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300
Een tijdje geleden, om precies te zijn op 8 november 2017, 
trapte Cees Woortman (directeur van VEBIDAK) in het NBC  
in Nieuwegein het symposium ‘BIKUDAK werkt aan de 
 toekomst’ af. Tijdens zijn opening gebruikte Woortman een 
leuke metafoor. Tijdens het symposium werd het eerste 
 Sectorplan BIKUDAK geëvalueerd en omdat dit succesvol 
was verlopen, beloofde Woortman een feestelijke bijeen-
komst. Hij memoreerde dat hij als kind op de trommel 
speelde en in die rol voor de fanfare uit mocht lopen.  
Zo voelde hij zich op dat moment: na zijn spreekbeurt zou 
het trompetgeschal losbarsten. 

Zo ongeveer kunt u ook deze column opvatten. U heeft 
namelijk een feestnummer in handen. Niet alleen omdat 
we in dit nummer vooruitblikken op de feestavond voor de 
dakenbranche, op 22 maart aanstaande: we maken de 
nominaties van het Dak van het Jaar en de Dakenman of 
-vrouw van het Jaar bekend. Maar met de publicatie van  
dit nummer vieren we ook een ander feestje, namelijk de 
300ste editie van dit vakblad. 

Dit jaar zijn we aan onze 28ste jaargang begonnen.  
Sinds 1999 is uit de samenvoeging van Roofing Holland en 
Dakhelling het huidige Roofs ontstaan. Inclusief de uitgaven 
van Roofing Holland komen we daarmee met dit nummer 
aan het feestelijke getal 300. Dat is een heleboel papier, 
maar vooral ook een heleboel informatie. 

In dit nummer maken we bij de verschillende thema’s die  
op het dak spelen de balans op. Dit doen we aan de hand  
van oude artikelen: deze worden integraal opnieuw gepu-
bliceerd, met daarnaast de reactie van een deskundige, 
waarin de huidige en de te verwachten toekomstige ont-
wikkelingen in worden verwoord. De rode draad is dat de 
branche grote stappen heeft gezet in de verdere professio-
nalisering van het vak, maar dat er ook nog heel veel stap-
pen zijn te zetten. 

Roofs heeft al die jaren verslag gedaan van de meest uit-
eenlopende innovaties, evenementen en discussies. Op die 
manier heeft het blad bij willen dragen aan de ontwikkeling 
van de dakenbranche. Verderop in dit nummer vindt u een 
dubbelinterview met oprichter Dirk Lindeman en zijn dochter, 
de huidige uitgever Palmyra Lindeman. Hierin verwoorden zij 
hoe zij de rol van het vakblad zien. Roofs, zeggen zij, is niet 
alleen het blad voor de markt, het is ook het blad van de 
markt. Dit vakblad vervult die rol als neutrale, zelfstandige 
buitenstaander, die echter wel voortdurend intensief contact 
onderhoudt met de markt.

Het is dan ook gerechtvaardigd om op deze plek een kort 
dankwoord uit te spreken. Wij hebben deze rol niet kunnen 
spelen zonder de inzet en het vertrouwen van de markt zelf:  

onze adverteerders en onze 
redactieraad. De adverteerders 
zorgen er met de financiële 
ondersteuning voor dat wij 
onze taak kunnen blijven 
uitvoeren. De leden van 
onze redactieraad be-
waken de redactionele 
kwaliteit en zorgen er 
met hun kennis en en-
thousiasme voor dat we 
artikelen kunnen brengen 
die inderdaad bijdragen 
aan de verdere professiona-
lisering van de markt.

Zelf had ik bij het lezen van de oude 
artikelen hetzelfde gevoel dat ik wel vaker 
heb als ik oude beelden of teksten zie. Er kan in de loop der 
jaren ontzettend veel veranderd zijn, maar als je ziet waar 
men het 20, 30 jaar geleden over had, blijkt dat er uiteindelijk 
niet zo veel is veranderd. En misschien is dat maar goed ook.

Edwin Fagel

Uw partner voor  
platte en hellende daken!

Kom naar onze BMI stand  op de  
BouwBeurs 2019 en win een reis  
naar het dak van de wereld!

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

Hal 11
Stand  
E010

bmigroup.com
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De aluminium koepel van voormalig luchtvaartmuseum Aviodome  

is herbouwd op een andere locatie. De onderdelen waren sinds 2003  

opgeslagen in 29 zeecontainers. Langs de A5 Amsterdam staat nu  

‘s lands eerste circulaire evenementengebouw: Amsterdome.  

Behalve de aluminium dak- en plafond elementen zijn bijvoorbeeld  

ook de kozijnen bij een eerder bouwproject gebruikt. 

Tweede leven  
voor iconische koepel

Tekst: Martijn van den Bouwhuijsen
Foto’s: Teka Groep

Schiphol besloot in de jaren zestig van de vorige eeuw om 
een luchtvaartmuseum te laten bouwen in Haarlemmermeer. 
Er werd gekozen voor een bolvormige overkapping met een 
vijfhoekig grondoppervlak, naar een concept van uitvinder 
en architect Richard Buckminster Fuller (1895-1983). De alu-
minium koepel werd destijds geprefabriceerd in de Verenig-
de Staten en verscheept naar Amsterdam. In 1971 opende 
Aviodome haar deuren; toen de grootste koepel van Europa. 

In 2003 bleek de collectie vliegtuigen te groot voor het 
 gebouw. Het museum besloot om de koepel te ontmantelen 
en de collectie te verhuizen naar een nieuw onderkomen  
in Lelystad: Aviodrome. De onderdelen van de koepel werden 
verkocht aan de Levend Evangelie Gemeente, die de dome 
echter nooit herbouwde en gebruikte als kerk. 

In 2010 kwamen de onderdelen in handen van Teka Groep, 
die de koepel liet herbouwen tot congres- en evenemen-
tencentrum in Amsterdam-West. Na een jaar bouwen werd 
 Amsterdome recent opgeleverd. De koepel herbergt een 
grote zaal, zestien flexibel indeelbare kleine zalen, een foyer en  
horeca. De locatie is geschikt voor evenementen van 500 tot 

1000 personen. Het opvallende bouwwerk vormt een onder-
deel van de stadsvernieuwing in het Westelijk Havengebied 
van Amsterdam. Oude bedrijventerreinen veranderen  
daar in een werkgebied met moderne architectuur en  
recreatieve voorzieningen.

VAKWERK VAN VIERVLAKKEN
De geodetische koepel is opgebouwd uit 1105 aluminium 
dakelementen, die zowel een constructieve als water-en 
windkerende functie hebben. Ieder dakelement bestaat uit 
een aluminium plaat van 2,3 mm dikte die is gebogen tot 
een ruitvormig 3D paneel, en een geëxtrudeerde hexagona-
le buis van 88,9 mm (strut assembly). Doordat de buis is vast-
gelast aan twee uiteinden van de gebogen plaat, ontstaat 
er een vormvast viervlak. Door de aaneenschakeling van die 
1105 viervlakken ontstaat een bolvormig ruimtevakwerk. 

De 1105 dakelementen zijn aan aluminium dakrozetten 
 gebout, met zes bouten aan elk uiteinde van een dakele-
ment. Om het knallen door thermische werking te verminde-
ren, zit er een pakking tussen elk dakelement en elk rozet.  
Elk van de 385 dakrozetten is middels een axiale boutverbin-
ding -M20 x 180- via een aluminium profiel aan een van de 
385 plafondrozetten vastgemaakt. Aan de plafondrozetten 
zitten de 1105 plafondpanelen vastgebout, met drie bouten 
aan elke uiteinde van een plafondelement. In totaal zitten er 
88.000 boutverbindingen in de overkapping.

In totaal zijn er 14 verschillende hele dakpanelen  

toegepast en een half paneel als sluitstuk bij de  

schoen van de dome. De panelen variëren in grootte  

van 2,5 bij 2 meter tot 3,5 bij 2 meter. De strut assemblies  

variëren in lengte van 1,73 tot 2,18 meter.

Tussen de dakelementen en de plafondpanelen bevindt zich 155 mm 

HFK-vrije schuim isolatie met een Rc-waarde van ruim 4 m2K/W. Bij het 

aanbrengen van de isolatie en het monteren van de plafondpanelen 

gebruikten de bouwers hoogwerkers en verreikers

De koepel is van binnen naar buiten en van boven naar beneden 

opgebouwd met behulp van een centraal opgestelde mast met 

hijskabels: de Tower Crane Erection Method. Het monteren van  

de dakelementen vond op maaiveldniveau plaats, ring voor ring 

rondom de mast.
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• OPDRACHTGEVER: TEKA GROEP, BARNEVELD
• AANNEMER CASCO: APR PROJECTS, VEENENDAAL
• AANNEMER E&I:  E. VAN DUNSCHOTEN ELEKTROTECHNIEK, 

NIJKERK
• AANNEMER W&E: KOOIKER INSTALLATIE, STAPHORST
• AANNEMER INFRA: VAN DONKERSGOED, VOORTHUIZEN
• PRODUCTIE NIEUWE DAKELEMENTEN:  VAN POMMEREN,VEENENDAAL 

DE WILDE, VEENENDAAL 
VISSER TECHNIEK, ZEVENHUIZEN

• DAKISOLATIE: ISOLATIE.COM, GEMERT
• WATERDICHTING DAK: COCOON HOLLAND, AMSTERDAM
• HIJSMAST: HEBO, ROTTERDAM
• HOOGWERKERS & VERREIKERS: MANITOU

Het gebouw is niet alleen duurzaam vanwege het herge-
bruik en de recycling van bouwmaterialen, maar ook van-
wege de energiebesparende maatregelen. Er wordt bijvoor-
beeld gebruik gemaakt van warmtekoude-opslag en een 
warmtepomp. Zonnepanelen nabij de koepel zetten zonlicht 
om in elektriciteit. Amsterdome heeft geen gasaansluiting. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

ring verwijderden de bouwers de hijsmast en dichtten ze de 
koepel ter plaatse van de nok. Het hemelwater wordt op de 
vijf hoekpunten weggeleid naar de afvoeren.
De bouwwijze was identiek aan de originele bouwwijze uit 
de vorige eeuw. De grootste uitdaging voor bouwkundig 
aannemer APR Projects was om met de werkvoorbereiding 
voor te lopen op de montageploeg, omdat al bouwend de 
handleiding voor het bouwen werd uitgewerkt. De bouw van 
de koepel verliep uiteindelijk geheel volgens tijdsplanning. 
Het hijsen en monteren nam in totaal tien weken in beslag. 

“Het was een uniek project,” zegt Berg. “We hebben de eerste, 
vrijdragende koepel van Richard Buckminster Fuller in Europa 
- zeg maar de iPhone 1- herbouwd en gereviseerd, terwijl 
het koepeltechniek zich wereldwijd heeft doorontwikkeld tot 
iPhone 10 niveau.”

CIRCULAIR EN ENERGIEZUINIG
Het vloeroppervlak van het evenementen-en congrescentrum  
is 2850 m². In de betonnen begane grondvloer is 75% gere-
cycled granulaat verwerkt. Behalve de onderdelen van de 
koepel komen ook de trappen, deurstijlen, leuningen en het 
wandhout van een eerder bouwproject. Ook de zeecontai-
ners zelf, waarin de koepelonderdelen waren opgeslagen, 
verwerkten de bouwers in het gebouw.Behalve de onderdelen van de koepel komen ook de trappen, deurstijlen, leuningen en het wandhout van een eerder bouwproject. 

De koepel herbergt een grote zaal voor 1000 personen, zestien flexibel indeelbare kleine zalen, een foyer en horeca. 

Er zijn twee typen rozetcombinaties toegepast; een combinatie waar telkens zes uiteinden van dak/plafondelementen samenkomen en een 

 combinatie waar telkens de uiteinden van drie strut assemblies/drie plafondprofielen samenkomen

Frank Berg van Teka Groep zegt: “Om koudebruggen te 
voorkomen, zijn de plafondpanelen met glasvezelversterkte 
bussen verlaagd aangebracht aan de profielen van het 
 aluminium frame, 60 bij 40 mm. Tussen de dakelementen en 
de plafondpanelen bevindt zich 155 mm HFK-vrije schuim-
isolatie met een Rc-waarde van ruim 4 m2K/W. De originele 
koepel uit 1971 was ongeisoleerd.”

Vanwege de thermische werking zijn de naden tussen de 
dakpanelen (en tussen de panelen en de knooppunten) 
 afgedicht met flexibele pvc. Dat is elastisch, weerbestendig 
en gaat minimaal tien jaar mee. Wanneer de naadaf-
dichtingen aan vernieuwing toe zijn, kan er een nieuwe  
laag over de oude komen. In de oorspronkelijke status  
waren de naden afgedicht met siliconenkit en polyurethaan-
achtige kleefmiddelen. 

TOWER CRANE ERECTION METHOD
Er waren geen bouwtekeningen en uitvoeringsplannen van 
de originele koepel voorhanden, wat de identificatie en sor- 
tering van de onderdelen lastig maakte. Door de ruim 20 jaar 
ervaring met aluminium koepeldaken kon bouwkundig aan-

nemer APR Projects de code toch kraken. De dakelementen 
bleken in goede staat. De lichtmetalen onderdelen waren 
van hoogwaardige vliegtuigkwaliteit -ALU 6061- en moesten 
alleen gereinigd worden met een zuurbad. Ontbrekende 
dakelementen en rozetten werden nagemaakt in de fabriek. 

De koepel is van binnen naar buiten en van boven naar bene-
den opgebouwd met behulp van een centraal opgestelde 
mast met hijskabels: de Tower Crane Erection Method. Het mon-
teren van de 2600 m² dakelementen vond op maaiveldniveau 
plaats, ring voor ring rondom de mast. Telkens na het gereed-
komen van een ring werd de overkapping-in-opbouw een stuk 
omhoog gehesen met hijskabels. Om windhinder te beperken, 
werd de overkapping-in-opbouw van onderen vastgemaakt 
met spanbanden en ballast (grote zakken vol grind). 

Na het monteren van de buitenste ring fixeerde de bouwer 
de koepel op de koepelrand, die op 55 kolommen rust.  
Een nieuw vervaardigde goot aan de koepelrand neemt de 
spatkrachten op en fungeert zo als tension ring. Deze goot 
van 100 bij 80 cm is middels boutverbindingen bevestigd 
aan de kolommen. Na het gereedkomen van de tension 
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Elk van onze 19 vestigingen levert de hoogwaardige kunststof afvoeren van Dyka uit 
voorraad. Onze magazijnen zijn voorzien van een speciaal geselecteerd assortiment dat alles 
omvat om een goede afvoer van regenwater te realiseren. 

Van buizen en beugels in verschillende lengten en diameters tot bochten, vergaarbakken en 
bladvangers. Alles dat nodig is om hemelwater op en rondom het dak en de gevel af te voeren 
hebben wij op voorraad. De vestigingen met een AaboShop hebben daarnaast zelfs nog veel 
meer aanvullende producten op voorraad. Uiteraard kunnen wij in overleg ook alle andere 
producten uit het assortiment van Dyka leveren. 

Dus neem contact op met één van onze vestigingen en bestel Dyka PVC voortaan gewoon 
direct met alle andere materialen mee! 

Dyka PVC HWA en accessoires
Maten ø80 en ø100 uit voorraad leverbaar!

isolatiedikte vanaf 20 mm 
t/m 160 mm leverbaar

UTHERM ROOF L
ISOLATIEPLATEN VOOR 
HET PLATDAK

Afmetingen: 1200 x 600 mm 
en 2400 x 1200 mm

Utherm dakisolatieplaten met PIR-hardschuim bieden een 

hoog isolatierendement, zijn vochtongevoelig en licht van gewicht. 

De isolatieplaten zijn drukvast, waardoor ze goed beloopbaar zijn 

en ze zijn makkelijk te verwerken en te monteren omdat PIR 

vormvast is.

De isolatieplaten zijn leverbaar met 2-zijdige cacheerlaag 

van dampdicht ALU-Laminaat.

Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl
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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 (Nieman-Kettlitz)
• 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

• 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
• 22.30 uur, optreden Gerard Ekdom 
• Einde avond ca. 24.00 uur

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

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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Op 22 maart 2019 wordt bekendgemaakt welk dak het Dak van het Jaar 2018 is.  

Hieronder vindt u de genomineerde daken en de partijen die deze bijzondere 

daken hebben gerealiseerd.

Welk dak wordt het  
Dak van het Jaar 2018?

FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE 2019

VAN DER VALK HEERLEN 
•  Opdrachtgever: Van der Valk
•  Ingenieursbureau: Ingenieursbureau Palte,  

Valkenburg a/d Geul
•  Hoofdaannemer: Geelen Bouw & Vastgoed, Neer
•  Dakdekker: Pex Dakbedekkingen bv, Echt
•  Hovenier: Hans Linders Hoveniers, Sint Joost
•  Leverancier sedumcassettes: Mobilane bv, Leersum

WTC DEN HAAG 
•  Opdrachtgever: Bouwinvest Dutch Institutional Office Fund, 

Amsterdam
•  Architect/adviseur: Buro Kokmeulman, Amstelveen
•  Adviseur beplanting: Fred Booy DS Landschapsarchitecten, 

Amsterdam
•  Uitvoering dakwerken: De Dakdokters, Amsterdam
•  Leverancier substraat e.d: Optigroen Daktuinen, Nijkerk

REVIUS LYCEUM DOORN 
•  Opdrachtgever: CVO Groep te Zeist
•  Architect: Spring Architecten te Rotterdam,  

MoederscheimMoonen Architects te Rotterdam
•  Aannemer: Burgland Bouw te Dodewaard
•  Dakdekker: Hollanddak b.v. te Waalwijk
•  W/E-installateur: Brandsen installatie techniek te Lunteren
•  Elektrotechniek: Kromwijk Elektrotechniek te Woerden
•  Vloeren: Forbo Flooring bv te Assendelft
•  Zonnepanelen: Heuvelrug Energie te Leersum

PAVILJOEN PIUSHAVEN TILBURG 
•  Opdrachtgever: Gemeente Tilburg (publiek verblijfsgebied)  

en Orion Projectontwikkeling, Lage Mierde (horeca)
•  Architect: Civic Architects en Bright Urban Futures,  

Amsterdam
•  Constructeur: Archimedes Bouwadvies, Eindhoven
•  Hoofdaannemer: Bam Bouw en  

Techniek Regio Zuid, Eindhoven
•  Staalconstructie: Janssen Lastechnieken, Wijchen

KURHAUS SCHEVENINGEN 
•  Opdrachtgever: Grand Hotel Amrath Kurhaus,  

Den Haag
•  Technisch adviseur: KBS Kalkulatieburo Sneek, Sneek
•  Dakadvies: Adviesburo Dakbestek, Almere
•  Dakinspectie: Elevado, Minnertsga
•  Dakdekkerswerk: BOKO BV dakbedekkers,  

West-Knollendam
•  Leverancier dakbedekking: Soprema, IJlst

STATIONSPLEIN UTRECHT
•  Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
•  Architect: Ector Hoogstad Architecten, RotterdamBuro Sant en Co, Den Haag
•  Constructeur: Royal Haskoning DHV, Nijmegen
•  Hoofdaannemer: BAM Infra, regio Civiel, Breda 

BAM Bouw en Techniek, regio Midden, Bunnik
•  Staalconstructie: Buiting Machinebouw en Staalconstructie, Broekland
•  Staalleverancier: Merwestaal, Moerdijk (plaatstaal) 

Esta Rohr, Siegen-Kaan-Marienborn (D) (buizen)
•  Buigwerk staal: Kersten Europe, Wanssum
•  Conservering : Van Merksteijn Staalcoating, Raalte, Rotocoat, Heerhugowaard
•  Luchtkussens: Buitink Technology, Duiven
•  Steigerwerk: EDS Steigerwerk, Druten

KANTOOR BOLIDT HENDRIK-IDO-AMBACHT
•  Opdrachtgever: Bolidt, Hendrik-Ido-Ambacht
•  Ontwerp: Lüchinger Architects, Rotterdam en  

RoosRos Architecten, Oud Beijerland
•  Bestek: Bouwadviesbureau Kabu, Hilvarenbeek
•  Aannemer: Bouwbedrijf De Vries en Verburg bv, Stolwijk
•  Dakdekker: Hollanddak, Waalwijk
•  Leverancier/Producent dakbedekking:  

Carlisle® Construction Materials bv
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ENTREEGEBOUW GEOFORT 
•  Opdrachtgever: Stichting Geofort, Herwijnen
•  Architect: Negen Graden Architectuur, Amersfoort
•  Hoofdaannemer: Aannemingsbedrijf G. van der Ven, Brakel
•  Dakdekker: Keijnemans Dakbedekkingen, Poederoijen
•  Dakmaterialen: Bitasco Trading, Klundert
•  Leverancier EPDM: Carlisle Construction Materials, Kampen

SOHO HOUSE AMSTERDAM 
•  Opdrachtgever: Aedes
•  Hoofdaannemer: Salverda Bouw, ’t Harde
•  Gebruiker: Soho House & Co
•  Landschapsarchitect: MXT Landschappen, Haarlem
•  Bestek: SmitsRinsma, Zutphen
•  Dakopbouw: De Enk Groen & Golf, Renkum
•  Leverancier dakbegroeiingen retentiesysteem:  

ZinCo Benelux, Amsterdam
•  Engineering waterretentie: SmitsRinsma i.s.m. ZinCo Benelux

WATSILLA NSVASTGOED ZWOLLE 
•  Opdrachtgever: NSvastgoed, Utrecht
•  Dakdekker: Van Venrooy Dakbedekking, Hoogeveen
•  Leverancier isolatie: Rockwool, Roermond
•  Leverancier dakbedekking: Soprema, IJlst

DE FRED AMSTERDAM 
•  Opdrachtgever: ProVast, Den Haag
•  Architect: Dam & Partners, Amsterdam
•  Aannemer: HBB Groep, Heemstede
•  Dakbedekking: Kimmenade Nederland, Helmond
•  Daktuin (ontwerp en uitvoering):  

Roosendaal Landscaping, Katwijk

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

DISTRIBUTIECENTRUM TILBURG 
•  Eindgebruiker: Rhenus Logistics, Tilburg 
•  Hoofdaannemer: Heembouw, Roelofarendsveen
•  Schil tube: ZND Nedicom, Asten
•  Projectontwikkelaar: DokVast bv, Oisterwijk
•  Architect: Habeon Architecten, Roelofarendsveen
•  Staalbouwer: Reijrink Staalconstructies, Breda
•  Dak- en gevelbeplating DC: Cladding Partners, Oosterhout

ARENAPARK HILVERSUM 
•  Opdrachtgever: Olympia, Hilversum
•  Hoofdaannemer/dakwerkzaamheden:  

De Enk Groen en Golf, Renkum
•  Ontwerp: Donders! & Van der Heijden, Apeldoorn
•  Advies: SmitsRinsma, Zutphen
•  Leverancier: ZinCo Benelux, Amsterdam

WOONHUIS CULEMBORG 
•  Opdrachtgever: EcoEngineers, Culemborg
•  Dakdekker: HBM Dakbedekkingen, Barendrecht
•  Leverancier: IKO, Moerdijk
•  Verankering zonnepanelen: Protect PBM, Brummen

KANTOOR GOEDE DOELEN LOTERIJEN
• Opdrachtgever: Nationale Postcode Loterij NV, Amsterdam
• Architect: Benthem Crouwel Architecten, Amsterdam
•  Constructeur: Van Rossum Raadgevende Ingenieurs,  

Amsterdam
• Hoofdaannemer: J.P. van Eesteren/TBI, Gouda
• Plafondconstructie: Hunter Douglas Europe, Rotterdam
• Dakbedekking: Oranjedak, Zwijndrecht 
• Daklichten: Brakel Atmos, Uden
• Zonnepanelen: Homij, Vianen
• Montage plafond: Verwol, Opmeer

VOGELKIJKHUT IT HEGEWIERSTERFJILD
•  Opdrachtgever: Natuurmonumenten, ‘s-Graveland
•  Dakdekker: Schadenberg Dakwerken, Hem
•  Leverancier: Carlisle Construction Materials, Kampen

18     Roofs
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De verkiezing van de Dakenman of -vrouw van het Jaar  

barst weer los. De nominaties van dit jaar zijn vastgesteld  

en worden in dit artikel bekendgemaakt. 

Wie wordt de Dakenman  
of -vrouw van het Jaar 2018?

FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE 2019

DICK VAN DER BOM (PROBASYS BENELUX)
Dick van der Bom heeft eind vorig jaar afscheid genomen 
als voorzitter van Probasys Benelux (vanaf dat moment 
 Probitumen Benelux), de vereniging van producenten en 
leveranciers van bitumen afdichtingsystemen. In die rol heeft 
hij gedurende circa 20 jaar een grote bijdrage geleverd aan  
de ontwikkelingen op het gebied van bitumen dakbedekkin-
gen. Reeds vanaf 1971 is hij actief in verschillende belangen- 
verenigingen en commissies in de branche van het platte dak.

LEON VAN GEEST (ROTTERDAMSE DAKENDAGEN)
De Rotterdamse Dakendagen brengen al jaren de mogelijk-
heden van dakgebruik bij 
een breed publiek onder 
de aandacht. In 2018 
waren er in één weekend 
20.000 man op 57 daken. 
Buiten het weekend om 
jagen de Dakendagen ook  
meerdere concrete dakont - 
wikkelingen aan. Léon heeft  
een belangrijke bijdrage  
geleverd aan de voorlopers-
rol, die Rotterdam speelt op 
het gebied van dakgebruik.

EGBERT ROOZEN (GDGD)
GDGD staat aan de basis van tal van ontwikkelingen mbt 
dakgebruik. De duur van de Green Deal loopt af en Roozen 
begeleidt met groot enthousiasme en met inzet van zijn 
enorme netwerk de overgang van Green Deal Groene Daken 
naar zelfstandig platform.

RENÉE ROOIJMANS (STIPO, ‘DAKBOSWACHTER’)
Door daadwerkelijk in een ‘tiny house’ op het dak te  
wonen en haar bevindingen hierover de publiceren,  
draagt Rooijmans in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling 
van daken als groene plekken om te wonen en te verblijven.

CASPAR ULIJN (ZND) 
Ulijn heeft een beslissende  

rol gespeeld in de meest op-
vallende ontwikkeling op het 
gebied van circulariteit in de 

dakenbranche: de introductie, 
afgelopen jaar, van de  

circulaire dakbaan Citumen.

ESTHER WIENESE  
(AUTEUR HET ROTTERDAMSE DAKENBOEK)
Met de publicatie van Het Rotterdamse Dakenboek.  
Nieuw gebruik van dak en stad heeft Wienese het  
dakgebruik breed onder de aandacht gebracht  
en gepromoot.

De Dakenman of -vrouw van het Jaar is de verkiezing van de 
persoon die zich in het afgelopen jaar op de één of andere 
manier verdienstelijk heeft gemaakt voor de ontwikkelingen 
op het dak. De redactieraad van Roofs heeft, als representa-
tie van de markt, de onderstaande personen voorgedragen 
voor de onderscheiding. De winnaar is vervolgens bepaald 
door de jury van het Dak van het Jaar (die is samengesteld 
uit leden van de redactieraad). Dit jaar bestaat de jury uit 
Albert-Jan Kerssen (BTL), Otto Kettlitz (Nieman-Kettlitz),  
Marco de Kok (Low and Bonar), Paul van Roosmalen 
 (gemeente Rotterdam) en Paul Verkaik (BDA Opleidingen). 

Naast de eeuwige roem bestaat uit de prijs uit een coverfoto 
in het aprilnummer van vakblad Roofs en een interview in 
het meinummer. Tot aan de volgende verkiezing krijgt de 
Dakenman of -vrouw van het Jaar middels een vaste column 
een platform in Roofs om de eigen visie mee uit te dragen. 
De eerdere winnaars waren Erik Steegman van NDA (2016) 
en Bram Kranenburg van Icopal (2017).

DIT ZIJN DE NOMINATIES
Hieronder vindt u, op alfabetische volgorde, de genomineer-
den van dit jaar:
 
ROEBYEM ANDERS (SUNGEVITY)

Met de toepassing van 
zonnepanelen op het 
dak moeten meters 
worden gemaakt. De be-
nadering van Sungevity 
zorgt hiervoor. Met name 
met de initiatie van de 
Huurdakrevolutie en de 
Schooldakrevolutie heeft 
Anders een belangrijke 
bijdrage geleverd aan 
de ontwikkeling van 
zonne-energie op de 
Nederlandse daken.



INNOVATIVE
PARTNER

Wij adviseren u graag:  0251 22 93 23  

anjo.nl

BIJ PLATTE DAKEN DENK JE AAN ANJO!

VOOR PLATTE DAKEN
OPLOSSINGEN

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

Roofs 
gefeliciteerd!

www.btl.nl

Wij feliciteren Roofs met het uitbrengen van de 300ste editie!
BTL: experts in dak- en gevelgroen
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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
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In deze tijden waar nieuwe instroom haast niet te vinden is, kan een bedrijf 

het zich niet meer veroorloven om achterover te leunen wat nieuw personeel 

betreft. Iedereen is het er wel mee eens dat er nu nieuw en als het even kan, 

nieuw jong personeel nodig is. Om die medewerkers te vinden, binnen te 

 halen én te binden, moet er met de tijd mee worden gegaan. Dit kan door 

 onder meer passende randvoorwaarden te bieden, als het om jong personeel 

gaat. Neem ze in elk geval serieus en laat ze invloed uitoefenen op de cultuur 

van het bedrijf. Voer daar beleid op. 

Wisselende generaties  
binnen het  
dakbedekkingsbedrijf

BERICHT VAN TECTUM

Werknemers binden en boeien, daar gaat het om.  
Het bedrijf dat daar het beste in slaagt, zal merken  
dat retentiebeleid invloed heeft op:
•  de stijging van de productiviteit;
• een daling van het personeelsverloop;
•  de toenemende trots van medewerkers op het bedrijf,  

hun bedrijf en
• het behoud van de kennis binnen het bedrijf.

Daarnaast zal het effect in veel gevallen zijn dat er makkelijker 
nieuw personeel gevonden kan worden. Immers, enthousiaste 
collega’s vinden eerder weer nieuwe mensen.

BETROKKENHEID EN VERTROUWEN
Betrokkenheid en vertrouwen geven zijn hierin absolute 
kernbegrippen. Door medewerkers meer te betrekken bij het 
bedrijf, weten zij beter wat er van hen verwacht wordt en zullen 
zij ook eerder bereid zijn mee te denken over oplossingen. 
Reguliere overlegmomenten worden veel effectiever en er zal 
in toenemende mate sprake zijn van informatie-uitwisseling. 
Dit omdat er veel meer gebruik gemaakt kan worden van 
de ogen en oren van de werkvloer. En diezelfde mensen op 
de werkvloer krijgen steeds meer vertrouwen in het goed uit-
voeren van het werk, omdat duidelijk is wat de bedoeling is. 
Het mes snijdt aan twee kanten.

Zijn we er dan? Nee, zeker niet! Straks (of misschien nu al…
in meer of mindere mate) heeft een bedrijf personeel van 
meer dan één, meer dan twee ja, wellicht van drie of vier 
generaties werknemers in dienst. Er kan een onderverdeling 
gemaakt worden in onderstaande groepen:

VIER GENERATIES OP DE WERKVLOER
Zo heeft het langer doorwerken, vanwege de verhoging van 
de pensioengerechtigde leeftijd, de nodige consequenties 
op de arbeidsmarkt en ook binnen het bedrijf, juist in de 
bouw en dus ook in de dakbedekkingsbranche. In dit ver-
band kan men op basis van bovenstaande tabel bijvoor-
beeld vaststellen, dat er nooit eerder zo veel verschillende 
leeftijdsgroepen samen op de arbeidsmarkt actief waren. 

Uit bovenstaande onderverdeling blijkt verder dat de baby-
boomers de oudste generatie vormen van de vier generaties 
die nog actief kunnen zijn op de werkvloer. De laatste lichting 
van die groep gaat de komende jaren met pensioen, maar 
is zeker nog in onze bedrijfstak vertegenwoordigd. Van de op-
genoemde generaties is de groep Generatie X de grootste, 
bijna een kwart van de bevolking in 2018. Terwijl Generatie Y  
inmiddels bijna geheel haar intrede op de werkvloer doet. 
En langzaamaan stromen ook de eerste leerling-dakdekkers 
van Generatie Z in de bedrijfstak in.

De oudere dakdekker zal waarschijnlijk nooit meer de 
 digitale snelheid en handigheid van de jonge mede- 
werker krijgen. 

De jongere medewerker heeft nog lang niet de kennis en 
ervaring van de oudere collega.

Door eenieders specifieke kwaliteiten te benutten, omarmt 
men verscheidenheid en is de kans groot dat men de orga-
nisatie sterker maakt. Daar waar de babyboomers misschien 
gestructureerd en planmatig zijn, heeft generatie Z een 
flexibeler aanpassingsvermogen. 

En voor generatie Y is het gewoon om vooral online contact 
te leggen. Daar waar de babyboomer wellicht langs zal 
komen of een telefoontje zou hebben gepleegd.

Adri de Voest en Karel-Jan Batenburg

RETENTIE
Het invoeren van een dergelijk beleid, een zogeheten 
 ‘rententiebeleid’ (zorgen dat je de goede mensen binnen 
krijgt en vasthoudt), kost de nodige tijd. Hoe eerder er  
mee begonnen wordt, hoe beter. 

Generatienaam Geboren in Leeftijd 
in 2018

% van de 
bevolking 1)

Aantal nu in  
Nederland Hoofdkenmerken

Vooroorlogse generatie < 1925 < 93

Stille generatie 1925-1940 78 - 93 5,9% 1.018.293 Gezagsgetrouw, gedragen zich ‘zoals het hoort’

Babyboomers  
(Protestgeneratie) 1940-1955 63 - 78 15,8% 2.700.410 Relatief vitaal, gedreven en realistisch

Generatie X 1955-1970 48 - 63 23,0% 3.933.673 Praktisch, zelfredzaam, relativerend en no-nonsense, verbinders

Pragmatische generatie 
(Patatgeneratie) 1970-1985 33 - 48 18.8% 3.210.359 Communicatief vaardig, analytisch sterk, optimistisch, gedreven en ambitieus

Generatie Y (Millennials) 1985-2000 18 - 33 18,7% 3.199.170 Eerst loyaal aan zichzelf, kunnen daardoor gelukkiger en met meer passie 
aan het werk zijn, zelfverzekerd, gewend om hun zin te krijgen

Generatie Z 2000-2015 03 - 18 16,8% 2.868.678 Altijd online, werken, leren en spelen lopen steeds meer door elkaar, 
 gevormd door digitale mogelijkheden, multitasking

De Beckers generatie-indeling (Henk Becker, Nederlands Socioloog, uit Generaties en hun kansen 1992)
1) Op 17,1 miljoen inwoners in 2018 in Nederland.

Zomaar een ploegje dakdekkers: 

Freek (63 jaar, babyboomer) heeft zijn handen vol aan het begeleiden van leerling-dakdekker Brutus (17 jaar,  generatie 
Z). Freek vindt dat Brutus het goed doet. Het is voor hem soms wel een beetje lastig dat Brutus veel dingen uit zichzelf doet, 
zonder eerst even met hem te overleggen. En dan gaat het meestal ook nog perfect. 

Henk is vanuit zijn generatie gewend om te overleggen en problemen op te lossen door samen te werken. 

Terwijl Brutus opgegroeid is in een snelle digitale wereld, waarin je als je iets niet weet, je het vlug opzoekt op het internet. 
Dan hoeft hij Freek daar niet mee lastig te vallen.

Ook uitvoerder Simon (32 jaar, generatie Y) laat nog even met een ‘appje’ van zich horen. Hij vraagt Freek of hij denkt  
dat de klus vandaag geklaard zal zijn.
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BERICHT VAN TECTUM

PERSONEELSBELEID
Bovenstaande is geen bestaande situatie, slechts verzonnen, 
maar kan zeker de werkelijkheid zijn. Ook dit maakt het bijna 
onvermijdelijk dat het wenselijk zou zijn dat bedrijven een 
hierop afgestemd personeelsbeleid voeren of ontwikkelen. 
En toch lijkt het er soms op dat het voeren van personeels-
beleid geen deel uit maakt van de denkstijl van de meeste 
leidinggevenden in de bouw in het algemeen en in de 
dakbedekkingsbranche in het bijzonder. Er is weinig oog 
voor, het voelt niet prettig en medewerkers moeten de eigen 
boontjes maar doppen. 

De leidinggevende in de bouw is dikwijls doorgegroeid 
binnen het bedrijf. Er is carrière gemaakt op inhoudelijk 
vakmanschap. Niets mis mee, maar de selectie op basis van 
capaciteiten op het gebied van communiceren, coachen, 
stimuleren en begeleiden is er meestal niet. 

Daarom verwacht een leidinggevende, naar zijn eigen 
 ervaring, te vaak dat de jongere eerst ervaring opdoet en 
zich ontwikkelt als goed vakman, voordat hij verder kan 
groeien. De jongere daarentegen wil deze groei vaak  
sneller doormaken. 

De groep babyboomers heeft door de jaren heen veel 
kennis opgebouwd. Door in te spelen op deze generatiever-
schuiving en de gevolgen daarvan, kan kennisverlies binnen 
een organisatie worden beperkt. Laat jonge medewerkers 
bijvoorbeeld coachen door ervaren medewerkers en laat ze 
profiteren van hun kennis - zolang het nog kan. 

