo veilig mogelijke 
werkplek. Andere woningcorporaties moet je nog uitleggen 
dat er veilig gewerkt moet worden op het dak. Het gegeven 
dat een woningcorporatie als De Woonplaats op een zo 
grote schaal investeert in kennis omtrent dit onderwerp,  
is een duidelijk signaal dat dit besef begint door te dringen. 
Er is behoefte aan kennis en kunde op dit gebied.”

In de praktijk zie je vaak dat te snel is gekozen voor een 
 persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) in de vorm van 
ankerpunten en lijnsystemen met harnassen. Volgens de 
Arbeidshygiënische strategie dient altijd in eerste instantie 
te worden gekozen voor bronaanpak en daarna voor een 
 collectieve voorziening. Petten: “Dat betekent overigens 

Tijdens de cursus zijn nieuwe modellen harnassen getest van de 

vaste leveranciers van De Woonplaats.

OPROEP AAN IEDEREEN IN DE VALBEVEILIGING

TRAININGEN VALBEVEILIGING DAKVEILIGHEID 
ONAFHANKELIJK TIJDSBESPARING OEFENEN 

KOSTENBESPARING ZWAARDERE EISEN FABRIKANT 
WET KWALITEITSBORGING HOGERE VEILIGHEID SAFETY 
AANTOONBAAR GESCHIKT VOLDOEN  AAN 

WET- EN REGELGEVING PRAKTISCHE ONTWERPREGELS 
AANNEMER KENNISDELING DAKVEILIGHEID  

DAKDEKKER EN17235 IMPORTEUR PBM-VERORDENING

info@vlindar.com |  vlindar.com

advies- en ingenieursbureau
veilig werken op hoogte

Dakdekker, gebouweigenaar, aannemer of 
fabrikant... Veilig werken op hoogte is een vak. 
Vlindar helpt je met kennis en kunde. 
Zorgen voor veilige 
werkomstandigheden op 
hoogte hoort bij jouw vak. Met 
de cursussen van Vlindar krijg je 
de kennis en kunde voor veilig 
werken op hoogte. Zodat je de 
rest zelf kunt. Elke dag.

ADV-ROOFS-Vlindar.indd   6 17-12-2018   12:19:49
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Bladlood wordt al eeuwenlang gebruikt om duidelijke redenen. Maar in de 

huidige praktijk wordt ook vaak gekozen voor een loodvervangend product. 

Onlangs introduceerde loodproducent Uzimet in reactie hierop het Venuslood, 

een bladlood dat vanwege de toepassing van een speciale coating niet 

 uitloogt en dus milieuvriendelijk is.

Venuslood behoudt 
haar schoonheid

PRODUCTNIEUWS

enkele jaren geleden het zogeheten Venuslood. Dit is een 
bladloodproduct met een veredeld oppervlak, wat voorkomt 
dat het materiaal uitloogt en ook zorgt de coating voor een 
gelijkmatige en esthetisch fraaie uitstraling, die gedurende 
de gehele levensduur van het gebouw blijft zitten. Het betreft 
een circulair product: lood kan worden gerecycled zonder 
verlies van kwaliteit.

EEUWIGE SCHOONHEID
De naam van het product is goed gekozen. Venus, de godin 
van de liefde, bezit immers een eeuwige schoonheid.  
Precies dat is wat Venuslood biedt. Het betreft traditioneel 
gewalst bladlood, voorzien van veredeld oppervlak.  

Patineren van het loodoppervlak is hierdoor overbodig.  
De coating zorgt voor een gegarandeerd gelijkmatig en 
streeploos kleuroppervlak (geen loodwit). Naast de standaard 
afmetingen kan Uzimet ook uitzonderlijke maten leveren.

Voor het overige heeft het product dezelfde eigenschappen 
als ‘gewoon’ lood. Het is dus een zwaar product, dat deson
danks flexibel is te verwerken (vanaf 5°C). Het materiaal laat 
zich in alle weersomstandigheden plaatsen, aangezien ook 
bij vochtigheid geen carbonaataanslag optreedt. Het is niet 
nodig om patineerolie toe te passen, wat weer tijd en kosten 
bespaart. Om de oppervlakteafwerking te beschermen, 
wordt bij de verwerking van het Venuslood geen gebruik 
gemaakt van oplosmiddelhoudende kleefband. Dit betekent 
dus dat het materiaal volgens de ambachtelijke methode 
wordt aangebracht, net als standaard lood.

Ook dit product wordt, net als de overige loodproducten  
van de producent, vervaardigd uit 100% gerecycled lood en 
het is zelf eveneens volledig recyclebaar. Op basis hiervan, 
en de levensduur van het materiaal, stelt de producent dat 
het één van de milieuvriendelijkste bouwmaterialen is.

MILIEU
Desgevraagd stelt de producent dat Venuslood, sinds het 
enkele jaren geleden werd geïntroduceerd, al goed raakt 
ingeburgerd. Inmiddels zijn er al verschillende aansprekende 
projecten mee uitgevoerd. De esthetische kwaliteiten zijn een 
belangrijke factor, maar de milieueigenschappen spelen 
een nog belangrijkere rol. Omdat het metaal door toepas
sing van de coating niet meer uitloogt, is een belangrijk 
nadeel van lood weggevallen. De gemakkelijke verwerk
baarheid, de technische kwaliteiten en de lange levensduur 
zorgen voor de rest.

De discussie over de milieueigenschappen 
van zware metalen (zoals lood), en aan 
de andere kant die van de alternatieve 
producten (zoals loodvervangers) is in de 
loop der jaren een ingewikkelde geworden, 
vanwege de veelheid aan studies en inter
pretaties daarvan. Welke mate van uitloging 
is schadelijk en hoe verhoudt de recycling 
en de levensduur zich tot het ontbreken van 
de uitloging en de toepassing van kunst
stof? Om maar te zwijgen van de verschillen 
in technische prestaties. In een volgend 
artikel zal Roofs de verschillende aspecten 
op een rijtje zetten en op deze manier 
proberen enige helderheid te scheppen in 
de discussie. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Bladlood wordt in de bouw voornamelijk gebruikt als water
kerend materiaal bij hwa’s, dakaansluitingen, spouwmuren, 
dakkapellen en schoorstenen. Het product wordt in verschil
lende diktes op rol geleverd en wordt vervolgens op de juiste 
maat geknipt en in de gewenste vorm geklopt. Het metaal is 
flexibel en daardoor goed vervormbaar: eenmaal vervormd, 
blijft het in de gewenste vorm alle eigenschappen houden 
gedurende de volledige levensduur van het gebouw waar 
het is toegepast. 

