
Roofs
HET ENIGE OBJECTIEVE VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE



COLUMN

Roofs 3

Zijn daken en 
gevels vergelijkbare  
producten?

Een dak wordt niet 
 (primair) op esthetica 
 beoordeeld, het heeft over 
het algemeen maar een 
beperkte visuele functie. Menig 
opdrachtgever heeft hoogtevrees en 
komt zelfs liever helemaal niet op het dak.  
Bij daken gaan de meeste discussies over waterdichtheid.  
Of een dak waterdicht is of niet, is objectief vast te stellen. 
 Discussies zijn daarom minder taai, wel kan het opsporen 
van de oorzaak soms behoorlijk lastig zijn. Maar de discus-
sies bij problemen zijn principieel anders en tastbaarder. 
Bovendien kan je met een lekkend dak als applicateur niet 
wegkomen; met een visuele afwijking mogelijk wel, als de 
opdrachtgever iets over het hoofd ziet of minder kritisch is…

Tenslotte iets over de verschillen tussen de beide bedrijfs-
takken. Opvallend genoeg, of misschien ook niet, lijken 
dakbedekkingsbedrijven volwassener en professioneler dan 
gevelbouwers. Een voor de hand liggende verklaring is dat 
de dakbedekkingsbranche een langere geschiedenis en 
traditie kent dan de meeste gevelbouw-takken. Verder biedt 
het opereren in een markt met meer vraag naar kwaliteit 
(de renovatiemarkt) meer armslag om de bedrijfstak en de 
bedrijfsvoering professioneler aan te pakken. En tenslotte 
moet de rol van de brancheverenigingen,  scholingsinstituten 
en adviesbureaus die opereren in de dakenbouw niet 
onderschat worden. In de gevelbouw zijn er ook dergelijke 
instellingen, maar mede door de fixatie op nieuwbouw en 
het zeer grote aantal spelers, producten en constructietypen 
is hier wel sprake van een achterstand.

Kortom: als men er beter over gaat nadenken en er dieper 
induikt, blijken de verschillen tussen gevels en daken groter 
dan je in eerste instantie zou verwachten. Het besef hiervan 
kan een valse start voor een dakbedekkingsbedrijf dat in de 
gevelmarkt stapt en voor een gevelbouwer die in de dak-
bedekkingsmarkt stapt, voorkomen en veel leergeld besparen. 

Otto Kettlitz

Het dak wordt dikwijls de vijfde gevel genoemd. Veel dakbe-
dekkingsbedrijven wagen zich vroeg of laat op het gevelvlak 
en gevelbouwers doen vroeg of laat het omgekeerde.  
Dit lijkt niet onlogisch: beide bouwdelen scheiden het binnen-  
en buitenklimaat en delen daardoor een hoop functies 
zoals isolatie, waterdichtheid en windvastheid. Toch is er wel 
degelijk een aantal essentiële verschillen die, als je daar 
geen rekening mee houdt, je aardig kunnen opbreken en 
niet zelden zie je dakdekkersbedrijven c.q. gevelbouwers na 
enkele kostbare ervaringen snel op hun schreden terugkeren. 

In de eerste plaats de markt. Een dakbedekkingsbedrijf heeft 
in het algemeen een aantrekkelijker positie dan de gevel-
bouwer. Het woord hierbij is: renovatie. Wat betreft daken is 
er een vaste vervangings- c.q. overlagingsmarkt, waarbij er 
meestal sprake is van opdrachten direct door de gebouwei-
genaar of de gebouwbeheerder. In deze situatie is er geen 
hoofdaannemer die op zoek is naar de laagste prijs. Een 
dakbedekkingsbedrijf heeft daarmee een vaste afzet, waar-
bij de prijs niet boven de kwaliteit gaat en dus de marges 
navenant zijn.

Het overlagen en upgraden van gevels gebeurt ook wel, 
maar is een markt die t.o.v. de nieuwbouwmarkt bijna 
als marginaal te kwalificeren is. Deze groeit overigens wel 
langzaam. Zeker in het kader van verhoogde energie-eisen, 
gesteld aan bestaande bouw, zijn hier interessante ont-
wikkelingen gaande. Deze situatie betekent dat een gevel-
bouwer is ‘overgeleverd’ aan de sterk fluctuerende, kosten-
gedreven nieuwbouwmarkt. Het opereren in een dergelijke 
markt is risicovoller, vraagt meer flexibiliteit en levert uitein-
delijk meestal minder op.

De manier waarop naar een gevel en naar een plat dak 
wordt gekeken, is verschillend. Een gevel is het gezicht van 
het gebouw, van zijn eigenaar en gebruikers en ook van de 
architect. Dit betekent dat de meeste discussies bij gevels 
gaan over de esthetica: kleurverschillen, maattoleranties, 
kwaliteit van afwerking, deukjes en vlekjes, etc. Vaak taaie 
onderwerpen, omdat de subjectiviteit van de waarnemer 
over wat nog wel en wat niet meer te accepteren is, hierbij 
een belangrijke rol speelt. 
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Vanaf komend voetbalseizoen verhuizen de amateurtak en jeugdopleiding 

van Feyenoord naar een nieuw trainings-en wedstrijdcomplex, inclusief  

vijf voetbalvelden en een multifunctioneel clubgebouw. De nieuwbouw op 

Sportcomplex Varkenoord herbergt onder meer een geïntegreerde tribune, 

sportmedische ruimtes en kleedkamers. Zowel de verdiepingsvloer als het  

dak krijgen een goudkleurige omhulling; een referentie naar het goud in het 

logo van de voetbalclub.