TECTUM voert voor de BIKUDAK-bedrijfstak de zogeheten 
HRM-maatregel uit. Ook na het dienstverband met TECTUM 
zal met de begeleiding op de werkplek van de gediplomeer-
de dakdekker door gegaan worden. Vanuit een mobiele 
werkplek, de TECTUM-bus, bezoeken docenten/begeleiders 
de dakdekker en zijn voorman op de werkplek. Door middel 
van ‘flitsgesprekken’ wordt geïnventariseerd hoe het gaat met 

het productief maken van de opgedane vakmanschap en 
waar TECTUM aanvullend zou kunnen helpen om de resul-
taten te verbeteren. Deze TECTUM-dienst kost het dakbedek-
kingsbedrijf niets, alleen wat inleveren van (werk)tijd voor 
een kortstondig voortgangs-gesprek.

De BIKUDAK-branche heeft inmiddels dus de HRM-maatregel 
ingezet op het voorkomen van vroegtijdige uitval na het 
behalen van het vakdiploma. Eén van de conclusies die  
uit de rapportage van deze maatregel zou kunnen worden 
getrokken, is dat de bedrijven er goed aan zouden doen 
werk te maken van strategisch personeelsbeleid.

GENERATIE Y
Generatie Y, de generatie van de 18- tot 33-jarigen, de groep 
die het meest vertegenwoordigd is in de opleidingen bij 
 TECTUM, wijkt in een aantal opzichten af van vorige gene-
raties. Het zijn zelfverzekerde mensen die veelal in een 
beschermde omgeving zijn opgegroeid, en gewend zijn 
om voor zichzelf op te komen. Ze hechten veel waarde aan 
zelfontplooiing. Ze hebben hoge verwachtingen ten aan-
zien van arbeidsvoorwaarden en willen op dat punt eerlijk 
 behandeld worden. Het is ook de generatie die hecht aan 
een evenwichtige balans tussen privé en werk.
 
De oudere generaties zullen moeten leren hier mee om te 
gaan. Zij vinden de jongere generatie ongeduldig en ver-
wend. De jongste generatie heeft daarentegen het gevoel 
dat ze te weinig ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en  
om hun ambities kwijt te kunnen. Zij willen geen geijkte 
 carrièrepaden en lang hetzelfde werk doen lijkt een reden 
om snel iets anders te gaan zoeken. Alle investeringen in 
opleiding en onderwijs ten spijt.

OOK GEVOLGEN VOOR HET OPLEIDEN 
De babyboomgeneratie, generatie X en de patatgeneratie 
hebben relatief weinig onderwijsvernieuwingen doorgemaakt. 
Lespakketten werden wel geactualiseerd en bijgesteld aan 
de eisen des tijds, maar het klaslokaal, de rol en autoriteit 
van de docent en de gebruikte methodes waren amper aan 
verandering onderhevig. 

De millennia, ook wel bekend als generatie Y, wil geen lappen 
tekst of saaie PowerPointpresentaties. Zij willen bewegende 

beelden, video’s met toffe achtergrondmuziek en ‘games’ in 
de lessen. Geen traag, stap-voor-stap en serieus leerproces, 
maar juist snel.

Blended leren past goed bij de manier waarop zij leren. 
Een blended leertraject is een traject met duidelijke kaders. 
Hierdoor weet de millennial precies waar hij of zij aan toe is. 
De combinatie van verschillende leermethodes geeft hen 
vrijheid. Zo kunnen de online-onderdelen vrijheid en ruimte 
bieden om te leren op een moment en plek die hen uitkomt. 
Daarbij kunnen zij dan eveneens zelf hun eigen leertempo 
bepalen en kunnen zij zelfstandig studeren en verder onder-
zoek doen. Vragen stellen zij gemakkelijk online. Dit sluit weer 
helemaal aan bij de manier waarop zij gewend zijn om met 
elkaar te communiceren. Namelijk via online communicatie-
middelen. De klassikale onderdelen bieden de millennia 
de mogelijkheid om de opgedane theoretische kennis te 
oefenen in de praktijk. Daarbij ontvangen zij direct feedback 
en leren zij van hun meer ervaren collega’s.

EN VOOR DE AANKOMENDE GENERATIE DAN?
Internet is voor Generatie Z altijd en overal aanwezig. Zij zullen 
zich geen leven zonder internet voor kunnen stellen. Voor hen 
is het internet er altijd geweest. Internet is dé plek om dingen 
te vinden en met elkaar te delen. Zij groeien op met techniek. 
Ze weten niet hoe het is te leven zonder bijvoorbeeld een 
laptop, televisie of iPad. Maar dit betekent niet dat ze er altijd 
goed mee om weten te gaan. 

Generatie Z heeft vandaag de dag enorm veel keuzes. 
Niet alleen is van alles meer variatie, maar iedereen 
kan tegenwoordig ook online laten weten wat  
hij/zij van iets vindt. Keuzevrijheid is leuk, maar voor 

sommige kinderen is het snel te veel. Generatie Z groeit/ 
groeide op in een tijd vol verandering. Banken vallen om, 
ouders raken werkloos en er is niet automatisch een baan 
als je van school komt. De wereld is onoverzichtelijker ge-
worden en ook de toekomst in die wereld is minder duidelijk 
dan toentertijd voor andere generaties. Wie ben ik, wat vind 
ik leuk en waar ben ik goed in? Antwoorden op die vragen 
vinden, lijken voor Generatie Z het belangrijkste. 

Generatie Z zal vooral op school leren. Als ze thuis leren,  
doen ze dat met allerlei digitale middelen, zoals televisie, 
computer/laptop, tablet en smartphone. Ook zullen ze,  
al denken we soms anders, het liefst met papieren boeken 

leren. Generatie Z is zich naar verwachting niet altijd bewust 
van hoe ze leren. School vinden ze de gebruikelijke en fijnste 
plek om te leren. Omdat daar structuur is, weinig afleiding, 
sociale druk en gezelligheid van leeftijdsgenoten.

www.kidsenjongeren.nl/wp-content/uploads/2013/11/
Samen-leren-het-onderwijs-volgens-generatie-Z.pdf

De dakbedekkingsbranche doet zijn best op deze ontwikke-
lingen in te spelen. E-learning, micro-learning, via smartphone,  

laptop of tablet is de toekomst,  
dat lijkt wel vast te staan.  

Via TECTUM zal de bedrijfstak 
al in 2019 hiermee verder volop 
kennis maken. De digitalisering 
is niet te stoppen, ook niet in  
het opleidings pakket van de 
platte dakenbranche. 

Gelukkig maar, zo kan het  
vinden, binden en boeien 
mede vorm gegeven worden. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

HRM
De deelnemers worden na het behalen van hun  
mbo-diploma begeleid door een HR-coach op de 
 werkplek. Het doel daarvan is het vroegtijdig vertrek  
uit de sector te beperken. Er is sprake van een vroegtijdig 
vertrek als een jongere de sector binnen twee jaar na  
het afronden van de opleiding verlaat. De begeleiding 
in het kader van het sectorplan heeft geleid tot een 
 daling van het vroegtijdig vertrek van 40 procent naar 
25 procent. Wegens succes van deze maatregel hebben 
sociale partners besloten de begeleiding te continueren 
na afloop van het sectorplan. 

Bron: Jaarverslag BIKUDAK 2017

Inmiddels is het percentage vroegtijdig vertrek uit de 
BIKUDAK-branche nog verder gedaald.
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Betrouwbare 
eigenschappen

De zekerheden van Trifl ex
Betrouwbare eigenschappen, een optimale werkbaarheid, een uitstekende bestendigheid 
en gegarandeerde kwaliteit. De zekerheden van Trifl ex beloven het perfecte resultaat.

Kijk voor alle 10 zekerheden en meer informatie op www.trifl ex.nl/10-zekerheden
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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!
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RONALD ROVERS IN ACHT VRAGEN

Burgerlijke staat?
Gehuwd

Kinderen?
Een zoon en een dochter. De dochter is op hetzelfde gebied werkzaam als ik.

Wat doe je als je niet werkt?
Eigenlijk ben ik altijd bezig met ‘puzzelen’, dus nadenken over een  volhoudbaar 
gebruik van bronnen. Daarnaast lees ik graag (non-fictie) en hou ik van 
 fotograferen en zeilen. 

Favoriete muziek?
Ik hou van harmoniemuziek uit alle streken van de wereld, zoals bijvoorbeeld  
de ‘speedfanfare’ uit de Balkan. Zelf speel ik trombone.

Favoriete vakantiebestemming?
We gaan met enige regelmaat terug naar Noord-Spanje, een rustige streek  
met heerlijke wijn. 

Favoriete stad?
Istanbul is een smeltkroes van culturen en een historie van duizenden jaren.  
Een bijzonder fascinerende stad.

Favoriete gebouw of architect?
De architecten waar ik me het meest mee verwant voel, en waar ik ook mee 
heb samengewerkt, zijn Bill Dunster en vooral Lucien Kroll. Dat is een leermeester 
voor mij, over hoe je de zaken in de (ontwerp-)praktijk brengt. 

Waar ben je het meest trots op?
Trots is niet direct het juiste woord, ik ben vooral blijvend blij met vrouw en kinde-
ren. En uiteraard ben ik blij dat het boek nu eindelijk af is en gepubliceerd.

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.

Naar een ‘vegetarische’  
bouwpraktijk

AAN TAFEL MET… RONALD ROVERS

bij Uitgeverij Eburon zijn boek Gebroken kringlopen. Naar 
een volhoudbaar gebruik van bronnen. Daarin beargumen-
teert hij dat we onze koers radicaal moeten veranderen.

OVEREXPLOITATIE
“De focus ligt momenteel op de gevolgen van de klimaat - 
verandering, maar de klimaatverandering is op zichzelf  
een gevolg van ons overmatig materiaal- en energie-
gebruik,” aldus Rovers. “Het is natuurlijk goed dat er een 
Klimaatakkoord is, maar daarmee pakken we alleen de 
gevolgen van het probleem aan en niet de oorzaak.  
Het centrale probleem is dat wij mensen, als enige orga-
nisme op de wereld, de fysische cyclus van het leven op 
aarde niet gesloten houden: we plegen roofbouw op de 
aarde. We leven op een aarde met eindige grondstoffen en 
kunnen er niet af, we moeten het doen met de materialen 
die we hebben. De meeste soorten op aarde dragen op één 
of andere manier bij aan de habitat waarin ze leven: wie zijn 
eigen habitat niet onderhoudt, is ten dode opgeschreven. 
We putten de aarde uit. Landbouw zonder kunstmest is in 
Nederland bijvoorbeeld al niet meer mogelijk, de grond is 
helemaal uitgemergeld .” 

“De mens vertrouwt op een imaginair begrip, namelijk: geld. 
We bouwen nu enorme bouwwerken die in het geheel niet  
in overeenstemming zijn met de omgeving. Dat gaat een tijd- 
lang goed, maar het is een doodlopende weg. Het gegeven 
dat er momenteel bij lange na geen capaciteit is om het 
aantal benodigde woningen te bouwen, is een duidelijk 
signaal dat we iets willen dat niet kan. Maar er zijn nog veel 
meer signalen die aangeven dat we ons middenin een 
proces van grote veranderingen bevinden en dat we ge-
dwongen zullen worden om onszelf en onze wereld drastisch 

te reorganiseren. Denk bijvoorbeeld aan de toename van 
het aantal ‘klimaatrampen’ (overstromingen, bosbranden), 
maar ook de migrantenstromen die een gevolg zijn van de 
ongelijkheid van de verdeling van de rijkdom (en grondstof-
fen). We hadden in 2008 een gouden kans om een nieuw 
systeem op poten te zetten, maar in plaats daarvan is er 
helaas voor gekozen het oude systeem overeind te houden.”

PEOPLE PLANET PRACTICE
“Traditioneel bestaan de drie P’s uit People Planet en Profit.  
In mijn boek heb ik die laatste vervangen door ‘Practice’.  
De ‘Profit’ hoort er helemaal niet bij: het economisch systeem, 
dat draait om het maken van winst, is onderdeel van het 
probleem. De hoeveelheid voedsel en materialen op aarde 
is gemaximeerd. Als we met meer personen op dezelfde 
aarde wonen, is er voor iedereen minder: zo eenvoudig is  
het. De geïndustrialiseerde landen verbruiken met ongeveer 
een derde van de wereldbevolking zo’n 80% van de beschik- 
bare bronnen. Dat kan niet goed blijven gaan en we weten  
eigenlijk al decennialang dat het ook inderdaad de ver-
keerde kant opgaat. Er worden wel maatregelen genomen, 
maar het gaat eenvoudigweg te traag. Er zullen drastischer 
maatregelen genomen moeten worden. We zullen in het 
Westen bijvoorbeeld kleiner moeten gaan wonen.” 

“We zullen bovendien toe moeten naar een ‘vegetarische’ 
bouwpraktijk. Daarmee bedoel ik dat de bouw geen 
 belasting meer mag vormen op ons ecosysteem.  
Recycling en ‘duurzame’ energie zetten in dit opzicht te  
weinig zoden aan de dijk. Er moet drastisch worden gesnoeid  
in het gebruik van energie en materialen, en worden om-
geschakeld naar het gebruik van hernieuwbare materialen. 
Het hele woningontwerp moet als het ware opnieuw worden 
uitgevonden, inclusief geïntegreerde installaties. Zelfs bij 
zonnepanelen en windmolens moeten we naar een her-
nieuwbare productie toe, want in de aantallen zijn ze enorm 
belastend. Er wordt momenteel bij o.a. Solliance gewerkt 
aan bijvoorbeeld organische zonnepanelen en in Duitsland 
bouwt men al houten windturbines.”

BENG 4
“De projecten waar ik momenteel aan werk, zijn gebouwen 
en wijken, waarin is voorzien in velden waarop enerzijds  
het voedsel voor de bewoners groeit en anderzijds de mate-
rialen die in het gebouw zijn toegepast opnieuw wor- 
den geteeld. Daarmee wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel 
tijd en ruimte ermee is gemoeid als we werkelijk een gesloten 
circuit willen realiseren.” 

“Daarom stel ik in plaats van de EPC een EEPC voor: een 
‘Embodied’ Energieprestatiecoëfficient, de totale energie  
die in de productieketen is gaan zitten. In de nieuwe regelge-
ving zou dat dan ‘BENG 4’ moeten worden.  

Hierin wordt bepaald dat alle toegepaste materialen binnen 
vijf jaar moeten worden terugverdiend. Die termijn is natuur-
lijk bewust scherp gesteld: men moet zich ervan bewust wor-
den dat er snel drastische maatregelen nodig zijn. Al vrees 
ik ook dat de wal het schip zal moeten keren: doorgaans 
komen de echte ontwikkelingen pas op gang  
als er een dramatische gebeurtenis plaatsvindt, die de 
urgentie van de maatregelen duidelijk maakt.”

In Gebroken kringlopen schetst Rovers het probleem  
van ons gebruik van bronnen uitgebreider en beschrijft  
hij de richting waar de oplossing moet worden gezocht.  
In een volgend boek zal dit verder  
worden uitgewerkt in de beschrij- 
ving van praktische maatrege-
len. Gebroken kringlopen is via de 
 gebruikelijke kanalen te bestellen 
(ISBN 978-94-6301-203-4). ■

Ronald Rovers is momenteel zelfstan-
dig onderzoeker, spreker en opiniema-
ker, en Fellow Professor aan de facul-
teit Bouwkunde van de TU Eindhoven.  
Tot voor kort was hij als lector verbon-
den aan de Hogeschool Zuyd en 
daarmee één van de drijvende krach-
ten achter het ambitieuze project De 
Wijk van Morgen. De wijk, die is inge-
richt als campus van de hogeschool, 
bestaat uit verschillende ‘slimme’ 
gebouwen, gerealiseerd uit vooral 

‘hernieuwbare’ materialen. Recent besloot Rovers zich als 
zelfstandige met deze materie bezig te houden en sindsdien 
ontplooit hij diverse initiatieven om te komen tot een bouw-
praktijk, waarbij op een verant woorde manier wordt omge-
gaan met de beschikbare grond stoffen. Onlangs verscheen 

WE PLEGEN ROOFBOUW  

OP DE AARDE

HET ECONOMISCHE SYSTEEM IS 

ONDERDEEL VAN HET PROBLEEM

Deze foto, onderdeel van de studie '0-impact wijk', laat het toekom-

stige straatbeeld zien: gerenoveerde woningen met kassen en PV 

op de daken. De grond wordt benut voor waterzuivering  

of groei van isolatiemateriaal (vlas, hennep, etc.).
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Met het nieuw ontwikkelde Retentie-element RS 60 en de instelbare  

Run-off control biedt ZinCo een eenvoudige en zeer effectieve  

oplossing om tijdens piekbuien een overbelasting van het rioolstelsel 

te voorkomen. 

W
ij adviseren u graag over de mogelijkheden.         

ZinCo Benelux b.v.   •   Postbus 9092, NL  •  1006 AB Amsterdam   •   Tel. (020) 667 48 52   •   daktuin@zinco.nl   •   www.zinco.nl

De simpelste oplossing  

is vaak de beste
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De 300ste editie van vakblad Roofs is aanleiding om aan tafel te gaan  

met twee generaties Lindeman: oprichter Dirk Lindeman en de huidige  

uitgever/eigenaar en dochter Palmyra Lindeman. Een gesprek over de 

 waarde van een vakblad voor de branche: wat is in de loop der jaren 

 veranderd en wat bleef hetzelfde?

Dakenbranche groeit 
via kennisuitwisseling 
naar hoger niveau

JUBILEUM

Roofing Holland, de voorloper van Roofs, was tegelijk de 
 opvolger en de tegen hanger van DIM, het Dak Informatie 
Magazine. Laatstge noem de publicatie was in 1983 opgericht 
door Dirk Lindeman en in redactioneel opzicht opgebouwd 
door hoofdredacteur Luud Du Puy. Lindeman verkocht op een  
gegeven moment zijn titels,  waaronder DIM, aan uitgeverij 
Keesing. Door enkele beleidskeuzes van de nieuwe eigenaar, 
waaronder de ontbinding van het contract van Du Puy, 
kreeg Lindeman vanuit de markt het verzoek te onderzoeken 
of het mogelijk was een nieuw vakblad voor de daken-
branche op te richten. Er was immers behoefte aan een  
informatief en neutraal vakblad. Omdat de uitgever en de 
redactie aan geen andere marktpartij waren gelieerd,  
was het nieuwe blad als geen ander in staat om aan deze 
vraag te voldoen. 

PLAT EN HELLEND
“Ik ben met Luud bij al onze vroegere adverteerders langs-
gegaan. Binnen de kortste keren was iedereen weer bij ons 
terug en konden we weer aan de slag. Niet lang daarna is 
DIM ter ziele gegaan. Dat is ons destijds door de  betrokkenen 
natuurlijk niet in dank afgenomen, maar wij acteerden op 
vraag van de markt. Het probleem van DIM was dat de 
 uitgeverij onvoldoende affiniteit had met de markt en de 
redactionele inhoud was te gekleurd.”