EIGENSCHAPPEN
Lood geleidt elektriciteit en warmte en heeft een relatief 
dichte structuur (waardoor het bijvoorbeeld röntgenstraling 
en geluid tegenhoudt). Vergeleken met andere metalen, 
heeft lood een opvallend laag smeltpunt: 327°C. Dit maakt 
het materiaal gemakkelijk in de verwerking. De meest opval
lende eigenschap is dat het goed vervormbaar is. Dit maakt 
dat de meest uiteenlopende vormen gemakkelijk realiseer
baar zijn. Men kan het ook zeer vaak vervormen: het mate
riaal breekt niet snel. De treksterkte kan worden verhoogd 
door het materiaal te mengen met een kleine hoeveelheid 
koper (conform EN 12588).

De mechanische eigenschappen zijn algemeen bekend en 
worden ook wel op de juiste waarde geschat. De milieu
eigenschappen zijn daarentegen onderwerp van discussie. 
Lood loogt uit en omdat te hoge concentraties lood slecht 
voor de gezondheid zijn, is dit een aspect om terdege 
rekening mee te houden. Tevens veroorzaakt het uitlogen 
van het metaal de bekende witte loodstrepen op daken, 
wat weer een esthetisch nadeel is. Omdat in de bouw het 
thema milieuvriendelijkheid steeds zwaarder gaat wegen, 
komt bij veel projecten het alternatief (een loodvervanger) 
op tafel. Mede hierom ontwikkelde loodproducent Uzimet 
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Fabrikant van modulaire woningen De Meeuw uit Goirle heeft duurzaamheid 

hoog in het vaandel staan. Voor de dakconstructies betekent dat een keuze 

voor Firestone EPDM.

Firestone al ruim 20 jaar 
partner van De Meeuw

DUURZAAMHEID

Voor de entree van het hoofdkantoor aan de Industrieweg 
in Oirschot staat een picknicktafel van gerecycled kunststof, 
gemaakt van de werkkleding van het personeel. Deze tafel is  
een leuke blikvanger, die meteen ook symbool staat voor de  
inzet voor het milieu en recycling. In amper enkele jaren bracht 
het bedrijf de hoeveelheid restafval terug met 75 procent,  
de CO2uitstoot met 30 procent en per gebouwde unit wor
den steeds minder nieuwe grondstoffen gebruikt. 

De Meeuw telt intussen meer dan 400 medewerkers, zes vesti
gingen, 150 miljoen omzet in 2017, maar is ooit bescheiden 
begonnen. De organisatie is na ca. 90 jaar uitgegroeid tot 

een veel breder draagvlak met 
het accent op de zogenaamde 
semipermanente huisvesting voor 
bedrijven, kantoren, scholen,  
ziekenhuizen, etc. Allemaal modu  
lair gebouwd met vaste afmetingen  
en dus gemakkelijk te combineren. 
Ook het eigen bedrijfsgebouw  
is op die manier opgetrokken, al 
zou je dat bij de eerste aanblik 
nooit zeggen. 

FLEXIBEL BOUWEN
“We hebben in Nederland te kam
pen met een serieus woningtekort,” 
vertelt Paul Megens. “Er liggen kan
sen als het gaat over tijdelijke huis
vesting. Politici en gemeenteraads
leden trekken aan de alarmbel en 
willen op braakliggende terreinen 
tijdelijke woonunits neerzetten.  
Wij leveren intussen onder het 
woonlabel Nezzt van dit soort 

tijdelijke en modulaire woningen voor studenten en status
houders in Amsterdam en tonen daarmee aan dat flexibele 
woningbouw een goede oplossing is voor de woonuitda
gingen van deze tijd.” 

Basiselement van de gebouwen zijn standaard ‘frames’ van 
6 x 3 x 3 m, opgebouwd uit een betonnen vloer, metalen 
stijlen, wanden en een dak. Het bedrijf maakt zoveel mogelijk 
gebruik van dit soort geprefabriceerde en industrieel ver
vaardigde bouwelementen. Dat betekent namelijk bouwen 
in ideale omstandigheden en compleet weersonafhankelijk. 
Onder flexibel bouwen verstaat men dus dat de bouwdelen 
van het gebouw vooraf volledig prefab worden vervaar
digd in de fabriek om daarna op de bouwplaats te worden 
geplaatst en afgewerkt. Deze bouwmethode zorgt niet alleen 
voor een verkorte bouwtijd en een kortere aanwezigheid op 
de bouwplaats, maar tegelijkertijd kunnen er ook complete 
bouwmodules zoveel mogelijk integraal worden geprodu
ceerd en samengesteld, inclusief technische installaties en 
alle nutsvoorzieningen. 

DUURZAAMHEID
Dat duurzaamheid belangrijk is voor dit bedrijf, toont Megens 
tijdens een rondleiding in de fabriek. “Alle nieuwe modules 
waarmee de gebouwen worden gevormd zijn klimaatvrien
delijker, voldoen aan alle isolatieeisen en zijn waar mogelijk 
circulair. Maar er komen ook heel wat modules na gebruik 
weer binnen. Onlangs hebben we nog een volledig gebouw 
 dat eerder dienst deed als zorginstelling in Eindhoven   
 volledig gedemonteerd, gerenoveerd en verplaatst naar 

 Amsterdam. Maar de teruggekomen modules worden 
natuurlijk eerst gecontroleerd op functionaliteit en kwaliteit 
en  waar nodig  gestript. Alles wat we kunnen  hergebruiken, 
gáán we ook hergebruiken. En voor de producten of mate
rialen waar dat niet mogelijk is, vragen we de desbetref
fende fabrikant of leverancier om hun verantwoordelijkheid 
te nemen en daar zelf voor te zorgen. Dan denken we aan 
losse onderdelen, zoals kozijnen, plafondpanelen of isolatie
materiaal. En tot op heden gebeurt dat meestal ook en zijn 
de reacties erg enthousiast.” 

De Meeuw heeft een speciale ‘striplijn’, een grote hal waar 
de frames worden ontdaan van buiten en  binnenwanden, 
deuren, regenpijpen, kozijnen, installaties, verlichting, vloer
bedekking en ga zo maar door. De kleine container met 
restafval blijft tamelijk leeg, want niets gaat weg. Wat men 
niet zelf gebruikt, gaat in de verkoop.

Opmerkelijk in dit verhaal is dat de Firestone EPDM dakbe
dekking van de units zo goed als nooit vervangen, laat staan 
gerepareerd moet worden. Sinds de plaatsing van het eerste 
EPDMdak in 1980, heeft de fabrikant wereldwijd al ruim 
1.500.000.000 m² RubberGard EPDM geproduceerd en ge
plaatst. Dankzij hun samenstelling hebben deze membranen 
een goede weerstand tegen ozon, UVstraling en extreme 

Gunther Guinée

Velen kennen De Meeuw van de 
bekende bouwketen, maar deze 
onderneming is veel meer dan dat. 
De firma uit Oirschot biedt tijdelijke 
oplossingen voor de meest uiteenlo
pende huisvestingsvraagstukken,  
of het nu gaat over huisvesting voor 
een paar weken of voor onbepaalde 
tijd. Het bedrijf draagt ook  recycling 
hoog in het vaandel en haar modu 
laire bouwmethode vormt het funda  
ment onder circulair en flexibel bou
wen. Bij hergebruik op een andere 
locatie worden alleen die onderde
len vervangen die daar aan toe zijn, 
zodat de restwaarde zoveel mogelijk behouden blijft en het 
object betaalbaar. De Firestone EPDMdakbedekking hoeft 
vrijwel nooit gerepareerd of vervangen worden en resulteerde 
intussen in een niet samenwerking van al meer dan 20 jaar. 

Paul Megens.
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temperaturen. Het membraan bevat geen weekmakers of 
vuurvertragers en de eigenschappen blijven hierdoor stabiel 
en onaangetast. Onderzoek heeft een gemiddelde levens
verwachting van meer dan 50 jaar aangetoond.

Het is bovendien een inert materiaal met weinig milieu
impact. Het membraan scheidt tijdens en na de plaatsing 
geen giftige stoffen af, waardoor het afgevoerde regenwater 
kan worden gebruikt voor huishoudelijke doeleinden. Het kan 
ook worden gerecycled en hergebruikt, maar bij de Meeuw 
is dat voorlopig dus amper of nooit aan de orde. 

NOG EEN STAP VERDER
Toch is het hergebruik van materialen voor het bedrijf nog 
maar de helft van het verhaal. Volgens Paul Megens wil de 
onderneming nog een serieuze stap verder gaan. Om te 
beginnen wil men de nieuwe units zo ontwerpen dat alles uit  
elkaar gehaald kan worden voor hergebruik. Dus geen lijm 
gebruiken of schieten, wat makkelijker is, maar alles schroe
ven. Verder wil men vooral materiaal inkopen dat zelf al 
hergebruikt is, zoals betonnen grondplaten die gemaakt zijn 
van betongranulaat uit gesloopte panden. Bovendien wor
den alle leveranciers aangesproken om materiaal te leveren 
dat opnieuw te gebruiken is. Zo gaan bijvoorbeeld resten 

van steenwol die niet direct terug te plaatsen zijn in de nieuwe 
eenheden, terug naar de leverancier, die er op zijn beurt weer 
nieuwe isolatieplaten van maakt. 

Maar voor een aantal elementen werd nog geen oplossing 
 gevonden, zoals houten deuren en spaanplaat of linoleum op  
de vloeren. Maar de overtuiging is er. En om ook de eigen 
 medewerkers te laten zien dat het menens is, werkt De Meeuw 
zelfs aan hergebruik van de bedrijfskleding, waarvan het 
 picknickbankje voor het hoofdkantoor het resultaat is. De ambitie 
is om van oude werkkleding weer nieuwe werkkleding te maken 
en dat gaat vanaf 2019 gebeuren. Dan is er niet langer sprake 
van ‘downcyclen’ maar van ‘upcyclen’. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Firestone RubberGard™ EPDM 

Het dakafdichtingssysteem voor commerciële,  
industriële en residentiële daken.

www.firestonebpe.com



Dakspecialisten op internet

www.euroaluminium.nl www.vebidak.nl

www.eurofast.nl

www.flowlight.nl

www.firestonebpe.nl

Experts in 
dak- en gevelgroen

www.btl.nl

www.zinkmeesters.nl

www.aabo.nl

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.

AABOZINK

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabo�x.nl

DakInspectie DakInspectie DakInspectie
AdviesBuro

AABOTOOLS
Gereedschap voor professionals.

www.aabotools.nl

«tools for 
professionals»

www.leister.nl We know how.

www.provatherm.nl

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

www.weversbv.nl

Gereedschappen & machines
voor loodgieters & installateurs

www.weversbv.nl

www.continuisolatie.nl

www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

Kwaliteit in platte en hellende daken

info@daktechniekholland.nl

www.daktechniekholland.nl Hardinxveld- Giessendam

0184 499 266

Uw logo
en website
ook hier?