“Omdat Du Puy in 1995 plotseling overleed, was de beginpe-
riode van het vakblad redactioneel niet eenvoudig, maar het  
verlies van Luud werd goed opgevangen door andere 
technisch sterke mensen uit ons netwerk. Tekstueel werd de 
kwaliteit bewaakt door Mari van Lieshout en daarnaast heeft 
Ton Berlee jarenlang als technisch hoofdredacteur gefunctio-
neerd. Momenteel wordt de redactie technisch ondersteund 
door een redactieraad die representatief is voor de markt.”

“Het blad heeft niet kunnen slagen zonder de steun van de 
markt,” aldus Dirk Lindeman. “In die beginperiode bezocht 
ik eens de vakbeurs van de NRCA in de Verenigde Staten. Ik 
herinner me dat ik een aantal mensen uit de Nederlandse 
dakenbranche aan een tafel zag zitten. Ik kwam erbij zit-
ten, maar een deel van dat gezelschap had dat niet in de 
gaten. Ze bleken juist de oprichting van Roofing Holland te 
bespreken en de vraag of ze het nieuwe vakblad zouden 
ondersteunen of niet. Natuurlijk liet ik me na een tijdje horen, 
waarmee het ijs meteen was gebroken. Het bestaansrecht 
van een vakblad staat of valt met de waarde die de markt 
aan het blad hecht, dat is nu niet anders dan toen.”

Roofing Holland was het blad voor de platte dakenbranche. 
Branchevereniging HHD (Het Hellende Dak) had destijds het  
blad Dakhelling, maar omdat dat niet rendabel was, is men 
een samenwerking aangegaan met Lindeman. Ook hij 
kreeg het niet rendabel, waardoor in 1999 is besloten beide 
bladen samen te voegen. Hieruit ontstond vakblad Roofs. 

“De samenvoeging vond plaats vanuit de gedachte dat de 
dakenbranche één branche is en het nergens voor nodig 
is om de hellende en de platte dakenbranche te scheiden,” 
aldus Dirk Lindeman. 

“De vraagstukken zijn heel vergelijkbaar en in het buitenland 
worden de platte en hellende dakenbranche, volgens mij 
 terecht, gezien als één branche.” “Dat klopt,” reageert   
Palmyra Lindeman. “Maar in Nederland is het al sinds jaar en  
dag anders georganiseerd en hebben we te maken met 
twee verschillende culturen. Jarenlang hebben we gepro-
beerd met Roofs beide markten te bedienen, maar de per - 
ceptie bleef dat het blad vooral bestemd was voor de platte 
dakenbranche. Dat hebben we vervolgens met de oprichting 
van steilDAK geformaliseerd. De cirkel is daarmee rond: nu is 
het blad voor de hellende dakenbranche wél rendabel.”

DIENSTBAAR
Dirk Lindeman trok zich in 2010 terug uit de uitgeverij om het  
wat rustiger aan te gaan doen. Zijn kinderen, Vincent en 
Palmyra, namen het bedrijf over en vanaf 2015 is Palmyra de 
enige directeur. “Ik was ongeveer twintig toen ik mijn vader 
kwam helpen tijdens de Bouwbeurs,” vertelt ze. “Dat was  
mijn eerste kennismaking met de dakenbranche en ik vond 
het direct een hele leuke branche om in te werken. Het is  
een heel gezellige markt, al is het in de loop der jaren wel 
zakelijker geworden. Dat is wel jammer, maar toch is het  
een positieve ontwikkeling, want daarmee is de markt ook 
professioneler geworden. En het is ook een dynamische 
markt: ik heb me in al die jaren dat ik in deze markt actief 
ben, nog geen moment verveeld.”

“Het uitgangspunt van ons vakblad is altijd een dienstbare 
geweest,” vervolgt ze. “Het gaat niet om ons, wij zijn slechts 
het middel om de kennis en informatie mee uit te wisselen. 
Onze taak is ontwikkelingen te signaleren en het gesprek 
daarover te faciliteren. Roofs is niet alleen het blad voor de 
markt, het is ook het blad van de markt. Het doel is steeds 
om de branche via kennisuitwisseling naar een hoger niveau 
te brengen. Daar zijn we nu dus al 300 edities mee bezig. 
Natuurlijk hebben wij in de loop der jaren ook moeilijke 
 perioden gekend, zowel commercieel als redactioneel,  
maar ik ben trots op de centrale rol die Roofs in de afgelopen  
decennia heeft mogen spelen en hoop dat we die rol nog 
lang mogen vervullen.”

Hoewel Dirk Lindeman in het begin nog over de schouders 
van zijn kinderen meekeek, is hij dat in de loop der jaren 
steeds minder gaan doen. De laatste jaren heeft hij in het 
geheel geen bemoeienis meer met het bedrijf. Hij laat de 
vraag naar de toekomstvisie van het blad dan ook graag 
over aan zijn dochter. “Vooralsnog lijkt er weinig behoefte in 
de markt om het papier in te wisselen voor digitale informa-
tievoorziening,” zegt ze. “Maar we houden de markt in dit 
opzicht goed in de gaten. Ook op andere gebieden blijven 
we alert: op welke manier kunnen we ons dienstenpakket 
verder uitbreiden? De feestavond voor de dakenbranche is 
daar een mooi voorbeeld van. Het evenement groeit steeds 
verder uit tot een vaste waarde binnen de branche. We zijn 
kortom heel blij met deze mijlpaal en blijven hard werken 
om ook de komende decennia de ontwikkelingen te kunnen 
blijven beschrijven en bespreken.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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PowerTop®

Dual density plat dak isolatie: 
Hoge isolatiewaarden, intensief beloopbaar
PowerTop® combineert de beste eigenschappen van airpop® in één plaat. Dankzij de ontwikkeling van 
nieuwe productietechnieken is IsoBouw in staat verschillende materialen/densiteiten samen te voegen.  
Het gevolg: Met PowerTop® profiteert u van de uitstekende isolatiewaarde van EPSHR en goede 
beloopbaarheid van EPS 150-SE. Door een uitgekiende mix aan grondstofinzet blijft het gebruik van het 
aantal kg materiaal tot een minimum beperkt. Dit heeft niet alleen een positief effect op het milieu, maar 
scheelt ook aanzienlijk in uw kosten.    

• Uitstekende isolatiewaarden
• Veilig belastbaar met installaties en PV-systemen (incl. ballast)
•  Intensief beloopbaar = geen loopschade tijdens verwerking 

en onderhoud
• 30 mm sponning rondom  = geen verlies aan RC waarde

=  2-laagse prestatie bij 
een 1- laagse verlegging

• 1-laagse verlegging = hogere verwerkingssnelheid
• Vormvast en vochtbestendig
• Uitstekende milieuscore (Breeam A+)
• Recyclebaar
• Brandveilig (door Efectis B-s1, d0 geclassificeerd)

GEPATENTEERD 

•  Intensief beloopbaar = geen loopschade tijdens verwerking 
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WIJ HOUDEN U OP DE HOOGTE 

Meer weten ?  all-up.nl +31 (0) 546 - 544724

Beelen Dakmaterialen 
Uw totaalleverancier 
voor het platte dak

www.beelenbv.nl

NIEUW IN 2019

•  Vanaf nu zijn we ook in Asten vertegenwoordigd 
met onze Dakmaterialen.

•  Voor onze nieuwe vestiging in Venlo zoeken  
wij nog een filiaalmanager. Interesse?  
Neem contact met ons op.

Roval Aluminium heeft speciaal voor dakrenovatie 

een aluminium overzettrim ontwikkeld: de 

Roval-RenoTrim®. Het is de ideale oplossing voor 

situaties, waarin de bestaande dakrand vervangen 

moet worden. Met de Roval-RenoTrim® hoeft 

deze echter niet eerst te worden verwijderd. 

Dit geldt ook voor de bestaande bitumen of 

kunststof daklaag. De Roval-RenoTrim® wordt 

eenvoudig over de bestaande dakrand heen 

geschoven: snelle montage en kostenbesparend.

Ga voor meer informatie naar www.roval.eu

ROVAL-RENOTRIM® 
IDEAAL VOOR DAKRENOVATIE
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Branchevereniging VEBIDAK was in 2012 één van de initiatiefnemers van BRN, 

Bitumen Recycling Nederland (in 2018 is de branchevereniging daarmee 

gestopt). Momenteel wordt het bitumineus dakafval nog vooral toegepast in  

de wegenbouw. André van den Engel van VEBIDAK zet de huidige situatie af  

tegen de situatie zoals beschreven in het artikel ‘Dakbedekking met statiegeld’,  

dat werd gepubliceerd in Roofing Holland februari 1998.

Statiegeld of 
verwijderingsbijdrage?

JUBILEUMNUMMER

André van den Engel, adjunct directeur VEBIDAK

De openingsregel ‘Milieu, iedereen heeft het er over en velen  
willen er ook iets aan doen’ is ruim twintig jaar later nog  
steeds realiteit. Positief is dat velen deze woorden inmiddels  
hebben omgezet in daden. Ze doen er écht iets aan. 
Producenten passen steeds vaker gerecycled materiaal toe  
in nieuwe producten. In de auto-industrie, de verpakkings-
industrie, de agrosector, de bouwsector en zeker ook in  
de dakbedekkingsbranche. Echter, ‘Iets doen voor het milieu’ 
omvat méér dan alleen gerecycled materiaal toepassen  
in nieuwe producten.

Moet het dak écht worden gesloopt, of zijn er slimmere 
oplossingen mogelijk met minder of beter materiaal? Is de  
dakbedekkingsconstructie geheel demontabel uit te voeren  
of zijn onderdelen rechtstreeks herbruikbaar op andere 
daken? Maar zeker ook: is het bouwkundig ontwerp dus-
danig in orde dat de levensduurverwachting van de 
dakbedekkingsconstructie niet in gevaar komt? En tenslotte: 
is de dakbedekkingsconstructie vakbekwaam uitgevoerd, 
zodat onnodige (gevolg)schades worden voorkomen?

Kortom, een goed dak, dat daardoor langer meegaat, 
voorkomt verspilling en hoeft dus niet eerder te worden 
gerecycled dan nodig.

In de afgelopen decennia is de dakbedekkingsbranche 
er niet in geslaagd om op grote schaal recycling van 
bitumineus dakafval van de grond te krijgen. De veelal 
vervuilde bitumineuze dakbedekking zorgt ervoor dat een 

zorgvuldige scheiding en sortering per project nood zakelijk is  
voor hergebruik in nieuwe dakbedekking. Helaas zien we  
daar nog te weinig ontwikkeling in. En herge bruik in de  
wegenbouw dan? Ook de asfaltcentrales kunnen momenteel  
nog prima draaien zonder het bitumineuze dakafval van 
dakbedekkingsbedrijven. En de beschikbaarheid en het 
prijsniveau van nieuwe bitumen is kennelijk nog van een dus - 
danig niveau dat de behoefte aan een secundaire grondstof,  
gemaakt van bitumineus dakafval, nog te gering is.

Toch is het hoopvol om te constateren dat er initiatieven 
ontplooid blijven worden door diverse bedrijven. Kleinschalig, 
maar zoekend naar een grotere schaal. Tot die tijd, en 
ook daarna, blijft het belangrijk om in te zetten op goede 
ontwerpen en vakbekwame uitvoeringen om onnodig 
materiaalgebruik en verspillingen te voorkomen. Met het 
uitstellen van recycling geef je namelijk óók invulling aan 
‘iets doen voor het milieu’.

En statiegeld op dakbedekking? Daar is het nog niet van 
gekomen. Moet de gebouweigenaar de dakbedekking zelf 
inleveren en het statiegeld ontvangen, zoals bij lege flessen? 
Wellicht is een verwijderingsbijdrage een beter idee. Bij de 
aanleg van een nieuw dak wordt de oude dakbedekking 
netjes meegenomen. Veel sympathieker, toch? ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Metalen daken zijn onveranderd populair (wel in toenemende mate  

als sandwichpanelen). Dat was zo in augustus 1998, toen het artikel  

‘Bouwfysische aspecten van metalen daken onder de loep genomen’  

in Roofing Holland werd gepubliceerd en dat is tegenwoordig nog  

steeds zo. Eveneens is het gegeven onveranderd dat er nog te vaak  

onnodig problemen ontstaan op dit type daken. Otto Kettlitz wijst op  

het belang van de in het artikel beschreven bouwfysische aspecten.

‘ Don’ts’ metalen daken nog  
te vaak met voeten getreden

JUBILEUM

Otto Kettlitz, Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies

Het artikel is gedegen en deskundig en bespreekt de 
belangrijkste ins-and-outs wat betreft de vochthuishouding 
bij metalen dakconstructies. Het is onverkort correct en 
actueel. Dat laatste geldt met name omdat een aantal 
don’ts, zoals in het artikel besproken, nog steeds en ook  
weer opnieuw met voeten worden getreden.

Dit betreft dakconstructies en ook gevelconstructies.  
Hierbij wordt het specifieke karakter van metaal, in relatie  
tot het bouwfysisch functioneren van de gevel of het dak, 
niet of onvoldoende onderkend. Dit betreft de aanzienlijke 
mate van dampdichting, maar vooral het feit dat metalen 
niet in staat zijn om tijdelijk, tijdens een vochtige periode, 
vocht vast te houden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
pannen, vezelcement, bakstenen of hout. 

Het ventileren van een constructie die geen vocht kan 
bufferen, is dus zinloos. Werkt zelfs averechts. 

De oplossingen zijn, zoals het artikel aangeeft, een goede 
damp/lucht-dichting aan de warme zijde van de isolatie, 
geen ventilatie en een adequate afvoer van de toch nog 
optredende condensatie naar buiten onder invloed van  
de zwaartekracht.

PREFABRICAGE
Tegenwoordig worden lichte gevel- en dakconstructies 
steeds populairder omdat ze te prefabriceren zijn en  
relatief goedkoop zijn. De dampdichting van dergelijke 
constructies laat echter dikwijls veel te wensen over:  
veel naden die in het werk niet (goed) worden afgedicht, 
beschadigde dampremmende lagen en geniete folies.  
In combinatie met een metalen gevel- of dakafwerking 
worden dergelijke onvolkomenheden, in de lijn van  
het artikel, genadeloos afgestraft, wat niet zelden 
binnen enkele jaren leidt tot zeer ingrijpende 
reparatiewerkzaamheden. 

Nog risicovoller zijn de zogenaamde dampopen 
binnenconstructies, die als een nieuw Ei van Columbus 
worden aangeboden. In combinatie met een metalen 
afwerking is het toepassen hiervan vragen om problemen. 
Helaas komen wij dergelijke oplossingen de laatste tijd 
veelvuldig tegen, waarbij de problemen al vanaf de bouw 
zijn ingebouwd. 

Duidelijk moge zijn dat de ontwikkelaars, verkopers, 
toepassers en voorschrijvers van dit soort oplossingen  
nog maar eens goed het artikel van de heren Hens en 
Janssens van de KU Leuven moeten lezen. Dat kan ze  
een hoop problemen en claims besparen. ■
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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

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

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

Heritage Slate 
Hoogwaardige rubber dakleien

Het nieuwe 
klassiek.

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

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

“Denken en doen 

onder één dak”
Westknollendam 120-AA  |  1525 PT Westknollendam  |  Postbus 214, 1520 AE Wormerveer  |  (075) 621 20 11  |  info@boko.nl  |  www.boko.nl
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Toezicht is de grootste 
zorg geworden

zogenaamde ‘wegcontracteren’ in steeds nieuwe vormen 
blijft opduiken. Zo kunnen we een digitaal platform of app 
voor dakdekkersactiviteiten opzetten, met een afdracht van 
25% voor het bij elkaar brengen van vraag en aanbod,  
zoals Uber doet. Dan zijn al die ZZP’ers die dakdekkerswerk 
doen juridisch gezien geen dakdekkers meer en als het  
dan met de veiligheid fout gaat… dan is niemand thuis. 

De Arbeidshygiënische strategie komt aan de orde en  
waar het veiligheid betreft is dat de rode lijn gebleven.  
De Arbeidsinspectie (tegenwoordig Inspectie SZW) is inmid-
dels geen partij meer voor controle, nog wel voor onderzoek 
en registratie. Toezicht op de bouw en de gebouwde omge-
ving is wat mij betreft de grootste zorg geworden als we het 
over veiligheid hebben. Al onze bouwregels zijn gebaseerd  
op veiligheid en gezondheid van de gebruikers en de men-
sen in de directe omgeving. Die veiligheid werd te vanzelf-
sprekend geacht, lijkt het. Met het onderzoek naar de brand  
in de Grenfell Tower is duidelijk geworden dat de rol van 
 overheidsinstanties, ook in Nederland, te snel is afgebouwd. 
De veronderstelde zelfcontrole, de corrigerende rol van aan-
sprakelijkheid, het heeft allemaal niet geleid tot een beter 
stelsel van kwaliteitszorg. Er wordt aan gewerkt en het besef 
begint, na enkele instortingen van vloeren, door te dringen. 

In een jubileumuitgave is even terugkijken op de achterlig-
gende periode gebruikelijk. Ik stel vast dat ik in die periode 
een beroepsdeformatie heb opgelopen. Ik zie nog altijd 
wat niet goed gaat, ik zie ook dat het beter is dan pakweg 
20 jaar geleden. Ik houd me nu onder andere bezig met 
‘de transitie’. De gebouwen van toen die een nieuw jasje 
moeten krijgen. Een nieuwe, dynamische ontwikkeling, waar 
dezelfde fouten worden gemaakt en waar net als altijd toch 
vooruitgang wordt geboekt. Op naar het volgende jubileum. 
Ik voorspel alvast waar het tegen die tijd over gaat: over  
een ‘gezond’ gebouw. ■

Ton Berlee

De aanleiding voor de 
column toen was de 
toon van het nieuws: 
het gemak om naar 
één partij te wijzen,  
de dakdekker. Een toon  
die nog altijd te snel 
wordt gehanteerd, 
waardoor de nuance 
ontbreekt. Columns 
schrijven gaat mij 
gemakkelijk af als ik me 
ergens kwaad over maak. Zo maak ik me wel eens kwaad 
over makkelijk nieuws of kreten zonder enige verdieping.  
De kreet ‘van het gas af’, bijvoorbeeld. Niet omdat ik vind dat 
we goed bezig zijn, het moet anders, maar omdat gas niet  
het probleem is: dat is de energieconsumptie. Gas is nou 
net de meest schone fossiele brandstof, stop eerst eens met 
 kolen voor die zogenaamde ‘schone’ elektriciteit. Kijk eens 
naar biologisch gas, of zoals KIWA adviseert: gas als opslag-
medium tussen de energierijke zomer en de energiearme 
winter. Dan hoef je de bestaande infrastructuur niet te vernie-
tigen. Over dat soort dingen dus. 

Wat ik 20 jaar geleden heb geschreven, zou ik nu anders ver-
woorden. Ik zou de verantwoording van dakdekkersbedrijven 
meer aan de kaak stellen: die is gelijk aan die van aanne-
mers en opdrachtgevers. Dakdekkers zijn geen slachtoffer,  
ze zijn net zo goed oorzaak. In het stuk ‘Levensgevaarlijk’ komt 
het probleem van de ZZP’er om de hoek. Qua veiligheid op 
de bouwplaats is de ZZP’er nu onderdeel van de verplichte 
collectieve veiligheid. De bouwplaats is echt veel veiliger 
geworden, de laatste 20 jaar. Qua opleiding, pensioen, verze - 
keringen, bestaanszekerheid etc. zijn de problemen met 
ZZP’ers nog dezelfde. Nu het personeel weer de bottleneck 
is voor de groei wordt er verdiend, maar… het blijkt dat het 

JUBILEUM

Destijds was Ton Berlee één van de personen die het onderwerp ‘veiligheid’ 

met een groot aantal artikelen in o.a. Roofs op de kaart heeft gezet en hij is 

dat nog steeds. Hoe staan we ervoor?
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Een herdefinitie van  
het begrip ‘landschap’

Want de druk op de ruimte neemt nog altijd toe. Groei van 
de stad, energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit  
zijn de opgaven van deze tijd. En die vragen allemaal ook 
weer om plek, die gevonden wordt op het dak. Plekken die 
meer en meer met elkaar in verbinding komen te staan. 
Soms fysiek, vaker functioneel (bijvoorbeeld in smart grids). 

En net als toen is het geen ontwikkeling die komt in plaats 
van het voorgaande. Waterdichtheid, veiligheid, levensduur 
zijn allemaal aspecten die nog altijd even belangrijk zijn. 
Vergroening van daken en een gedegen waterhuishouding 
blijven de basis van multifunctioneel dakgebruik. En deze 
nieuwe dakfuncties en de samenhang als landschap komen 
daar vrolijk ‘even’ bij. 

Een uitdagende ontwikkeling voor de komende periode 
waar de schrijvers van het blad Roofscape over 25 jaar vast 
graag op terugblikken. ■

ir. Paul van Roosmalen – programmamanager  
dakenprogramma gemeente Rotterdam

In 1996 schreef Roofing Holland over daktuinen. En dan  
niet over de hangende tuinen van Babylon of ‘good old’ 
pakketten met zand en teelaarde op hele zware dakvloeren, 
maar over van die moderne. Lichtgewicht, onderhoudsarm, 
eenvoudig in aanleg en best goedkoop. Ze werden revo-
lutionair genoemd. Doel: de waterhuishouding reguleren en 
tuinen creëren. Want ja, door al die bouwwoede was er  
vaak bijna geen groen meer over.

In 2019 kennen we die revolutionaire groendaksystemen 
nog altijd. Er lijkt weinig veranderd. Of toch wel? Die nieuwe 
ontwikkelingen van toen zijn inmiddels gemeengoed  
aan het worden. En nieuwe innovaties dringen zich op. 
Zonnepanelen in combinatie met groen, multifunctionele 
gebruiksdaken, dynamische waterretentiesystemen. Het zijn 
allemaal termen waar Roofs (de oude Engelstalige naam 
van het blad is inmiddels ook keurig vervangen door een 
nieuwe) tegenwoordig regelmatig over schrijft. Je kunt zelfs 
in kleuren over dakfuncties praten. En nog nieuwere functies 
steken de kop op. Denk aan mobiliteits daken (dakbruggen, 
pakketbezorging met drones en verticale evacuatie via 
 daken) en woondaken (er woont inmiddels al iemand óp 
een dak in Rotterdam!).

EEN UTOPIE? GEENSZINS!
Wel vragen deze nieuwste ontwikkelingen wederom om een 
herdefinitie van een begrip. Destijds ging het om de definitie 
van ‘tuin’, nu van ‘landschap’. Of meer specifiek: ‘dakland-
schap’ (of Roofscape in goed Engels). Want de daken zijn 
aan het verworden tot een landschap, een aaneenschake-
ling van plekken. Plekken die ruimte bieden aan een veel-
heid aan functies, die ‘beneden’ niet meer voldoende ruimte 
vinden. Of die nu eenmaal ‘boven’ beter uit de verf komen. 

JUBILEUM

Sinds het artikel in Roofing Holland heeft het dakgebruik een duidelijke 

 ontwikkeling doorgemaakt. Paul van Roosmalen van de gemeente Rotterdam 

is één van de personen die zich hier voor inzet. Als lid van de redactieraad 

van Roofs laat hij zijn licht schijnen over deze ontwikkelingen.

Een studie naar het Rotterdamse Daklandschap, door De Urbanisten in 

opdracht van de gemeente Rotterdam.
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In 1996 was dakgebruik in de stad  

nog een relatief nieuw fenomeen.  

De aanleg van een parkeerdak in het  

centrum van Rotterdam was op zichzelf  

al aanleiding voor een artikel in het 

 vakblad. Er is sindsdien veel veranderd 

en er zal nog veel veranderen. Maar niet 

álles is aan verandering onderhevig.

Een nieuwe woonlaag  
op een bestaand dak  
met een lichte constructie

JUBILEUM

ir. Paul van Roosmalen – programmamanager 
dakenprogramma gemeente Rotterdam

In 1996 schreef Roofing Holland over parkeerdaken. 
Hoogst noodzakelijk! Want onbereikbare binnensteden 
waren ten dode opgeschreven. Daarom gingen we  
met de heilige koe het dak op.

Anno 2019 is de kijk op de binnenstad wel wat 
veranderd. Niet auto’s worden als essentieel gezien voor 
levendige binnensteden, maar bewoners. Niet langer 
gaan we alleen naar het centrum om er te werken, 
winkelen of recreëren. We gaan er ook wonen.  
Daardoor is ‘nine-till-five’ verworden tot 24/7. En dat is 
goed voor de levendigheid. 

Maar ja, al die bewoners hebben dan wel woningen 
nodig. Daarvoor bouwen we hoge, nieuwe woontorens. 
Ook wordt nagedacht over inwonertalverdichting bij 
bestaande bouw.

Wonen op daken. Tijdens de stadsvernieuwing werd al een 
aanzet gedaan met optoppen. Later volgden exotische  
en exclusievere varianten, zoals het blauwe Didden Village  
van MVRDV. 

Momenteel wordt nagedacht over de volgende stap: 
Dakdorpen.
Het idee is om de woningschaarste aan te pakken door 
kleine, betaalbare en lichtgewicht ‘tiny houses’ op bestaande 
gebouwen te plaatsen. Bijvoorbeeld voor starters en 
studenten. Die dakdorpen leveren ook een bijdrage om 
verschillende stedelijke milieuproblemen te verminderen. 

Net als groene daken, kunnen dakdorpen heftige regenval 
bufferen, de opwarming van de stad tegengaan en de 
ecologie versterken. Tegelijkertijd kun je er dus ook in wonen, 
waardoor het investeringsmodel een stuk aantrekkelijker 

wordt dan van een traditioneel groen dak. Woningen  
leveren immers geld op, waarmee de duurzaamheids-
maatregelen gefinancierd kunnen worden én het 
bestaande gebouw aangepast kan worden (constructie, 
toegankelijkheid, veiligheid). 

Net als in 1996 bij parkeerdaken, blijken ook bij woondaken 
toegankelijkheid, draagkracht en geld de grootste 
uitdagingen. Sommige dingen veranderen nooit. ■ 

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Didden Village in  

Rotterdam - MVRDV

Impressie van een dakdorp in 

Rotterdam (Walden studio)



ACTIONDAK

WWW.ACTIONDAK.NL

Actiondak, de online groothandel in:

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

- DAKRANDAFWERKING - VEILIGHEID - GEREEDSCHAP - KLEDING

Bestel gewoon 
onderweg!

nl.iko.com  -  iko-insulations.com

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

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

DAKBEDEKKING  I  VLOEIBARE WATERDICHTING  I  ISOLATIE

Prestatiegericht
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In de jaren ’90 was het verschijnsel ‘dakbegroeiingen’ nog geen gemeengoed, 

maar geleidelijk werd het bekender bij architecten en opdrachtgevers. Er werd  

door verschillende partijen met de nodige scepsis naar gekeken, langzaam 

maar zeker ontsteeg het vakgebied de experimentele fase. De basis voor de 

huidige techniek werd gelegd, de eerste voorlopers van de vakrichtlijnen wer-

den opgesteld. Inmiddels ruim 20 jaar later en vele inzichten, ontwikkelingen, 

onderzoeken en publicaties verder is het tijd voor een korte recapitulatie.

20 jaar later en  
omgekeerd denken

JUBILEUM

Albert Jan Kerssen, BTL Advies

TECHNIEK EN KENNIS
Internationaal en in Nederland heeft er in de afgelopen 
 decennia een enorme kennisopbouw plaatsgevonden rond-
om dakbegroeiingen (en gevelbegroeiing). Er zijn tientallen, 
zo niet honderden, wetenschappelijke én praktijkstudies 
 gedaan naar alle mogelijke aspecten van het technisch 
functioneren van systemen en beplantingen, de bijbeho-
rende uitvoeringsaspecten, alsook onderzoek naar de  
prestaties die de daken kunnen leveren voor mens en natuur. 
Er vinden met regelmaat grote internationale congressen 
plaats, waar specialisten bijeenkomen en kennis uitwisselen. 
Er zijn richtlijnen en normen opgesteld en deze worden gere-
geld geactualiseerd naar de laatste stand der techniek. 

Onze oosterburen zijn koploper in dit vakgebied en de daar 
opgestelde richtlijnen worden internationaal erkend als 
leidend. In Nederland zijn we echter ook goed bij de tijd. 
Hoewel we dankbaar gebruik maken van het voorwerk dat 
in Duitsland is gebeurd, weten we in Nederland onze eigen 
draai eraan te geven. Hoe kan het eigenlijk ook anders:  
op het gebied van watermanagement van daktuinen lopen  
we internationaal gezien waarschijnlijk zelfs voorop. Daarnaast  
hebben we in Nederland marktbrede afspraken gemaakt  
in de vorm van vakrichtlijnen (SBR/ISSO) en normen (NTA) en 
is er een keurmerk met beoordelingsrichtlijn (Groenkeur). 

Ook zijn er allerlei samenwerkingsverbanden opgezet, waarbij 
het meest actuele en meest aansprekende voorbeeld op dit 
moment zonder twijfel de Green Deal Groene Daken betreft. 
Bij dit platform werken niet alleen marktpartijen samen,  
maar zijn ook onderwijsinstellingen, opdrachtgevers en over - 
heden zeer actief betrokken om het vakgebied verder te 
ontwikkelen en te stimuleren. Kortom, op het gebied van 
onderzoek en ontwikkeling hebben we zeker niet stil gezeten. 
De behoefte naar technische kennis is grotendeels verzadigd 
en de markt kan zichzelf daarin voorzien. Technische onder-
zoeken die nu nog plaatsvinden, richten zich nu vooral op 
hele specifieke toepassingen of nieuwe uitvindingen. 

TOEPASSINGSGEBIEDEN EN PRESTATIES
Waar in 1997 vooral nog gedacht werd aan daktuinen als 
een luxeproduct, zijn we inmiddels met de branche in een 
nieuwe fase terecht gekomen. Het ‘hoe’ en het ‘wat’ zijn inge-
burgerd, in deze fase is het ‘waarom’ van de dakbegroeiing 
prominenter geworden. Een daktuin levert waarde op voor 
de gebouweigenaar, voor de gebruikers van het dak,  
het levert direct of indirect waarde voor omwonenden in de  
buurt en het levert waarde voor de ecologische leefom-
geving. Er zijn inmiddels projecten waarbij de daktuin een 
verplichting is geworden om te kunnen voldoen aan eisen 
voor de benodigde bouwvergunningen. 

In de NTA 8292 zijn afspraken gemaakt over uniforme aan-
toonbaarheid van prestaties van dakbegroeiingen, zodat 
overheden, ontwikkelaars en ontwerpers dezelfde uitgangs-
punten kunnen hanteren en eerlijke vergelijkingen kunnen 
maken tussen systemen. Het belang van dakbegroeiingen 

wordt inmiddels zodanig erkend, dat bijvoorbeeld overheden  
op beleidsmatig niveau aan het nadenken zijn hoe de 
maatschappelijke baten die een dakbegroeiing oplevert 
gecompenseerd kunnen worden aan diegene die in de 
projecten investeren. Daar komt het woord ‘luxeproduct’ in 
principe niet in voor. 

Tegelijkertijd zien gebouweigenaren ook steeds meer kansen. 
Een eenvoudige sedumbegroeiing voldoet vaak niet meer 
aan de wensen. Integendeel, er worden luxe verblijfsruimten 
gecreëerd met terrassen, weelderige planten en bomen  
en soms zelfs een zwembad. Er worden festivals op daken 
georganiseerd, er zijn daken met bioscopen, moestuinen, 
winkelstraten, enzovoorts. We praten daarom vaker over multi-
functionele daken, waarbij de limiet van meegekoppelde 
functies en toepassingsmogelijkheden nog lang niet bereikt is. 

TOT SLOT
Er is veel veranderd rondom de toepassing van dakbegroei-
ingen. Niet alleen in technische zin, maar ook het gedachte-
goed rondom dit vakgebied is sterk veranderd. In plaats van 
een luxeproduct is een dakbegroeiing nu noodzaak om 
doelstellingen rondom duurzaamheid en leefbaarheid in  
de bebouwde omgeving haalbaar te maken. Waar collega- 
redactieraadslid Ton Berlee aan het eind van de vorige eeuw 
in zijn artikel een oproep doet voor onderzoek naar het effect 
van het klimaat op de dakbegroeiing, doen we inmiddels 
onderzoek naar hoe we met dakbegroeiingen het klimaat  
in onze steden kunnen beïnvloeden. Een bijzondere ont-
wikkeling, waarin de markt een ommekeer in denken heeft 
weten te realiseren die niet vaak voorkomt. We mogen hier 
trots op zijn! ■



Roofs     6564     Roofs

JUBILEUM



Roofs     6766     Roofs

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Als je het niet goed doet, is dakdekken zwaar lichamelijk werk. Een te lang-

durige belasting van het lichaam zorgt op termijn voor klachten, verzuim en  

uitval. Daarom is de dakenbranche actief aan de slag gegaan om de 

 arbeidsomstandigheden te verbeteren. Een beschouwing aan de hand van 

de SBD toolbox ‘Fysieke belasting’.

Fysieke belasting  
van de dakdekker

JUBILEUM

TILNORM
Sinds 2013 is de zogeheten ‘tilnorm’ opgenomen in de  
CAO BIKUDAK: “Het handmatig tillen van dakbedekkings-
materialen zwaarder dan 25 kilo is verboden.  
Dakbedekkingsmaterialen zwaarder dan 25 kilo worden 
 mechanisch getransporteerd.’’ In datzelfde jaar voerde  
Inspectie SZW het project fysieke belasting uit. Dit hield in  
dat er Intensieve controle werd uitgevoerd op blootstelling 
aan fysieke belasting in BIKUDAK branche: tillen,  duwen, 
 trekken en werkhouding. Bij de handhaving was  
de  Arbocatalogus Platte Daken leidend. 

Dit heeft tot een duidelijke verbetering in de werkomstandig-
heden van de dakdekker geleid. Producenten pasten hun 
dakrollen zodanig aan, dat ze niet zwaarder zouden zijn dan 
25 kg. Zwaardere dakrollen worden nog steeds wel verkocht, 
maar deze dienen volgens de geldende regels mechanisch 
te worden verplaatst. Hier zijn in de loop der jaren diverse 
oplossingen voor geïntroduceerd.

ONTWERP EN WERKVOORBEREIDING
Voor de overige aandachtspunten geldt dat hier vooraf 
rekening mee dient te worden gehouden, met name bij het 
ontwerp en de werkvoorbereiding. Bij het ontwerp kan men 
dan denken aan het plaatsen van permanente voorzienin-
gen, zoals een bordes, voor onderhoudswerkzaamheden en 

de keuze voor onderhoudsarme materialen. In de organisa-
tie van de werkzaamheden is het bijvoorbeeld van belang 
de steiger tot aan het einde van de werkzaamheden te laten 
staan en het werk vooraf te controleren op V&G-aspecten.  
In de werkvoorbereiding zijn o.a. de inrichting van de 
 werkplek en de communicatie met de bouwpartners punt 
van aandacht. Ook is het van belang om het personeel 
voortdurend voor te lichten over veilig en gezond werken 
(lichaamshouding/fysieke belasting). Het rouleren van de 
taken zorgt eveneens voor een minder zware belasting. 
Tenslotte is het gebruik van ergonomisch gereedschap aan 
te raden. Denk daarbij aan branders en ander gereedschap 
met een lange steel, kniebeschermers, etc.

In de afgelopen decennia zijn de werkomstandigheden  
van de dakdekker aanzienlijk verbeterd. Met de verhoging 
van de pensioensleeftijd is het van het grootste belang  
dat dakdekkers op een veilige en gezonde manier hun  
werk kunnen blijven doen. De arbeidsomstandigheden heb-
ben dan ook de voortdurende aandacht van de sociale 
partners BIKUDAK. In een vervolgartikel zal hier nader op 
worden ingegaan. ■

Wanneer arbeid gepaard gaat met fysieke inspanning in 
de vorm van spieractiviteit is er sprake van energetische 
belasting. Hoe hoger de energetische belasting, hoe eerder 
vermoeidheid optreedt. Aangenomen wordt, dat voor  
een 8-urige werkdag de bovengrens niet meer mag 
 bedragen dan ca. 30 tot 40% van de maximale energe-
tische belastbaarheid. 

Hieronder een aantal actuele feiten en cijfers op een rijtje:

Oorzaak verzuim en arbeidsongeschiktheid
• Rugklachten: 41%
• Nekklachten: 23%
• Schouder-, elleboog- en polsgewrichten: 31%
• Knie- en enkelgewrichten: 35%

Continue belasting (statische)
• Langdurig staan;
• boven het hoofd werken;
• hurken en knielen.

Afwisselende belasting (dynamische)
• Lopen;
• tillen en dragen
• trekken en duwen
• gebruik van handgereedschap
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“De NDA en DIAC hebben de toekomst,” besluit het interview  

met Hans Pel, directeur van NDA in 1998. Dat is natuurlijk  

een mooie opmerking om ruim twintig jaar later op terug  

te blikken. Doeke Bosma geeft een overzicht van de  

ontwikkelingen sindsdien.

De dakenrevolutie  
is begonnen

JUBILEUM

Een andere ontwikkeling, die misschien wel behoorlijk bepa-
lend is geweest voor het voortbestaan van de NDA, is het 
voeren van de formule Dakbehoud Nederland sinds 2004. 
Indertijd door Dirk Lahuis, de opvolger van Hans Pel, die dit 
als directeur heel goed centraal heeft gecoördineerd.  
De service in dakonderhoud, die opdrachtgevers continuïteit 
biedt als het gaat om de duurzame staat van hun daken  
en die onze leden continuïteit biedt m.b.t. werkzaamheden. 
Iets wat tijdens de crisis ook zeer waardevol is gebleken.  
De nieuwbouw stortte volledig in en grote renovatieprojecten 
werden uitgesteld, maar planmatig dakonderhoud bleef  
(op bescheiden schaal) doorgaan. Niet dat de crisis ons niet 
geraakt heeft, maar het had veel erger gekund.