Bel 072 5400335

Dakbedekking - Isolatie - Dakaccessoires

www.sealeco.nl

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

 www.eyecatchersafety.com

www.mawipex.nl

www.bitasco.nl
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www.reflexy.org www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

   

Hoofdkantoor | Van Salmstraat 46 | 5281RS Boxtel | 0411 688 339 | www.zinkunie.nl

Zinkunie B.V. is marktleider in het leveren en fabriceren van zinken, koperen, R.V.S. en loden 
artikelen. Daarnaast bieden we dakbedekking, gas, lichtkoepels, hout en pvc. Met ons brede 
assortiment streven we naar een one-stop shop principe. Zo kun je bij ons al het benodigde 
dak- en gevelmateriaal in één keer bestellen. Vandaag bestellen is morgen in huis. Voor meer 
info kijk op www.zinkunie.nl 

Dé dak- en gevelspecialist!

GEREEDSCHAPPEN    SNELLE SERVICE    VAKKUNDIG ADVIES    CURSUSSEN    VEILIGHEIDSARTIKELEN    

MAATWERK   DAKSYSTEMEN   HELLEND DAK- EN GEVELBEKLEDING   GOOTSYSTEMEN   LASEREN EN OSSENOGEN    

CURSUSSEN
Behoefte aan praktijkopleiding op het gebied van zink- en koperwerk 
van dak- en gevelbekleding? Of wil je kennis op doen voor alle soorten 
EPDM die wij verkopen? Kijk dan op www.zinkunie.nl/cursussen

Roofs_advertentie_januari 2019_DEF2.indd   1 19-12-2018   10:51:30
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Op 20 november 2018 zijn tijdens het NENcongres EPG 2.0 de aangepaste 

BENGeisen bekendgemaakt. BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen)  

wordt vanaf 2020 de standaard waaraan nieuwbouwaanvragen  moeten 

voldoen. De BENGeisen hebben grote impact op de bouwkosten van 

 toekomstige projecten.

BENG-eisen bekendgemaakt

LUCHTDICHT BOUWEN/ISOLATIE/VENTILATIE

 Energieprestatie Gebouwen (EPBD). Een eerste  (interne) 
 versie van de methode is in januari 2018 afgerond 
(90%versie) en vormde de basis voor een kostenopti
maliteitsonderzoek in 2018 naar de definitieve eisen voor 
bijnaenergieneutrale nieuwbouw (BENG).

NIEUWE REKENMETHODE
Tot 1 januari 2020 kunnen dus de huidige Nederlandse 
 normen nog gewoon worden gebruikt, zoals NEN 7120  

‘Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode’,  
NEN 8088 (Bepalingsmethode ventilatie en luchtdoor la tend
heid gebouwen) en NEN 1068 (Rekenmethode thermische 
isolatie van gebouwen). Per 1 januari 2020 worden deze 
normen in de wetgeving vervangen door NTA 8800.

De nieuwe rekenmethode moet beter aansluiten bij de ge
middelde werkelijkheid. Belangrijk uitgangspunt is  bovendien 
dat de administratieve lasten acceptabel zijn in relatie tot de 
beoogde doelen. De nieuwe NTA 8800 is gebaseerd op de 
CENEPB normen uit 2017. Gekozen is voor een NTA in plaats 
van een norm, omdat een NTA veel sneller is te realiseren.

BENG
Tijdens het congres gaf Arine Sijl, projectleider BENG bij 
het ministerie van BZK, een korte toelichting op de BENG
indicatoren die met de bepalingsmethode berekend kunnen 
worden. In BENG wordt de energieprestatie van een gebouw 
namelijk uitgedrukt met drie  indicatoren: BENG 1, 2 en 3.  
De concepteisen voor de gemiddelde nieuw bouwwoning 
zijn vastgesteld op 70 kWh/m2/jaar voor BENG 1 (energie
behoefte), 30 kWh/m2/jaar voor BENG 2 (primair fossiel ener
gieverbruik) en 50% voor BENG 3  (aandeel hernieuwbare 
energie). Vanwege de ontwerp vrijheid en de betaalbaarheid 
van de maatregelen zijn voor woningen met een ongunstige 
geometrieverhouding andere eisen opgesteld.

De nieuwe BENGeisen wijken af van de getallen zoals deze 
in 2015 voorgenomen waren. Dit heeft een aantal redenen. 
Zo heeft NEN een uitgebreide kostenoptimalisatietoets  laten 

uitvoeren. Hieruit is gebleken dat de eisen zoals in 2015 opge  
steld niet realistisch uitgevoerd konden worden, de oorspron
kelijke BENGeis zou hiermee veel te duur worden.

Bovendien is als gevolg van de nieuwe berekenings methode 
een aantal waarden in de BENGeis aangepast. Zo wordt  
in BENG 1, de eis voor energiebehoefte, het venti latiesysteem 
niet meer gewaardeerd. Deze is nog wel opgenomen in 
BENG 2.

DE DRIE INDICATOREN VAN BENG

BENG 1: Energiebehoefte
DE HOEVEELHEID ENERGIE DIE EEN GEBOUW NODIG HEEFT 
VOOR VERWARMING EN KOELING, UITGEDRUKT IN ‘THERMI
SCHE’ KWH PER M2 GEBRUIKSOPPERVLAKTE PER JAAR. DEZE 
INDICATOR GAAT OVER HET BEPERKEN VAN DE ENERGIEVRAAG 
VAN HET GEBOUW ZELF. BENG 1 WORDT OOK WEL DE ‘SCHIL
INDICATOR’ GENOEMD, OMDAT HET VENTILATIESYSTEEM, 
WARMTE EN KOUDEOPWEKKERS EN PVPANELEN GEEN 
INVLOED HEBBEN OP BENG 1 (WEL OP BENG 2). BIJ BENG 1 
ZIJN VOORAL ISOLATIE, INFILTRATIE,  ORIËNTATIE, GEBOUWVORM, 
GLASPERCENTAGE, THERMISCHE MASSA EN ZONWERING  
VAN BELANG.

BENG 2: Primair energiegebruik
DE HOEVEELHEID FOSSIELE BRANDSTOF IN KWH PER M2 
GEBRUIKSOPPERVLAKTE PER JAAR DIE NODIG IS VOOR 
 VERWARMING, KOELING, WARM WATER EN INSTALLATIES.  
BENG 2 IS HET TOTALE PRIMAIRE ENERGIEVERBRUIK,  
MINUS DE HOEVEELHEID HERNIEUWBARE ENERGIE OP, AAN  
OF NABIJ HET GEBOUW.

BENG 3: Aandeel hernieuwbare energie
HET PERCENTAGE HERNIEUWBARE ENERGIE VAN HET  TOTALE 
ENERGIEGEBRUIK. HET GAAT HIER BIJVOORBEELD OM ZONNE
ENERGIE, GEOTHERMISCHE ENERGIE EN  BODEMENERGIE.

De eisen voor BENG zijn minder streng geworden ten opzichte 
van de waarden die in 2015 werden gecommuniceerd. 
Met name op social media is daarom kritiek gekomen op 
de nieuwe BENGeisen. Voorlopig is het inschatten van de 
 gevolgen voor projecten lastig. De rekensoftware waarmee 
de energieprestatie van gebouwen wordt berekend is im
mers nog niet gereed. Verschillende software huizen zijn de 
NTA 8800 nu aan het omzetten in rekensoftware. Het mini
sterie van BZK verwacht dat tegen de zomer van 2019 de 
eerste software op de markt komt. 

Zowel NEN als RVO waarschuwen ervoor om de nieuwe 
BENGeisen niet met de oude rekensoftware, gebaseerd  
op de NEN 7120, te toetsen. Er kunnen verschillen tot  
20 kWh/m2/jaar voor BENG 1 en BENG 2 optreden. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties (BZK) werkt NEN aan de  vernieuwing 
van het stelsel ‘Energieprestatie Gebouwen’ en de  daarbij 
 behorende bepalingsmethode. Vanaf 1 januari 2020 gelden 
er namelijk nieuwe energieprestatieeisen voor nieuwbouw.  
In plaats van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC)  
komt een nieuwe bepalingsmethode die is vastgelegd  
in een Nederlands Technische Afspraak: NTA 8800.  
Deze methode moet voldoen aan de Europese richtlijn 
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Wie werkzaamheden op het dak moet verrichten, doet dit veilig. Dat is een 

kwestie van gezond verstand en ook de wetgeving. Op een hellend dak is  

dat nog niet zo eenvoudig. Een permanent valbeveiligingssysteem dat niet  

de uitstraling van het dak verstoort, is in veel gevallen goed toepasbaar.

Valbeveiligingssysteem  
voor veilige onderhoudsfase

VEILIG WERKEN OP HOOGTE

permanent veiligheidssysteem, waar alle 
partijen die op het dak aanwezig moeten 
zijn, gebruik van kunnen maken, biedt in 
veel gevallen een mogelijke oplossing. 
In Bouwbesluit 2012 is geregeld dat al 
in het ontwerp rekening dient te worden 
gehouden met het veilige onderhoud van 
een bouwwerk. 

A&T Save Up is in de markt een bekende 
oplossing, die inmiddels al jarenlang op 
de markt is. Er zijn in de loop der jaren 
diverse aansprekende projecten mee 
uitgevoerd. Een belangrijk argument om 
op het dak géén veiligheidsankers toe te 
passen, is het gegeven dat veiligheids
ankers doorgaans een lelijk beeld op het 
dak veroorzaken. Dat bezwaar wordt door 
dit systeem ondervangen, omdat het 
anker wordt uitgevoerd met een afdekkap 
in de kleur van het dak. Het anker komt 

nauwelijks boven het dakvlak uit en valt daardoor nauwelijks 
op in het totale beeld. 

Het systeem wordt bevestigd op een aantal strategische 
plaatsen op het dak, zodat het aantal benodigde ankers tot 
een minimum wordt beperkt. Men klikt zich, na de verwijde
ring van het afdekkapje, eenvoudigweg vast aan het anker. 
De afdekkap is eenvoudig te verwijderen en met de bijbeho
rende Musketonhaak kan men zich snel aanhaken.

BEVESTIGING DOOR HET DAKBESCHOT
Het anker bestaat uit een kunststof veiligheidspen die door 
het dakbeschot wordt gestoken en aan de binnenkant van 
het dakbeschot wordt gezekerd. De pen zit hierdoor perma
nent vastgeklemd in het dakbeschot. Rubberen  manchetten 
zorgen voor een luchtdichte, waterdichte en isolerende 
afwerking. De pen is bovendien voorzien van een kunststof 
isolatiesok, om een koudebrug te voorkomen. Het systeem 
wordt aan de binnenkant afgewerkt met een afdekplaatje. 
Zo wordt dus niet alleen aan de buitenkant, maar ook aan 
de binnenkant voorzien in een nette oplossing. 

Het gegeven dat het systeem door het dakbeschot wordt 
aangebracht zorgt niet alleen voor een zekere bevestiging 
(het systeem is getest volgens EN 517 en EN 795). Het zorgt er 
ook voor dat het systeem aan beide zijden is te bedienen.  

Dit laatste is van belang in geval er snel hulpverlening moet 
worden geboden. 

IN VERSCHILLENDE SITUATIES TOEPASBAAR
Het anker is toepasbaar in alle typen projecten: platte en 
 hellende daken, nieuwbouw en renovatie. Het is tevens 
 toepasbaar op oude, monumentale daken. Het systeem is 
dan ook in verschillende lengtes beschikbaar. Voor platte 
daken heeft men de korte uitvoering in het assortiment,  
voor ‘gewelfde’ dakbedekking is er de lange uitvoering.  
Voor daken met een isolatiepakket tot 290 mm biedt men 
het systeem aan met een adapter. 