DIAC Dakadvies heeft bijvoorbeeld een tijd van krimp 
gekend. We hebben het Dak/Informatie en Adviescentrum 
in Almere, wat Hans Pel beter en mooier wilde gaan maken, 
jaren later verlaten. De functie van het expositiecentrum,  
het delen van informatie uit de dakenbranche, is inmiddels 
overgenomen door ons internetplatform (nda.nl). Hier delen 
we kennis in de vorm van blogs en in Wikipedia-structuur 
voor opdrachtgevers, de gezamenlijke doelgroepen van  
de dakenbranche. Een initiatief waarmee we nauw samen-
werken met onze leveranciers. Wat kenmerkend is voor de 
lange, hechte relaties die we in 1998 al pretendeerden te 
hebben. DIAC Dakadvies zit inmiddels ook weer in de lift.  

Het personeelsbestand neemt toe en ondanks de brede 
flexibele schil is het hard aanpoten om al het werk te kunnen 
verzetten. Daarnaast komen er steeds vaker aanvragen  
binnen voor cursussen of workshops over duurzame daken. 
Iets waar we met veel genoegen in voorzien. 

Als we nu naar de toekomst kijken, zullen duurzame daken 
ongetwijfeld centraal staan. Groen op daken, waterberging, 
energiedaken, gebruiksdaken etc. Het toekomstige daken-
landschap zal ons veel meer gaan brengen dan alleen 
 waterdichting. De NDA heeft hierop geanticipeerd door  
in 2017 Erik Steegman aan te trekken als directeur.  
De eerste Dakenman van het Jaar heeft sinds zijn aantre-
den het Duurzaam Dak Concept nieuw leven ingeblazen 
en neemt de NDA, maar zeker ook de Coninko-leden op 
 sleeptouw als het gaat om verduurzamen. Deze markt staat 
niet in de kinderschoenen, maar gaat ook nog niet kei hard 
‘los’, omdat er nog diverse obstakels zijn voor opdracht-
gevers, zoals: wie betaalt de kosten? Maar de overheid werkt 
er hard aan om deze belemmering te weerleggen  
en het kan niet anders dan dat, als wij straks terugkijken,  

de dakenrevolutie in deze periode begonnen is. Onze leden 
hebben ons nu al geïmponeerd met nieuwe duurzame 
 daken, zoals een volledig (schoon) demontabel dak,  
het eerste grote Europese groendak met waterberging in 
combinatie met zonnepanelen en het energiedak waarmee 
‘van gas los’ gerealiseerd is.

Wij zijn benieuwd of dit over 20 jaar de nieuwe standaard is 
en schrijven dan ook in 2039 graag weer dak-geassocieerde 
geschiedenis in de Roofs! ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Doeke Bosma, NDA/Coninko

Hans Pel zag in 1998 geen enkele reden om het roer 
 drastisch om te gooien. Eerlijk is eerlijk: geen enkele,  zichzelf 
respecterende organisatie wil horen dat ze na 20 jaar nog 
steeds op dezelfde plaats staat en zich niet te hebben 
ontwikkeld. Er is natuurlijk veel gebeurd. Dat staat buiten kijf, 
maar toch herkennen wij erg veel van onszelf terug in dit arti-
kel. Vooral de langdurige en hechte relatie met leveranciers 
en de voorwaarden die wij stellen aan toetredende leden. 
Onze visie is eigenlijk niet veranderd.

De inkooporganisatie, waar het allemaal mee begon,  
is tegenwoordig losgekoppeld van de NDA en is verder 
gegaan onder de naam Coninko. Binnen Coninko wordt er 
hard gewerkt aan automatisering. Zo bieden we als enige  
in de dakenbranche een automatische koppeling met  
de calculatieprogramma’s Gilde en Syntess. Onze leden 
hoeven alleen maar een update te draaien in het eigen 
calculatieprogramma. Met een ‘druk op de knop’ hebben  
zij actuele prijzen, worden productwijzigingen doorgevoerd 
en worden vervallen artikelen verwijderd. Een proactieve  
houding kan ons niet ontzegd worden. De voorwaarden die 
wij aan  nieuwe leden stellen, zijn echter niet veranderd.  
Wij selecteren nog steeds bedrijven van een bepaald kaliber, 
zoals Hans Pel dat verwoordt. Bedrijven met een bepaald 
inkoopvolume, een goede naam in de branche en bovenal 
dakdekkers die gebrand zijn op kwaliteit. 

HD Daksystemen is sinds begin dit jaar een nieuwe Coninko-deelnemer. Ruim 50 jaar ervaring heeft van dit bedrijf een allrounder gemaakt.  

Niet alleen als dakdekker, maar ook als adviseur en ontwikkelaar van speciale daksystemen. Het familiebedrijf wordt door directeur  

Antoon Sonnemans voortgezet als modern dakdekkersbedrijf met kwaliteitsproducten in kunststof- en hoogwaardige bitumineuze producten, 

waarbij aloude ambachten in zink- en loodgieterswerk blijven gemixt. Vanwege de modernisatie van het dakdekkersbedrijf is het een logische 

keuze voor toetreding tot Coninko.
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In de Roofing Holland van december 1996 heeft Arno Bron een artikel 

 geschreven met dezelfde titel: “Certificering: zijn we op de goede weg?”.  

Marco de Kok, lange tijd werkzaam bij certificatie-instelling SGS INTRON,  

geeft antwoord, zowel vanuit het verleden als het heden.

Certificering: zijn we  
op de goede weg?

JUBILEUM

Wat in de loop der tijd wel steeds meer invloed op de beoor-
delingsrichtlijnen heeft gekregen, is de Raad voor Accreditatie. 
In het verleden, en dat was ook nog voor de tijd dat Arno Bron 
zijn artikel schreef, viel het certificatiesysteem van KOMO 
helemaal niet onder accreditatie. De eisen waaraan een BRL 
moest voldoen, werden door KOMO naar eer en geweten  
zo goed mogelijk vastgesteld. Maar met de komst van de 
eisen van de Raad voor Accreditatie is het er zeker allemaal 
nog complexer door geworden. En ik denk dat er ook een  
duidelijk verschil zit tussen 1996 en vandaag de dag. Dit komt  
natuurlijk ook door gewijzigde en evoluerende accreditatie-
normen, maar ik heb meerdere keren gedacht tijdens mijn 
werkzame verleden bij SGS INTRON: “Wat een geneuzel 
 allemaal”. De regeltjes om aan de accreditatie-eisen te 
voldoen, gaan echt ver.

OPSTELLEN BEOORDELINGSRICHTLIJNEN
Zoals hiervoor al beschreven, is het opstellen van een BRL 
er niet makkelijker op geworden. De accreditatie-eisen zijn 
een reden, maar de Europese regelgeving in de vorm van 
CE-markering is nóg een reden. Toen Arno Bron zijn artikel 
schreef, was er nog geen sprake van CE-markering en er 
waren ook geen geharmoniseerde product- en testnormen. 
Ieder land had bijvoorbeeld zijn eigen verouderingsmetho-
den en ook inzake het testen van vliegvuurbestendigheid 
was geen eenduidigheid te bespeuren. Wat betreft dat 
laatste is dat eigenlijk nog steeds zo, maar voor wat betreft 
de andere testmethoden voor dakbanen, is er wel degelijk 
een goed geharmoniseerd pakket van test- en productnor-
men ontstaan. Dit moet het leven van een producent zeker 
makkelijker hebben gemaakt. 

Maar waar ik op doel, is de discussie sinds de invoering  
van de CPR over wat er nu wel en niet vermeld mag  
worden in een certificaat en wat wel en niet gecontroleerd 

mag worden. Dit heeft tot gevolg gehad dat met de  
huidige BRL1511 krampachtig gezocht is naar een   
manier van certi ficeren die voldoet aan de eisen van  
Europa en op zijn minst getolereerd wordt door de 
 Nederlandse handhavings instantie IL&T. Dit heeft voor  
de inhoud van de BRL1511 behoorlijk wat consequenties 
gehad, wat het er dus niet eenvoudiger op heeft gemaakt. 
Als voorbeeld noem ik de BRL1309 voor platdakisolatie.  
Deze Technische Commissie is nu al jaren over dit onderwerp 
aan het steggelen en het ziet er niet naar uit dat er snel 
schot in de zaak komt. En ondertussen wordt er nog gewerkt 
met een sterk verouderde BRL, waardoor een certificatie- 
instelling niets anders kan dan in een certificaat verwijzen 
naar een verouderde versie van het Bouwbesluit.

Tenslotte wil ik toch nog wel een andere reden aanstippen 
dat het tot stand komen van een BRL vertraagd of  moeilijk 
maakt en dat zijn commerciële belangen. De BRL1511 
 bestaat bijvoorbeeld uit 5 delen, elk deel (behalve deel 1) 
heeft betrekking op een specifiek materiaal waar de dak-
bedekking uit bestaat. Er mag natuurlijk tussen deze delen 
geen onderscheid zitten, waarmee er een materiaal bevoor-
deeld of benadeeld zou worden. Dit levert uiteraard ook  
veel discussie op, wat het proces vertraagt. 

CONTROLE
Wat betreft dit aspect is er zeker wel wat veranderd ten op-
zichte van 1996. Men moet niet uit het oog verliezen dat de 
Technische Commissie van een BRL bestaat uit marktpartijen, 
zoals producenten, verwerkers, testinstituten en een certifica-
tie-instelling (soms meerdere). Het controleniveau wordt dus 
in principe door de, in dit geval, dakbedekkingsindustrie zelf 
bepaald. Weliswaar moet de certificatie-instelling bewaken 
dat het controleniveau op een dusdanig niveau is, dat het 
nog steeds aan de accreditatie-eisen voldoet en dat er nog 
steeds met een gerust hart op een certificaat geschreven 
kan worden dat de certificatie-instelling het ‘gerechtvaar-
digd’ vertrouwen heeft dat de certificaathouder de kwaliteits-
bewaking op de juiste wijze heeft ingericht en ook uitvoert 
en dat de producent in staat is om te waarborgen dat  
de gecertificeerde producten aan de gestelde eisen en 
 declaraties voldoen. Maar mijn ervaring leert dat het con-
troleniveau, en dan met name de productverificaties, steeds 
hoger is geworden. Om maar een paar dingen te noemen:

•  Het aantal producten dat jaarlijks geverifieerd dient te 
worden is hoger geworden. Denk maar aan de splitsing 
dakbedekking in toplagen en onderlagen;

• Monstername uit het veld is geïntroduceerd;
•  Distributeurs die een gecertificeerd private label product 

verkopen, worden nu zelf ook onderworpen aan een audit.

Al deze verzwaringen zijn door de industrie zelf voorgesteld 
om in de BRL op te nemen, dit wordt door KOMO of de 
accreditatie-eisen niet verplicht.

Arno Bron pleit ook nog voor een onderscheid in controle-
niveau van kwaliteitssystemen bij producenten. Als bij  
audits blijkt dat dit goed in orde is, kan met minder 

 controlemomenten worden volstaan. Dit is nu typisch zo’n 
punt waar de Raad voor Accreditatie over zou vallen,  
want hoe is dit meetbaar? Het biedt ruimte voor  interpretatie, 
waardoor onderscheid gecreëerd kan worden tussen 
certificatie-instellingen of zelfs auditoren. Maar ik denk dat 
Brons pleidooi uiteindelijk toch gehonoreerd is door het 
jaarlijks aantal audits van drie naar twee terug te brengen, 
als een producent ook ISO9001 gecertificeerd is. Dit is goed 
meetbaar en laat geen ruimte voor interpretatie.

CERTIFICEREN IS DIENSTVERLENEN
Hierover heeft Bron uiteraard volkomen gelijk: een producent 
wil graag de kwaliteit van zijn producten bevestigd zien 
door een derde onafhankelijke partij in de vorm van een 
certificaat. Dit is een dienst die een certificatie-instelling kan 
leveren. Maar Bron gaat hierin verder: hij zegt namelijk dat 
de dienstverlening ook inhoudt dat een auditor of certifica-
tiedeskundige van een certificatie-instelling de producent bij 
de hand moet nemen en hem wegwijs moet maken in de 
wereld van kwaliteitsbewaking en certificering. 

Wellicht kon dat in 1996 nog, maar heden ten dagen is dat 
eveneens weer door accreditatie-eisen niet meer mogelijk. 
Als certificatie-instelling mag je een producent niet helpen 
bij het inrichten van een kwaliteitssysteem of hoe hij corrige-
rende maatregelen zou kunnen nemen bij de constatering 
van een non-conformiteit. Hoe graag je deze dienstverlening 
ook zou willen verlenen (je wilt met al je kennis en ervaring 
toch een toegevoegde waarden kunnen bieden), het is 
formeel niet toegestaan om dat te doen. De gedachte 
hierachter is dat als je een producent hier advies over geeft, 
het je ook verantwoordelijk maakt hiervoor. Als een andere 
auditor of certificatie-instelling het advies geen goede of 
afdoende oplossing vindt, bestaat de kans dat de producent 
de verantwoording van zich afschuift en gaat wijzen naar de 
certificatie-instelling die het advies gegeven heeft. Hoe groot 
de verleiding ook is, helaas is deze vorm van dienstverlening 
uit den bozen.

DE WEG
Volgens Arno Bron viel er in 1996 nog veel te verbeteren.  
Ik vraag mij af of hij de huidige BRL1511 en het huidige certi-
ficatiesysteem van KOMO, 
dat is beïnvloed, ingeperkt 
of onmogelijk gemaakt door  
allerlei regelgeving, als een 
verbetering beschouwt. 
Ik ben in ieder geval van 
mening dat een certificatie-
instelling en een instantie 
als KOMO voldoet aan een 
gegronde en terechte  
wens vanuit de markt:  
geef mij zekerheid. ■

Marco de Kok

Op een (attest-met-)productcertificaat staat de tekst  
(niet geheel letterlijk) dat de certificatie-instelling het  
gerechtvaardigd vertrouwen heeft dat de certificaathouder 
de kwaliteitsbewaking op de juiste wijze heeft ingericht en 
ook uitvoert en dat de producent in staat is om te waar-
borgen dat de gecertificeerde producten aan de gestelde 
eisen en declaraties voldoen.

Dit is in mijn ogen de kern van certificering: je kunt als 
 certificatie-instelling niet met honderd procent zekerheid 
 stellen dat alle producten zullen voldoen aan de gestelde 
eisen en declaraties, maar door de controles in de fabriek  
en de verificaties op de producten kan er wel een ver-
trouwen uitgesproken worden dat het allemaal wel goed zit. 
Volgens mij bedoelde Arno Bron dat destijds ook met zijn 
alinea over de kern van certificering. Hier is dus niets aan 
veranderd lijkt me.

KOSTENPLAATJE
Bron benadrukte destijds vooral de kosten van de totstand-
koming van een beoordelingsrichtlijn (BRL). Letterlijk:  
“Het produceren van een beoordelingsrichtlijn is geen 
prestatie op zich, maar meer een noodzakelijke randvoor-
waarde”. Dit klopt ook wel, maar men moet het belang van 
een goede BRL niet onderschatten. Ik heb zelf aan de wieg 
mogen staan van de huidige BRL1511 voor baanvormige 
dakbedekkingen en ik weet het belang, maar ook de com-
plexiteit van het eenduidig opschrijven van eisen: er mag 
geen ruimte zijn voor vrije interpretatie. Daarom wordt er in 
de Technische Commissie soms over één zin of paragraaf 
urenlang gediscussieerd om de juiste formulering op papier 
te krijgen. Dit is in ieders belang, want hier geldt: gelijke 
 monniken, gelijke kappen.

Marco de Kok.
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Stond de markt voor zonne-energie in 1997 nog in de kinderschoenen, tegen-

woordig hebben we te maken met een volwassen branche. Een overzicht van 

de ontwikkelingen sindsdien en een blik in de toekomst.

De volgende stap is  
opslag van zonne-energie

JUBILEUM

Paul Verkaik, BDA Opleidingen

Na een hoopvol begin van de branche voor zonne-energie 
werd de groei in 2003 de kop ingedrukt door de afschaffing 
van de subsidie voor deze systemen. De laatste jaren,  
met name sinds het eind de Kredietcrisis, maakt de branche 
een stormachtige ontwikkeling door. Dat is niet altijd  
zonder problemen gegaan: zo wordt bij de montage van  
PV-panelen lang niet altijd gelet op een veilige werkpraktijk, 
de windbelasting of een juiste behandeling van de onder-
grond en/of onderconstructie.

Hoewel er nog steeds ‘cowboys’ in de markt actief zijn,  
valt ook een duidelijke professionalisering van de markt  
waar te nemen. Jaarlijks wordt er een Solar Trendrapport 
gepubliceerd, waarin steeds een duidelijke groei in wordt 
getoond. De vakbeurs Solar Solutions is inmiddels een vaste 
waarde op dit gebied. De ontwikkeling van geïntegreerde 
systemen heeft al duidelijk voet aan de grond gekregen 
en ook de systemen zelf zijn in de loop der jaren verbeterd, 
waardoor de opbrengst wordt verhoogd.

HUIDIGE SITUATIE
Woningcorporaties en overheden 
hebben zich geconformeerd aan de 
Europese doelstellingen omtrent duur-
zame energieopwekking, CO2-uitstoot 
en het reduceren van energieverspilling. 
Deze doelstellingen dienen in het jaar 
2020 te zijn bereikt, maar vanwege de 
Kredietcrisis heeft de realisatie ervan 
jarenlang stilgelegen. Nu zie je dat  
er versneld maatregelen worden  
genomen. Ook in de utiliteitsbouw zie 
je dat stappen worden gezet: in 2023 
moeten utiliteitsgebouwen minimaal 
voldoen aan Energielabel C en zo’n 
53% van deze gebouwen voldoet hier 
nog niet aan. 

Bij al deze ontwikkelingen wordt het 
gebrek aan deskundige installateurs 
steeds meer voelbaar. De instroom blijft 
achter. Als gevolg hiervan verandert de 
werkmethodiek: er wordt meer prefab 
gemaakt. Een andere ontwikkeling die 
van belang is, is de grotere rol van ver-
zekeraars. Daarmee groeit het belang 
van een kwalitatieve montage. 

OPSLAG 
Na 2020 zal het salderingssysteem 
 worden afgebouwd. Dat betekent 
dat de zelf opgewekte zonne-energie dan voor een lagere 
vergoeding wordt teruggeleverd aan het net. Het wordt 
dan interessant om de zonne-energie die op het dak wordt 
opgewekt op te slaan in een thuisbatterij. Technisch is dit al 
mogelijk, de batterijen zijn beschikbaar en ze worden snel 

goedkoper en beter. De ontwikkelingen op het gebied  
van zonnepanelen laten zien dat het heel snel kan gaan.  
En vergelijk het eens met de ontwikkeling van elektrische 
auto’s. In een paar jaar tijd is het bereik van deze auto’s  
door betere accu’s aanzienlijk verbeterd.