Het assortiment accessoires is hier vanzelfsprekend op afge  
stemd. Het assortiment is zo veel mogelijk  gestandaardiseerd, 
maar verschillende situaties vragen om  verschillende oplos
singen. Zo wordt het anker geleverd met verschillende typen 
drukverdeelplaten, afdekkapjes en indekstukken, als ook 
onderpanstukken en doorvoer pannen. Bovendien leent het 
systeem zich ook voor de bevestiging van de meeste gang
bare ladder en leuning systemen. Deze zijn eenvoudig aan 
de ankers te klikken en zodoende is het systeem ook op te 
bouwen naar een collectief valbeveiligingssysteem. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Het dak wordt steeds meer gebruikt voor andere doel einden 
dan alleen bescherming tegen weersinvloeden. Denk bij  
voorbeeld aan de toepassing van zonneenergie en zonne
warmte. Dat betekent dat er vaker personen op het dak  
aanwezig moeten zijn om inspecties, reparaties en/of onder
houd op deze systemen uit te voeren. Met name in deze fase 
kan men nog wel eens voor problemen komen te staan in de 
veiligheidssituatie. Het bouwen van een steiger of het huren 
van hoogwerker is een inefficiënte en dure oplossing en in 
veel gevallen ook niet goed mogelijk. De toepassing van een 

Veilig werken op het hellend dak met Save-Up!

A&T

SYSTEEM
www.save-up.nl

Het klikt! Tussen valbeveiliging en het A&T Save-Up Systeem
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Importeur en verdeler van FDT producten

Quality Roofing Systems levert duurzame kunststof dakbedekkingssystemen voor de woning- en utiliteitsbouw. 
Wij zijn adviseur, importeur en distributeur van Rhepanol® hfk dat door FDT in Duitsland wordt vervaardigd. 
FlachDach Technologie is al ruim driekwart eeuw één van de grootste Europese producenten van premium kunststof 
dakbanen. De toepassingen worden geïnstalleerd door goed opgeleide en algemeen erkende ambassadeurs.

ONDERSCHEIDEND
Steeds meer bedrijven zoeken duurzame oplossingen gericht op kunststof dakbedekkingssystemen. Rhepanol® hfk behoort 
daarbij tot het topsegment en is onderscheidend door de extreem lange levensduur. In Duitsland wordt onder meer een 
bassin met Rhepanol-dakbanen gemonitord dat dateert uit 1956. Dankzij het uitstekende ecoprofiel onderscheidt 
Rhepanol® hfk zich duidelijk van de concurrentie en wordt het als hygiënisch verantwoord materiaal beschouwd. 
Het materiaal kenmerkt zich door het gebruik van een unieke minerale grondstof die onder meer in pleisters en kauwgom 
wordt verwerkt: pib (polyisobutylene). Rhepanol® is zelfs geschikt voor toepassingen in contact met drinkwater.

WIL JIJ:
• werken met een topkwaliteit dakbedekkingsproduct
• duurzaam en milieubewust in het leven staan
• als verwerker een (gratis) Rhepanol® hfk training volgen
• het bedrijfsgebonden Rhepanol® hfk ambassadeurschap verwerven

WORD RHEPANOL® HFK AMBASSADEUR!
Schrijf een brief met jouw motivatie waarom jij een geschikte Rhepanol® hfk ambassadeur voor Quality Roofing Systems 
zou kunnen zijn.

Meer informatie en aanmelden bij Sjoerd van der Werf:
info@qualityroofingsystems.nl, 06 - 29504850, www.qualityroofingsystems.nl en www.fdt.de

WIJ SCHREEUWEN HET VAN DE DAKEN:

RHEPANOL® HFK 
AMBASSADEURS
GEZOCHT!

De beste powertools
áltijd binnen bereik.

Milwaukee staat voor kracht en betrouwbaarheid. De indrukwekkende 
powertools leveren wát er nodig is, wannéér het nodig is, en zijn voorzien 
van de nieuwste technologie om het werken zo makkelijk mogelijk te maken. 
Milwaukee staat ook voor flexibiliteit en kwaliteit:  Met een uiterst compleet 
assortiment hoogwaardige en slimme machines die allemaal werken op het 
krachtige FUEL accusysteem: van (klop)boormachines en zaagmachines tot 
LEDverlichting, werkradio’s en zelfs verwarmde werkjassen. 

Al onze vestigingen hebben een ruim assortiment Milwaukee powertools en 
bijbehorende accessoires uit voorraad leverbaar. Ook zijn al onze shops voorzien 
van een uitgebreide Milwaukee demonstratiewand zodat u zelf kunt ervaren wat 
deze machine’s zo bijzonder maakt.  Dus bent u op zoek naar de beste powertools 
voor elke klus? Bij ons zijn ze áltijd binnen bereik.

De powertools van Milwaukee 
Ruim op voorraad bij al onze vestigingen.

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

ESSENT WIL ASBESTDAKEN VERVANGEN  
DOOR TIENDUIZENDEN ZONNEPANELEN
Energiebedrijf Essent wil zonnepanelen plaatsen op boerde
rijen die verplicht hun asbestdaken moeten vervangen.  
Het concern wil dit doen zonder dat de eigenaar van de 
boerderij een investering hoeft te doen. Essent financiert de 
vervanging van het dak en de installatie van de zonnepane
len. In ruil hiervoor ontvangt het concern wel twintig jaar lang 
gratis de groene stroom van het dak. Op de zonnepanelen zit 
een garantie van 25 jaar. De agrariër ontvangt dus de stroom 
van de laatste vijf jaar, hoewel het rendement van de panelen 
na twintig jaar wel 20 procent afneemt. Op alle Nederlandse 
asbestdaken die vervangen moeten worden, kunnen in totaal 
zeventien miljoen zonnepanelen worden geplaatst. Die zonne
panelen samen zouden net zo veel stroom produceren als  
1,6 miljoen huishoudens jaarlijks verbruiken.

agenda
16 januari 2019
Circulaire Inspiratiesessie ‘Waarde in de Waard’
Korenet bv, GrootAmmers
Info: www.blauwzaam.nl

2324 januari 2019 
InterSolution 2019  
Flanders Expo, Gent 
www.intersolution.be

48 februari 2019 
Bouwbeurs 2019
Jaarbeurs Utrecht
Info: www.bouwbeurs.nl

22 maart 2019
Feestavond voor de dakenbranche
Hotel Zuiderduin, Egmond aan Zee
Info: www.dakvanhetjaar.nl

SKGIKOB GEACCREDITEERD 
VOOR NIEUWE VCA 2017/6.0 
SKGIKOB Certificatie heeft de 
accreditatie behaald voor de 
nieuwe regeling VCA 2017/6.0 
die op 2 oktober jl. van kracht 
is gegaan. Dit betekent dat zij 
bedrijven mag certificeren op basis 
van deze regeling en de certificaten 
VCA* en VCA** mag verstrekken.  
Op basis van de Overgangsregeling dient 
een Nederlands of Belgisch bedrijf uiterlijk  
2 oktober 2021 in bezit te zijn van een VCA2017/6.0 certificaat. 
Hercertificatie wordt vanaf 2 oktober jl. al conform de nieuwe 
VCA norm uitgevoerd.