Het ligt voor de hand dat op redelijke termijn zogeheten 
‘smart houses’ zullen worden gerealiseerd, waarbij de elek-
triciteitsvoorziening van de huishoudelijke apparaten en de 
elektrische auto met elkaar in verbinding staan en worden 
gevoed door de zonnepanelen op het dak. Met de opkomst 
van het internet of things zullen binnenkort zeer veel elek-
trische apparaten via wifi met elkaar in contact staan.  
De wasmachines van Miele bijvoorbeeld anticiperen daar 
nu al op, die hebben al een wifi-aansluiting. Daarmee worden 
de zonnepanelen, laadpunten en batterijen aan elkaar 
 gekoppeld – en aan de diverse elektrische apparaten.  
Zo kunnen alle apparaten gebruik maken van de opgewekte 
zonne-energie. De opslag van deze energie in batterijen is 
hier een essentieel onderdeel in, want de energie is van-
zelfsprekend niet altijd nodig op het moment dat het wordt 
opgewekt, maar op een later moment. ■
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Ontwikkelingen  
in dakopleidingen

de wieg van de huidige Dak Skill Card en heeft met de  
organisatie van diverse congressen (waaronder ‘De zin  
van opleiden’ in 2011) en de app TECTUM.tv ook het nodige 
gedaan aan informatievoorziening. In dit verband verzorgt 
het opleidingsinstituut ook tweemaandelijks een eigen 
rubriek in vakblad Roofs.

De instroom van kwalitatief geschoold personeel blijft een 
belangrijk punt van aandacht, maar geconcludeerd  
kan worden dat de dakenbranche, mede door de inzet  
van het opleidingsinstituut, er ook in dit opzicht relatief  
goed voorstaat. ■

In de afgelopen 15 jaren zijn de beroepscompetentiepro-
fielen, waarover in het betreffende artikel wordt gesproken, 
driemaal geactualiseerd en vastgesteld (in 2005, 2012 en 
2016). Op deze beroepscompetenties werden vervolgens de 
kwalificaties ontwikkeld en gebundeld in een kwalificatiedos-
sier. Spraken we in 2003 nog over de primaire en voortge-
zette  opleiding, vandaag de dag hebben we het over de 
 BBL-opleidingen op niveau 1, 2, 3 en 4. Vanaf 2007 bestaat  
er binnen de branche de zogeheten doorgaande leerlijn,  
die je in twee jaar opleidt tot allround dakdekker op niveau 3  
en daarna eventueel tot aankomend uitvoerder of werkvoor-
bereider op niveau 4. 

De diploma-uitreikingen zijn uitgegroeid tot het jaarlijkse 
 daken-evenement waar honderden mensen op afkomen.  
Er is ook een drietal prijzen in het leven geroepen,  
namelijk (sinds 2003) de TECTUM-award (voor de dakdek kers 
die gedurende de Basisberoepsopleiding Dakdekker  
de meeste progressie hebben gemaakt), sinds 2004 de  
Koos Bechtold-prijs (voor de beste ondernemer in wording) 
en sinds 2015 de Gouden Brander (voor ondernemingen  
die in hun bedrijfsvoering volop aandacht schenken aan 
scholing en opleidingen).

Waren er in 2003 drie opleidingslocaties (Nieuwegein,  
Beilen en Mierlo), in 2019 zijn dat er vier: Nieuwegein,  
Hoogeveen (was Beilen), Mierlo (was Veldhoven) en  
Purmerend (was Heerhugowaard). In 2003 bedroeg het  
aantal scholingsdagen 2.000, de laatste jaren praten  
we over gemiddeld meer dan 3.200 dagen.

Naast de vakinhoudelijke lesstof, wordt er voortdurend 
aandacht besteed aan enerzijds veilig en gezond werken en 
anderzijds aan personeelswerving en loopbaanbegeleiding 
(denk bijvoorbeeld aan de oprichting van B² transities in 
2017, maar ook aan initiatieven als VAO-Dak, BAK,  
TopFit4TheJob en de HRM-maatregel). TECTUM stond aan  

JUBILEUM

In 2003 nam TECTUM de opleidingsactiviteiten over van SBD.  

Sindsdien is er veel gebeurd. De ontwikkelingen op een rijtje. 

JUBILEUM

Foto: diploma-uitreiking TECTUM 2018.
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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 2-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

Zorgeloos 
werken op 
hoogte .

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

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

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

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

Solingenstraat 15
7421 ZN  Deventer

T  088 9965485 / 0653339152 
F  057 0657776 

info@aabosafe.nl
www.aabosafe.nl

Maak kennis met AaboSafe
Álles voor veilig werken op daken.

AaboSafe in het kort:

• Jarenlange ervaring in de dakenbranche
• Materialen leverbaar vanuit 19 

vestigingen verspreid door NL
• Hoogwaardige oplossingen voor 

leuningwerk, tijdelijke en permanente 
dakankers en kabelsystemen.

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

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

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

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.
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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 vijfde deel.

Daken als de 
 vuurtorens van de stad

DAGBOEK VAN EEN BOSWACHTER

waar mensen brood en marshmallows op roosterden,  
waar vreemden met elkaar in gesprek raakten. 

Kinderen konden leren hoe je een goed vuurtje maakt  
en er werd getekend met vuur. De theatervoorstelling van 
Karavana betoverde mensen, doordat ze dansend  
met vuur over het dak bewogen. De openingsact van  
Symphony of Fire op vrijdag was een heel bijzonder  
concert, waarbij de muziek gemaakt werd met niet alleen 
vuur, maar ook met bliksem en explosies. 

Het feit dat dit alles plaatsvond op een dak werd door één 
act echt goed benut, en het effect van hun show was dan 
ook tot ver van het dak te ervaren. De toepasselijke  klap op 
de vuurpijl van de voorstelling van de 2 miljoen Volt man -  
een man en een Teslatransformator - was een dertig meter 
hoge steekvlam. Mensen die enkele blokken verderop 
 woonden, kwamen zelfs naar het dak om te kijken wat hun 
hele huis had gevuld met licht. 

Vuur geeft niet alleen warmte af, het is in mijn ogen ook de 
mooiste vorm van verlichting en heeft een sterk aantrekken de  
kracht. Het zette me aan het denken over het gebruik van 
daken in de stad. Ik stelde me voor hoe het zou zijn als elke 
wijk of buurt een soort vuurtoren zou hebben. Een klein huis-
je, kamer of torentje op een dak met een vuur dat mensen 
welkom heet, zoals de vuurtorens langs de kust. Als baken 
van het thuisgevoel, een warm welkom in de maanden dat 
de dagen kort zijn. Het zouden tevens plekken kunnen zijn 
waar bewoners van die buurt samenkomen, voor het vertellen  
van verhalen bij het vuur. Ondanks de kou, zorgden het vuur 
en de vlammen tijdens het festival ervoor dat mensen uren-
lang buiten samen waren. Ik kijk uit naar mijn volgende ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Renée Rooijmans

Leven met de seizoenen heeft als effect dat ik me  bewuster 
word van de ritmes van de stad, als onderdeel van de 
ritmes van de natuur. In de warmere jaargetijden is er volop 
programma in parken, op pleinen en in straten: van buurt-
barbecues tot concerten in de openlucht. Tijdens de winter 
zien we de activiteiten die mensen samenbrengen zich vaak 
naar binnen verplaatsen. En dat terwijl het ook in de winter 
erg fijn is om tijd buiten door te brengen. Er zijn genoeg 
 manieren om ervoor te zorgen dat dat aangenaam is.  
Onder andere met een ontwerpoplossing, zoals een overkap-
ping als hier op het dak, waar het perron de enige plek is 
waar mensen verblijven. Daarnaast kan ook een simpele 
toevoeging als een kampvuur het verschil maken. 

De sterke karakteristieken van het dak op de Hofbogen als 
festivalterrein, met haar rauwe randjes en unieke ligging  
in de stad, worden al langer ingezet om allerlei evene- 
menten een bijzondere locatie te geven. Sinds 2007, toen 
Motel Mozaïque als pionier het voormalige Station Hofplein 
voor het eerst omtoverde tot festivallocatie, heeft een reeks 
aan activiteiten bijzondere herinneringen gemaakt op dit 
dak. Maar nog niet eerder in de winter. Het idee om mensen 
ook in de winter in de buitenruimte bij elkaar te brengen  
en de kracht van vuur vormden de basisingrediënten voor 
het Vuur en Vlam-festival, dat ik als dakbewoonster van  
heel dichtbij mocht meemaken. 

Een heel weekend lang woonde ik dan ook op een festival-
terrein. Ik leverde misschien nog wat meer privacy in,  
maar ik kreeg er net als alle bezoekers en de mensen van  
de organisatie een unieke ervaring voor terug. Tijdens tevens 
het koudste weekend van januari liet een variëteit aan vuren  
het dak van een andere kant zien. Er waren kampvuren  
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Nico Wissing van NL Greenlabel pleit ervoor de ecoloog een prominente rol  

te geven in het bouwproces. Als de gebouwde omgeving en het gebied 

 elkaar versterken zijn we weerbaar tegen extreem weer en klimaatverande-

ring. Het dak speelt een belangrijke rol bij het verbinden van het gebouw  

met het gebied. Als dakspecialisten in staat zijn de ecoloog te ondersteunen 

in dit streven, zitten we op een goede plek in het proces.

Het dak verbindt het 
 gebied met de bebouwing

STICHTING ROOF UPDATE

het welbevinden van de mensen in het 
gebouw én het gebied ten goede.” 

De methode voor het Gebiedslabel brengt 
de duurzaamheidsambities voor een 
 gebiedsontwikkeling op een vroeg moment 
in beeld en borgt ze tijdens het hele proces. 
Het label biedt concrete tools om duurzaam-
heid in elke fase te sturen, te monitoren en in 
een beheerplan vast te leggen. “Zo komen 
ambities op het gebied van biodiversiteit, 
klimaatbestendigheid en gezondheid uit  
de sfeer van vrijblijvendheid en lukt het om 
een echt gezonde en duurzame omgeving 
te realiseren.”

GELAAGD DAK ALS LANDSCHAP
Als recent voorbeeld van een gebouw 

waar dat samenspel tussen gebied en gebouw vanaf het 
begin is meegenomen, verwijst Wissing naar de geplande 
 nieuwbouw van het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem. 
Wiegerinck Architectuur en Stedenbouw verwierf de ontwerp-
opdracht voor de nieuwbouw. Het nieuwe ziekenhuis wordt 
gebouwd op een mooie, landschappelijke locatie, net bui-
ten Doetinchem aan de Oude IJssel. “Een heel belangrijk as-
pect van het ‘overzichtelijke en transparante kernziekenhuis’ 
is de verbinding tussen het markante gebouw en het omlig-
gende landschap. Een plek waar natuur, gezondheidszorg 
en architectuur elkaar versterken,” zeggen de architecten.

Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel: “Dat is één van de 
winstpunten als je nadrukkelijk een ecoloog laat meedenken 
in het ontwerpproces. Dan is de ecoloog niet de man die op  
het eind van het proces met de vuist op tafel slaat en er 
van alles moet worden hersteld. Het goed intekenen van het 
gebouw in het landschap verrijkt de waarde van het gebied. 
Dan komen er meidoornstruiken en kronkelende beekjes  
terug in het landschap en is er ook ruimte voor het zieken-
huis om haar eigen afvalwater al te zuiveren.”

VERBINDEN VAN DESKUNDIGHEID
“Extreme droogte, extreme regenval. Het klimaat is steeds 
sneller aan het veranderen. We kunnen onze ogen er niet 
voor sluiten. Groene daken bieden kansen voor klimaat-
adaptatie en natuur op onbenutte plekken in de stad.  
Groen moet je doen!” schrijft groendakspecialist Sempergreen.  
Sander Scheper van het bedrijf, en voorzitter van de  
Stichting Roof Update, ziet voor de stichting en soortgelijke 
kennisplatforms een belangrijke rol weggelegd om gemeen-
ten, projectontwikkelaars en waterschappen te helpen de 
klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving gerealiseerd  
te krijgen. 

“Onze stichting bundelt kennis over de opbouw van het dak 
en kan gericht advies geven bij renovatie en nieuwbouw-
projecten. Welke plantsoorten kunnen we goede voedings-
bodem geven op het dak? Welke dakopbouw moeten we 
hiervoor toepassen?”

“Maar steeds vaker zien we dat ook de begane grond en 
de gevel een geheel moeten vormen. Met name bij het 
opslaan en bufferen van regenwater. Grote steden ontwik-
kelen beleid dat meer ruimte aan de natuur in steden moet 
bieden. Kleine, groene oases in de stad. Waar die niet op de 
begane grond zijn te realiseren, biedt het dak mogelijk een 
uitkomst. Onze stichting zal zich de komende jaren dan ook 
focussen op het vergroten van de mogelijkheden van het 
nuttig gebruik van daken en gevels. Denk aan waterdetentie, 
meer groen, meer bereikbaarheid en een betere kwaliteit 
van de toegepaste producten. Onze stichting breidt uit met 
architecten, installateurs en innovatoren waarmee we een 
brede gesprekspartner zijn voor beslissers en uitvoerders, die 
antwoorden moeten geven in onze veranderende stedelijke 
omgeving. “We zullen anders met onze gebouwde omgeving 
om moeten gaan. Wij helpen graag mee aan het aandra-
gen van de oplossingen.”

WONEN IN EEN VERTICAAL BOS
In navolging van het verticale bos in Milaan van de architect  
Stefano Boeri, wordt nu ook een Nederlandse variant gereali-
seerd in Utrecht. In de Domstad komt ‘Wonderwoods vlak 
naast het Centraal Station te staan, met een hoofdrol voor 
planten en bomen. “Maar wel met heel andere soorten,” zegt 
landschapsarchitect Timo Cents in Trouw begin november.  
Hij is expert in het ontwerpen van daktuinen en gevelbeplan-
ting bij ingenieursbureau Arcadis, één van de Nederlandse 
bedrijven die meehelpen aan de realisatie van Wonderwoods.  
De Utrechtse toren krijgt bomen en planten die voorkomen  
in de regio. Kenners van de Botanische Tuinen in Utrecht 
geven tips. “We gaan de inheemse variëteit van de  
Utrechtse Heuvelrug kopiëren met iepen, berken en eiken”, 
zegt Cents. Hij ziet een trend ontstaan in duurzamer en  
natuurlijk bouwen, op allerlei manieren. “Het verandert van 
een niche in de norm, heel langzaamaan.”

“Zet de ecoloog bovenaan,” riepen de mannen van  
NL Greenlabel al in 2013. Op de Vakbeurs Klimaat van 2018 
voelt het echter urgenter dan ooit. En met de positieve 
 economische omstandigheden lijkt de wind een keertje mee 
te zitten. Bovendien zullen alle lagen van de Nederlandse 
overheid fors investeren in het weerbaarder maken van 
 Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering.  
Het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie maakt de komende 
jaren honderden miljoen vrij voor investeringen (zie vorige 
edities Roofs). 

Lodewijk Hoekstra: “Nieuwe wet- en regelgeving en de 
 omgevingswet verplichten projectontwikkelaars ook  
direct iets te doen met de natuur. Natuurinclusief bouwen,  
circulair, duurzaam. Het is niet alleen een verplicht nummer-
tje, maar een vanzelfsprekendheid, iets waar je vanaf het 
begin rekening mee moet houden.” 

“Een gebied levert veel waarde aan een gebouw en een 
goed ontworpen gebouw verhoogt de waarde van het 
 gebied.” Hoekstra hoopt dat de prille initiatieven binnenkort 
ook cijfermatig bewijzen dat gebied, groen en vastgoed 
elkaar versterken en dat ze spoedig op grote schaal vervolg 
krijgen. “De kwaliteit gaat echt omhoog. Het zou zonde zijn 
om te vervallen in de oude patronen.” ■

De Vakbeurs Klimaat, eind november in Houten, bood een 
podium aan tal van sprekers die zich sterk maken voor 
klimaatadaptatie. Met de extreme weersomstandigheden 
van het afgelopen jaar is de roep om het klimaatbesten-
dig maken van de gebouwde omgeving groter geworden. 
 Gemeenten zoeken naar manieren om de impact van de 
perioden van grote droogte, of juist de korte hevige regen-
buien, te verminderen. Voor Nico Wissing, oprichter van 
adviesbureau NL Greenlabel, is de oplossing te vinden in  
het toevoegen van groen aan de gebouwde omgeving.  
“Zet de ecoloog bovenaan het proces. Dat komt het gebouw,  

Sander Scheper.
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Recent heeft het Amerikaanse Topps Products USA in Haarlem een  

Europees verkoopkantoor geopend: Topps Europe. Het bedrijf zal zich  

nadrukkelijker op de Nederlandse markt manifesteren. Ook is men  

actief in Europa, thans in Frankrijk, Noorwegen, Finland en Italië.  

Een gesprek met directieleden Nico Roozendaal en Pieter Peters.

Coating op rubber-
basis voor platte en 
schuine daken

PRODUCTNIEUWS

Topps USA is al decennialang leverancier van o.a. (reparatie)
coatings voor dakbedekkingen. Op de Nederlandse markt  
is het ook al jarenlang verkrijgbaar, maar er is nooit een  
partij achter gaan staan die de verkoop gestructureerd ter 
hand nam. Roozendaal en Peters hebben allebei een  
achtergrond in de handel en financiële wereld en kwamen 
per toeval in aanraking met het product. Beide heren,  
die elkaar al jarenlang kennen, hebben daarop besloten 
deze uitdaging op te pakken. Er werd een kantoorlocatie 
met opslag betrokken in Haarlem en van daar uit wordt de 
organisatie verder opgezet. 

ASSORTIMENT 
Het betreft een assortiment (reparatie)coatings die geschikt 
zijn voor alle typen dakbedekking voor het platte en schuine 
dak. Het hoeft niet alleen als reparatie gebruikt te worden, 
ook het overlagen van de bestaande dakbedekking behoort 
tot de mogelijkheden. Het bedrijf biedt hiertoe een uitge-
breid assortiment. Hieronder een overzicht van de voor de 
dakenbranche interessante producten.

Polyprene®

Een reparatiecoating op basis van rubber, aan te brengen 
bij gaten, scheuren en andere beschadigingen van het 
platte dak. Er is een variant beschikbaar voor toepassing  
op bitumineuze daken en een variant voor EPDM en  
PVC dakbedekkingen.

Seam/RivetGuard®

Eveneens een reparatiecoating op rubberbasis, bestemd 
voor metalen ondergronden (metalen daken).

Topps Seal®

Een polymeer coating verkrijgbaar in meerdere kleuren,  
die geschikt is voor toepassing als dakbedekking en ook 
volgens de Amerikaanse Energy Star-certificatie zorgt voor 
reflectie van zonlicht. Bij gebruik van de witte variant kan  
de temperatuur van het dak volgens de leverancier met 
bijna 50% gereduceerd worden en dat zorgt voor een  
aanzienlijke verkoeling van de onderstaande ruimte.