DE LAATSTE DAKCURSUSSEN PLATTE DAKEN IN 2018 
Door het hoge aantal inschrijvingen voor de Dakcursus Platte Daken heeft  
BDA Dak en Gevelopleidingen in het najaar twee cursussen parallel georganiseerd.  
Aan deze Dakcursussen werd door 43 personen deelgenomen. Van hen behaalden  
34 cursisten direct het diploma, een slagingspercentage van 80%. 

KLEM VOOR HET UBBINK UA AFDEKPROFIEL VERKRIJGBAAR
Met het bekende Ubbink UA Afdekprofiel voorkomt men aantasting 
van vers metselwerk en een open spouw tijdens de bouw. In combi
natie met de nieuwe, optioneel verkrijgbare afdekprofielklem kan 
men het profiel op een veilige, gemakkelijke en effectieve manier 
bevestigen op de vers gemetselde gevel. Met een simpele bewe
ging schuift men de klem in het UA Afdekprofiel. Zo hoeft men geen 
bakstenen of steigerdelen meer te gebruiken om het afdekprofiel  
op zijn plaats te houden. Niet alleen makkelijk, maar ook veilig,  
want hierdoor is er minder kans op ongelukken door vallende 
 voorwerpen op de bouwplaats. Het afdekprofiel en de klem zijn 
meerdere keren te gebruiken. 

De hoogste examencijfers van de eerste najaarsgroep werden gescoord  
door Norbert Boender van Consolidated Nederland en Leon de Kok van  
Unilin Insulation, zij ontvingen beide een mooie sculptuur van De Dakconnaisseur.  
Eervolle vermeldingen waren er voor Marthijn van Lindenberg van  
Kedge Safety Systems en Anne Dirk Siebenga van IKO nv. De hoogste examen
cijfers van de tweede najaarsgroep groep werden gescoord door Jan van 
Leeuwen van Monier, ook hij ontving de sculptuur. Eervolle vermeldingen bij deze 
groep waren er voor André de Keijzer van de Patina Groep, Timo Clerkx van  
Icopal bv en Wim Garmyn van De Boer uit België.

De eerstvolgende 7daagse Dakcursus Platte Daken start op 16 januari 2019.  
De cursus is vooral bedoeld voor nieuwe instromers en doorstromers in de 
 dakbedekkingsbranche en voor medewerkers van corporaties, gemeenten  
en aannemers die in relatief korte tijd veel kennis willen vergaren over alle 
 facetten van het platte dak. 

VERVANGER VOOR LOOD IN DE BOUW  
WINT INNOVATIEPRIJS

Een nieuw bouwmateriaal met alle voordelen van lood, 
maar zonder de gevaren voor het milieu, is bekroond 

met de Veluwse Innovatie Prijs 2018. Bij de afsluiting van 
‘De week van het ID’ werd zowel de publieksprijs als 

de juryprijs door Leadax gewonnen. Het materiaal is 
gemaakt van gerecycled kunststof, in combinatie met 

aluminium strekmetaal. Het product is drie jaar geleden 
gelanceerd door moederbedrijf Bitufa, dat gespecia

liseerd is in productie van waterkerende materialen,  
en wordt momenteel verkocht in 13 landen.

BIJEENKOMST OPRICHTING NORMCOMMISSIE ‘BELEIDS
MATIG KADER BEHEER GEBOUWDE OMGEVING’
Risicobeheersing en meerjarenonderhoudsplanning 
zijn essentieel voor effectief beheer van de assets in een 
 organisatie. Hoe de link te leggen tussen de technische 
staat van een asset met langetermijn beleidsvoering en 
risicomanagement voor de gehele assetportefeuille?  
De sectoren vastgoed en infra slaan de handen ineen  
om gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van 
de  NENnorm ‘Beleidsmatig kader beheer gebouwde 
 omgeving. Wilt u als belanghebbende hierover meepraten, 
meld u dan aan voor de oprichtingsbijeenkomst op  
11 februari 2019.

BTL SLUIT AAN BIJ EUROPESE MARKTLEIDER IDVERDE
BTL wordt toegevoegd aan de internationale IDVERDE groep. Dit is het grootste integratieproject in de geschiedenis van IDVERDE  
en voor BTL biedt dit de gelegenheid om de aanwezigheid in Nederland verder te vergroten. 

Het Engelse IDVERDE is de Europese marktleider voor het onderhoud en aanleg van natuurlijke en stedelijke buitenruimtes.  
De groep is al decennia diep geworteld in de Franse en Britse markten. Het bedrijf besteedt veel aandacht aan duurzame  
ontwikkeling en het opleiden van personeel. Met een omzet van € 500 miljoen en met 5.000 medewerkers in dienst, is de groep 
leidend in de Europese groensector. Het bedrijf is reeds gevestigd in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. De groep is  
eigendom van het management en de financiële partners. 

BTL is een marktleider in de Nederlandse groensector, heeft een jaaromzet van ruim 60 miljoen en ongeveer 400 medewerkers 
in dienst. Met 15 vestigingen is het bedrijf actief in heel Nederland. Het groenbedrijf bestaat uit BTL Advies, een gespecialiseerd 
advies en ingenieursbureau en het kennisinstituut op het gebied van bomen BTL Bomendienst. Daarnaast verzorgt BTL Realisatie 
de aanleg en het onderhoud van de groene buitenruimte. Aan het hoofd staan Olaf Janssen en Sandra Eremita. In de nieuwe 
constellatie blijven zij aan het roer staan om het bedrijf verder te ontwikkelen.
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Het open spreekuur 
van de bedrijfsarts

Het spreekuur staat open voor de werknemers, als er vragen 
zijn over de gezondheid in relatie tot werk, óók als er nog niet 
verzuimd wordt of nog geen klachten zijn. In de praktijk  
wordt hier regelmatig gebruik van gemaakt. Naast het feit 
dat een open spreekuur een wettelijke verplichting is,  
wordt er op deze wijze meer aan preventie gedaan. Werk of 
de werksituatie kunnen al vroegtijdig aangepast worden.  
Wij als werkgever gaan hierover graag het gesprek aan en 
dat werkt naar ieders tevredenheid.

Inmiddels mag gezegd worden dat het vertrouwen in de 
bedrijfsarts op een hoog niveau ligt. Hier is sprake van een 
winwin voor alle partijen. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

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

Vroeger ging de werknemer bij ziekte naar de bedrijfsarts 
van de bedrijfsvereniging. Ook kwam deze bedrijfsarts  
soms op ziekenbezoek bij de werknemer aan huis. Er werd  
geconstateerd of de werknemer wel of niet ziek was, en pas 
als hij of zij helemaal beter was dan werd er weer gewerkt.  
Er was verder weinig sprake van enige begeleiding.  
Gelukkig ligt deze tijd al heel lang achter ons.

Destijds hebben wij ervaren dat er een grote afstand was  
tussen de bedrijfsarts en ons bedrijf. De bedrijfsarts had  
een praktijk op de locatie van de arbodienst. Van enige 
samenwerking met het bedrijf of overleg met het bedrijf  
was geen sprake. Begeleiding was dan ook ver te zoeken. 
Een absoluut ongewenste situatie.

Al vroegtijdig hebben wij besloten om de bedrijfsarts ‘in 
huis’ te halen. Periodiek, of indien nodig, heeft de bedrijfsarts 
spreekuur in ons bedrijf. Wij als werkgever hebben daardoor 
korte lijntjes met de bedrijfsarts en kunnen direct overleggen 
wat de mogelijkheden zijn voor de werknemer. De werknemer 
heeft vaker contact met de bedrijfsarts. Tijdens een ziektepe
riode blijken de werknemers berichtjes over de voortgang 
te sturen naar de bedrijfsarts, die ook van zijn zijde contact 
onderhoudt. Een terugkeer op de werkvloer is dan ook eerder, 
doordat er minder afstand is tot het eigenlijke werk en ook tot 
de collega’s. De werknemer is hierdoor absoluut gelukkiger.

VITALITEITSMANAGEMENT

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. Dakdekkers en installatiebedrijf  

Gebr. Janssen uit het Brabantse Beugen is met  

deze materie aan de slag gegaan met het  

programma ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’. 

Bestel gewoon  
vanuit de sneeuw!

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



Volgende maand in Roofs:

Isobouw www.isobouw.nl

Mawipex Handelsmaatschappij bv www.mawipex.nl

Nelskamp www.nelskamp.nl

Soprema www.soprema.nl

Unilin Insulation bv www.unilininsulation.com

Velux www.velux.nl

MSA BeNeLux msasafety.com

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Vlindar www.vlindar.com

Firestone www.firestonebpe.com

Zinkunie bv www.zinkunie.nl Velux 

A&T Prefab www.aentprefab.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Quality Roofing Systems www.qualityroofingsystems.nl

Actiondak www.actiondak.nl

Brouwers Zink www.brouwerszink.nl

Skylux www.skylux.be

Rockwool www.rockwool.nl

Anjo www.anjo.nl

Daksafe www.daksafe.nl

Aabo Greentech bv www.aabogreentech.nl

Eurofast www.eurofast.nl

Beelen Dakmaterialen www.beelen.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Derbigum www.derbigum.nl

Skylux www.skylux.be

Monier (part of BMI Group) www.monier.nl

BMI Group www.bmigroup.com

All Up www.allup.nl

IKO nl.iko.com

Lei Import www.leiimport.nl

Icopal (part of BMI Group)  www.icopal.nl

BMI Group www.bmigroup.com

Uzimet bv www.uzimet.nl
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Adverteerdersoverzicht

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

SPECIAL
Jubileum Roofs

INTERVIEW
Dirk en Palmyra Lindeman

De volgende Roofs verschijnt op 5 februari 2019
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DAK VAN HET JAAR 2019
Amsterdome in Amsterdam

PRODUCTNIEUWS
Reparatiecoating voor platte daken

Jubileum

nummer!

www.brouwerszink.nl

Contactgegevens

Slakweidestraat 16
3630 Maasmechelen (B)

Meridiaan 42 – 44
2801 DA Gouda (NL)

Tel 088 276 8937
Fax 088 276 8939

verkoop@brouwerszink.nl

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 gecerti fi ceerd.

Check onze laatste aanbiedingen op:



MAKKELIJK
RENOVEREN MET 
iWINDOW FLEX
De opengaande glaskoepel 
die past op élke opstand

Een lichtkoepel vervangen? Dat wordt met Skylux nóg eenvoudiger 
en goedkoper. De nieuwe iWindow Flex is immers de eerste 
opengaande glaskoepel waarbij je zélf de opstand kiest. Je haalt 
met een iWindow Flex licht én lucht (opent tot 30 cm) binnen 
zonder gedoe of extra kosten. Want de huidige dakopstand, die 
kan je bij renovatie gewoon blijven gebruiken. Zo is die nieuwe 
dakkoepel snel én makkelijk geplaatst. En bij nieuwbouw kies je 
gewoon een opstand naar keuze. Hemels, toch?

www.skylux.be

Hellende pvc 
tussenopstand

Ingebouwde
kettingmotor 
(+gasveren)

Regensensor

Skylux 
iWindow2
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