Daarnaast heeft men nog tal van andere coatings beschik-
baar voor diverse (dak)toepassingen. Het materiaal is zeer 
elastisch en ‘werkt’ dus mee met de onderconstructie.  
Een belangrijk bijkomend effect van toepassing van het  
materiaal is, dat het de levensduur van het dak verlengt.  
De coatings zijn waterdampdoorlatend en vuilafstotend.  
Er zitten geen weekmakers in en het materiaal blijft ook  
na jaren zijn flexibiliteit behouden, ook onder extreme 
temperatuuromstandigheden. De materialen worden zowel 
toegepast in de Scandinavische kou als de hitte van het 
Midden-Oosten. De reparatiecoating gaat dan ook normaal 
gesproken zo lang mee als de dakbedekking waar het op 
wordt toegepast. Het voldoet verder aan alle eisen die aan 
een ‘normale’ dakbedekking worden gesteld.

De materialen zijn eenvoudig, zonder verhitting met vuur, 
door de dakdekker aan te brengen. Het wordt aangebracht 
met kwast of roller en bij grotere oppervlakten met een  
spuit installatie. Er is geen beschermende kleding nodig,  
want er zitten geen chemicaliën in de producten. Het is  
ook bij vochtig weer te verwerken, als ook in kou en hitte.  
Als voorbeeld mag een loods op Antarctica gelden,  
die onlangs van een waterdichte laag in de vorm van  
Topps Seal® werd voorzien. Een ander aansprekend referen-
tieproject is een Noorse aluminiumsmelterij, die al wat langer 
geleden op deze manier waterdicht werd gemaakt.

MARKTBENADERING
Roozendaal en Peters geven aan zich in eerste instantie te 
concentreren op de Nederlandse markt. Dat neemt niet weg 
dat er al gesprekken gaande zijn in andere landen om de 
producten ook daar actief op de markt te brengen. In veel 
gevallen betreft het bedrijven die al bekend zijn met het 
 product en de verkoop ervan een mooie uitdaging vinden. 
Het is ook de bedoeling in sommige landen een apart 
 verkoopkantoor te openen. 

De verkoop vindt in eerste instantie rechtstreeks aan de 
 dakdekker plaats: men houdt op deze manier de controle 
over de wijze waarop de producten in de markt worden 
 gezet. Zoals gezegd heeft men in Haarlem de beschikking 
over een opslagruimte, van waaruit de Europese markt  
zal worden bediend. Men wordt regelmatig bevoorraad 
 vanuit de Verenigde Staten, zodat de levertijden kort  
kunnen blijven.

Beide heren geven aan vertrouwen te hebben in de succes-
volle herintroductie van de producten op (in eerste instantie) 
de Nederlandse markt. “In het verleden zijn deze coatings 
al in zoveel situaties een oplossing gebleken, we zijn ervan 
overtuigd dat dit ook in de toekomst het geval zal zijn.  
Deze producten maken het leven van de dakdekkers en  
hun opdrachtgevers een stuk eenvoudiger.” ■
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Voorkom schijnveiligheid

Geadviseerd wordt om niet meer dan 2 meter weg te lopen 
van de loodlijn om de bijbehorende risico’s niet te groot te 
laten zijn.

Zo zijn er dagelijks honderden voorbeelden van onveilige 
situaties of onveilig handelen. Goed materiaal en goede 
instructie zijn absoluut noodzakelijk. Het alleen aan een 
touwtje aangelijnd zitten is niet voldoende. Vraag jezelf altijd 
af of het veilig is.

Onwetendheid, onkunde en onverschilligheid van leiding-
gevenden staan aan de basis van (schijn)veiligheid. 
 Veiligheid moet altijd besproken kunnen worden en waar 
nodig aangepakt worden.

Het standpunt is altijd: werk veilig of werk niet! Aan dit stand-
punt mag absoluut niet getornd worden! 

■ Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

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

Op grote hoogte, een adembenemend uitzicht, een zacht 
briesje door je haren. De adrenaline giert door de aderen.  
Bij bungeejumpen, ook wel genoemd elastiekspringen, 
springt iemand die vastgebonden is aan een elastieken koord 
van grote hoogte naar beneden. Al dagen kijk je hiernaar 
uit. Spannend. En dan is de dag daar. Je bent aangekomen 
op deze grote hoogte. Je laat je leiden door de mensen  
ter plaatse, je denkt zelf niet meer na, je doet je harnas om. 
En dan de sprong. Waaaaaaanzinnig en spectaculair.  
Een geweldige ervaring en mooie foto’s als herinnering.

Maar achteraf de twijfel: je waande jezelf veilig. Je vertrouwde 
op de deskundigen en je vertrouwde het materiaal waar-
mee gewerkt wordt….blindelings. Maar stel dat het elastiek 
te lang was? Je weet het niet zeker: de veiligheid was  
toch schijnveiligheid.

Schijnveiligheid ligt dagelijks op de loer! Is het materieel 
waarmee gewerkt wordt in goede staat? Volstaat het 
 materieel wel voor de werkzaamheden? Is de werkmethode 
wel de juiste? 

Een goed voorbeeld is het aangelijnd werken op hoogte.  
Je waant je veilig, maar door niet de juiste stand in te  nemen  
en de lijn toch iets te lang te laten, kan een val fataal  aflopen. 
Doordat pendulewerking kan voorkomen, worden er wellicht 
onbewust risico’s gelopen.

Met pendulewerking wordt bedoeld: de zwaai- ofwel 
 slingerbewegingen (het penduleren) die er gemaakt worden 
als gevolg van een val, waarbij de verbinding tussen de 
gebruiker en het verankeringspunt niet meer loodrecht is. 

VITALITEITSMANAGEMENT

Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde  

mensen in en om het bedrijf -  

en balans in het leven: dat zijn  

de uitgangspunten van het  

vitaliteitsmanagementprogramma  

‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

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.continu-isolatie.nl

www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

Kwaliteit in platte en hellende daken

info@daktechniekholland.nl

www.daktechniekholland.nl Hardinxveld- Giessendam

0184 499 266

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

90     Roofs

www.reflexy.org www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging



Internationaal 
dak-inspecteur m/v
Maandag en dinsdag inspecteer je daken in 
Milaan en Bologna. Woensdagmiddag pak je het 
vliegtuig terug. Op ons kantoor in Gorinchem 
overleg je met collega’s en klanten, en werk je 
inspectierapporten uit. De week daarop: 
dak-inspecties in Nederland. Of toch Barcelona? 

Voor deze dynamische functie zijn wij op zoek 
naar een flexibele en reislustige dak-inspecteur 
m/v die goed Engels spreekt en sociaal vaardig is. 

Gezocht bij msq

Klaar
voor

vertrek?

Check voor meer informatie over deze uitdagende
vacature msq.nl/talent. Of stuur je cv direct naar
Joost Duvekot op joost@msq.nl

I nsu la t ion

Unidek Platinum Kameleon
 UNIVERSEEL TOEPASBARE THERMISCHE DAKISOLATIE

www.unidekflatroofs.nl

BELOOPBAARHEIDCONSTANT

98%
LUCHT

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
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agenda
4-8 februari 2019 
Bouwbeurs 2019
Jaarbeurs Utrecht
Info: www.bouwbeurs.nl

19-21 maart 2019 
Solar Solutions 2019
Expo Haarlemmermeer, Vijfhuizen
Info: www.solarsolutions.nl

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

9-11 april 2019 
Building Holland 2019
RAI Amsterdam
Info: www.buildingholland.nl

Q U O T E  VA N  H E T  D A K
“Het horizontale behoort de natuur toe - het verticale  
mag de mens toebehoren. Alles wat in de winter wit is,  
moet in de zomer groen zijn. Alles wat nat wordt van  
de regen, alle horizontale oppervlakken onder de hemel,  
behoort tot het rijk van het plantenleven. “

Friedensreich Hundertwasser (1928-2000)

Met dit citaat trapt Roofs af met de maandelijkse  
‘Quote van het dak’. Kent u ook mooie dakgerelateerde  
citaten? Tip de redactie via edwin@lumail.nl.

P E R S O N A L I A
SealEco
Naast  de vertrouwde gezichten 
van Roy Modderkolk (regio Mid-
den) en Paul van Onzenoort (regio 
Zuid) is Joost Sauer (rechts op de 
foto) per 1 januari 2019 in dienst 
getreden als Technisch Account-
manager regio Noord. Joost, Paul 
en Roy zijn verantwoordelijk voor 
alle debiteuren Roofing, Lining en 
Façade in hun eigen regio.

Van der Tol
Per 1 januari 2019 heeft Rob Franken zijn functie van  
Algemeen Directeur van Van der Tol overgedragen  
aan Olivier Copijn. Medio vorig jaar is dit in goed  
overleg met de overige leden van het managementteam 

besloten. Rob Franken zal als grootaandeelhouder zijn ken-
nis en ervaring blijven inzetten en zo nauw betrokken  
blijven bij de onderneming.

Daikin Nederland
Sinds 1 januari 2019 is  
Edwin Hoogerwerf (43)  
aangesteld als  
Managing Director  
van Daikin Nederland. 
Het bedrijf maakt 
momenteel een forse 

groei door zowel op het vlak van koeling- als 
heatingoplossingen voor kleine woningen tot 
grote bedrijfsruimtes.

ERASMUS MC DUBBEL WINNAAR  
ROTTERDAM ARCHITECTUURPRIJS 2018

Het door EGM architecten ontworpen  
Erasmus MC is verkozen tot beste gebouw  

van 2018. Het nieuwe medisch centrum  
ontving zowel de jury- als de publieksprijs.  

Op het stadhuis in Rotterdam reikte Bas Kurvers,  
wethouder Bouwen en Wonen, namens de  
Rotterdammers de publieksprijs uit waarna  

juryvoorzitter Samir Bantal, directeur AMO,  
de vakjuryprijs bekend maakte.

HODAK EN DAKPUNT OPENEN GEZAMENLIJK EEN VESTIGING IN HENGELO
Hodak Dakmaterialen opende op 1 februari 2019 een nieuwe vestiging aan het 
Korenpad 2b in Nijmegen. Verder is het bedrijf de samenwerking aangegaan 
met Dakpunt Dakbedekkingsmaterialen: zij openden samen op 15 januari 2019 
een nieuwe vestiging aan de Jan Tingenbergstraat 130 in Hengelo onder de 
naam Hodak Hengelo bv. 

CONDUCT TECHNICAL SOLUTIONS BREIDT UIT  
MET NIEUWE HOOFDVESTIGING
Op 1 november heeft het team van Conduct Technical Solutions 
de sleutel in ontvangst mogen nemen van het nieuw te openen 
pand aan de Aalborg 4 te Barendrecht. Op deze locatie zal  
het hoofdkantoor gevestigd worden, met daarbij een magazijn  
van 388 m². Met deze nieuwe locatie in combinatie met het 
 bestaande magazijn in Drunen speelt het bedrijf in op de 
enorme groei die het bedrijf doormaakt. De verbouwing zal  
vier tot zes weken in beslag nemen en de verhuizing staat nog 
dit jaar gepland.

DRIE BIJZONDERE MIJLPALEN BIJ ROYAL ROOFING MATERIALS
De maand januari staat dit jaar bij Royal Roofing Materials bv in het teken van jubilarissen. 

Als organisatie hechten wij veel waarde aan een langdurige klantrelatie, dit geldt even-
eens voor het personeel dat werkzaam is bij Royal. Dat we langdurige relaties aangaan 

blijkt wel uit het feit dat we drie jubilarissen hebben deze maand.

Alweer 12,5 jaar is Robbert van der Linden (links) de drijvende kracht achter het succes 
van de Utrechtse vestiging Royal dak & bouw. Met zijn uitgebreide kennis en ervaring,  
weet hij iedereen uit zijn team naar ‘the next’ level te tillen. Zowel klanten als collega’s  

zien Robbert graag nog 12,5 jaar bij Royal!

In Rijswijk heeft Pascal Lambregts zijn 12,5-jarige jubileum gevierd. Altijd gedreven en opti-
mistisch zorgt Pascal ervoor dat klanten en collega’s hun dag met een glimlach beginnen 

en afsluiten. We hopen dat dit zonnetje in huis nog vele jaren binnen Royal zal schijnen.

Rob Pulles is al 25 jaar het bekende gezicht bij Royal dak & bouw in Breda. Met vele jaren 
aan opgebouwde kennis en ervaring weet Rob de mensen te ondersteunen waar nodig. 

Hij vierde alweer zijn 25-jarig jubileum. Dat er nog vele jaren mogen volgen!

BOUWSECTOR BLIJFT STERK GROEIEN IN DE KOMENDE JAREN
De bouw heeft het afgelopen jaar opnieuw een krachtige groei gerealiseerd.  
De bouwproductie steeg met 6,5%. Dit kwam neer op een reële productietoename  
met € 4 miljard naar een niveau van € 70 miljard. De groei zet de komende jaren  
bovendien stevig door. Met groeicijfers van rond de 5% zowel dit jaar als het komende  
jaar zal de bouw opnieuw een sterke groeisector zijn binnen de Nederlandse economie. 
De werkgelegenheid blijft daarbij ook stevig doorgroeien. Nadat het afgelopen jaar  
sprake was van een toename van 16.000 arbeidsjaren, zal de werkgelegenheid in  
2019 en 2020 cumulatief met nog eens 25.000 arbeidsjaren kunnen toenemen.
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PLAATSEN VAN STALEN DAKPLATEN
Het plaatsen van stalen dakplaten voor vlakke dakconstructies wordt steeds minder met de hand  
gedaan. Zeker wanneer het dakoppervlakte groot is, is de inzet van een vacuümheffer onontbeerlijk.  
VIAVAC is fabrikant en leverancier van dit type hijsgereedschap. Het monteren van stalen dakplaten  
met de vacuümheffers is een innovatieve, efficiënte en bovenal veilige hijsoplossing. Hiermee wordt  
het zware en uitputtende handwerk voorkomen en voldoen de arbeidsomstandigheden aan de  
Arbowetgeving. Met de VIAVAC CladBoy kunnen lange profiellengtes (tot 26 meter lang en 600 kg)  
in één keer achter elkaar worden gelegd. Dit bevordert niet alleen de montagesnelheid, maar ook  
kunnen de werkzaamheden met minder personen worden uitgevoerd, wat direct een besparing  
in de montagekosten oplevert. 

SNEAK PREVIEW NIEUW DESIGN SOLATUBE 
Techcomlight, distributeur van Solatube in de  
Benelux presenteert de verschillende nieuwe  
designs. Naast de 25 jaar oude en ronde koepel,  
bedoeld om het daglicht mee op te vangen,  
wordt er ook een ‘vlakke’ koepel voor hellend  
dak geïntroduceerd. Op deze manier wordt het  
daglicht op precies dezelfde manier getrans - 
porteerd, alleen het grote verschil is dat het er  
visueel anders uitziet. 

FAKRO KOMT MET SERIE EXTRA GROTE DAKRAMEN
De nieuwe luxe uitzet-tuimeldakramen van FAKRO 
brengen met een glasoppervlak tot meer dan twee 
vierkante meter het mooiste licht in huis. De ingenieurs 
hebben solide, technische oplossingen ontwikkeld 
voor eenvoudige bediening van de grote ramen die 
voorzien kunnen worden van drievoudige beglazing. 
De dakramen zijn in de toekomst ook toe te passen in 
nieuwbouwwoningen die gebouwd worden volgens de 
BENG-eisen. De ramen zijn traploos te openen tot een 
hoek van 45 graden. Duurzaamheid is een kernthema 
bij FAKRO. 

UNIVERSEEL MONTAGE-ANKER MET MECHANISCHE BEVESTIGING
Het BossCover montage-anker zorgt voor een waterdichte bevestiging van 
 buitenelementen (zoals zonnepanelen, ventilatie-units, airco buitenunits, 
 zonnecollectoren,…) op daken. Het montage-anker is nieuw op de markt. 
Opvallend is de universele aansluiting op verschillende typen dakbedekking. 
Het montage-anker is beschikbaar voor platte daken, ongeacht de helling, 
afgedicht met EPDM, bitumen, PVC of TPO dakbedekking. De testen van Kiwa 
BDA (bevestigen de kracht van het montage-anker. Zelfs op een hoog ge-
bouw en in de zwaarste windzone van Nederland en België voldoet het anker 
ruimschoots aan de norm. CPE en Mawipex (onderdeel van de Tectum Group) 
distribueren het BossCover montage-anker. 

ONTDEK BMI OP DE BOUWBEURS 2019 IN UTRECHT
Voortaan kunnen bezoekers bij één organisatie terecht voor alle denkbare oplossingen op het gebied van zowel platte als hel-
lende daken. Tijdens de BouwBeurs 2019 in de Jaarbeurs in Utrecht zullen dakenproducenten Monier en Icopal zich voor het eerst 
samen als BMI presenteren. BMI introduceert tijdens de beurs onder meer de ‘De Nieuwe Hollander-V’, een innovatieve variabele 
dakpan. Ook introduceert het bedrijf de veelzijdige kunststof TPO dakbaan BMI ‘EverGuard’.

De nieuwste dakoplossingen
De populaire dakpan Nieuwe Hollander is niet alleen verbeterd, maar ook getransformeerd tot een flexibele, variabele, kosteneffi-
ciënte keramische dakpan die meer ontwerpvrijheid biedt, makkelijker te leggen is en nog beter bestand is tegen weersinvloeden. 

Voor het platte dak introduceert BMI de dakbaan EverGuard. Deze dakbaan op basis van TPO (thermische polyolefinen) heeft  
zeer goede mechanische eigenschappen. Hij is bestand tegen chemicaliën en biedt langdurige bescherming tegen (extreme) 
weersinvloeden. Het materiaal is onder alle omstandigheden flexibel te verwerken en heeft een perfecte lasbaarheid.

Met het aanbieden van Vastgoedzorg adviseert 
BMI over effi ciënt dakonderhoud op lange termijn. 
 Woningcorporaties, zorginstellingen, scholen en andere 
gebouweigenaren en -beheerders kunnen tijdens de 
beurs op de stand van BMI terecht voor uitgebreide 
informatie over dit Vastgoedzorg programma.
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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
Zonne-energie en zonnewarmte

DAK VAN HET JAAR 2019
Feyenoord Academy in Rotterdam

De volgende Roofs verschijnt op 5 maart 2019
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ZONNE-ENERGIE
NEN 7250 wordt geactualiseerd

BOUWBEURS 2019
Nieuwe marktbenadering  
Vlutters Tools & Safety

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

Hellend
pvc-kader

Ingebouwde
kettingmotor 
(+gasveren)

Regensensor

Skylux 
iWindow2
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SYNTHETISCHE
WATERDICHTING

» Extreem flexibel 
» Eenvoudig te verwerken. Na uitrollen direct föhnbaar 
» Totaalpakket, membranen en accessoires, uit voorraad leverbaar 
» Uitgebreide logistieke service 
» All in (project) garantie
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