Multifunctioneel  
clubgebouw  
met ‘goud’ omrand

Tekst: Martijn van den Bouwhuijsen

Foto’s: Bouwbedrijf Berghege 

Visualisaties: MoederscheimMoonen Architects

Waar vroeger het Clara Ziekenhuis stond, verrijst nu het 
nieuwe onderkomen van Feyenoord Academy en  
Sportclub Feyenoord (de jeugdopleiding en de amateurtak). 
Op de begane grond van het clubgebouw komen onder 
andere kleedkamers en sportmedische ruimtes. Op de ver-
dieping komen kantoren, studieruimtes, een kantine, terras en 
 spelerslounge. Aan de westkant staat al een geïntegreerde 
tribune voor 1100 zitplaatsen. 

Karakteristieke onderdelen van het multifunctionele club-
gebouw worden de goudkleurige dakrand en de goud-
kleurige rand die de verdiepingsvloer accentueert. Tussen die  
opvallende schijven bevindt zich straks een gevel met  
stalen cassettes en transparante puien. Het dak van 30,5 bij  
98 meter maakt het gebouw alzijdig door de overstekken  
en overdekt de hele tribune, waar het overstek bijna 10 meter 
bedraagt. Bij het terras is het overstek bijna 4 meter en aan 
de voor- en zijkant van het gebouw zijn de overstekken res-
pectievelijk 2 en 1,5 meter. 

MOCK-UP
Om zo licht en slank mogelijk te bouwen, is de  dakconstructie  
gemaakt van stalen vakwerkliggers en stalen  windverbanden  
haaks erop. Rondom zijn de vakwerkliggers voorzien van 
kokerprofielen waarop omegaprofielen kwamen. Op deze 
omega’s worden goudkleurige, aluminium composiet pane len  

Voorkant van het clubhuis met de hoofdingang.

Om zo licht en slank mogelijk te bouwen, is de dakconstructie gemaakt van stalen vakwerkliggers en stalen windverbanden haaks erop. Op de vak-

werkliggers, die onder afschot worden gebouwd, liggen geprofileerde stalen dakplaten.

Na het leggen van de dakplaten wordt de dakrand aangeheeld.

verlijmd en geschroefd. Die panelen van 4 mm dikte,  maximaal 
1,50 meter hoogte en 3 meter lengte hebben een polyetheen 
kern, een zwarte aluminium binnenzijde en  
een Anodized Bright Gold aluminium buitenzijde met een PVDF 
kunststof beschermlaag. De combinatie van  chemische en 
thermische hechtingen geeft de panelen een hoge sterkte en 
stijfheid. Om kleurverschillen te voorkomen, worden de  panelen in 
dezelfde richting gemonteerd. De sandwich elementen blijven in 
principe in goede conditie, mits ze jaarlijks tweemaal gereinigd 
worden. De fabrikant geeft 40 jaar garantie op de prestaties.
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• ARCHITECT:  MOEDERSCHEIMMOONEN ARCHITECTS,  
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• CONSTRUCTEUR:  IMD RAADGEVENDE INGENIEURS BV

De oplevering van het sportcomplex staat gepland voor medio 2019, vooraf aan het nieuwe voetbalseizoen.

De nieuwbouw op Sportcomplex Varkenoord herbergt onder meer een geïntegreerde tribune, sportmedische ruimtes en kleedkamers.

Bij de tribune is het overstek bijna 10 meter.

Om te voorkomen dat de stalen vakwerkliggers en dakplaten 

 zichtbaar zouden zijn achter het strekmetaal, zijn de liggers en platen 

zwart gecoat. 

Op de vakwerkliggers, die onder afschot worden gebouwd, 
liggen geprofileerde stalen dakplaten. Ter plaatse van de 
kantine komen de dakplaten in het zicht. De dakplaten daar  
zijn geperforeerd, zodat het geluid wordt gedempt. De rest 
van de onderzijde van het dak krijgt een goudkleurige 
strekmetaal beplating. Om te voorkomen dat de stalen vak-
werkliggers en dakplaten zichtbaar zouden zijn achter het 
strekmetaal, zijn de liggers en platen zwart gecoat. 

“De composiet dakrand en de strekmetaal beplating moeten 
netjes aansluiten op de vliesgevel onder het overstek.  
Dat hebben we in het BIM-model op elkaar af kunnen stem-
men”, zegt projectleider Pieter Bongers namens aannemer 
Bouwbedrijf Berghege. “Vanwege de bijzonderheid van  
de materialen bouwden we bij onze werkplaats eerst  
een mock-up van de dakrand en een deel van de gevel. 
Daar konden de gebruikers zien welke materialen er werden 
toegepast en hoe het gebouw er uit zou zien.”

ENERGIENEUTRAAL
Op de dakplaten komt 140 mm PIR isolatie, type Kingspan 
TR26 FM met aluminium cachering. Ter plaatse van de 
overstekken wordt 50 mm isolatie toegepast. Om absorptie 

van zonnewarmte te voorkomen, viel de keuze op een lichtgrijze 
PVC dakbedekking: 1,8 mm dikke Sikaplan 18G. Dat is een recy-
clebare, polyestervezel versterkte dakbedekking met een hoge 
weerstand tegen veroudering. 
Het multifunctionele gebouw heeft een rond daklicht met een 
diameter 2300 mm en een afschot van 5 graden, type Flush-
glaze van fabrikant Glazing Vision Europe. Dat ronde venster rust 
op een vierkante raveling van HEA 140 profielen en heeft een 
opstand van vurenhouten klossen, multiplex platen, dampdichte 
folie en minerale wolisolatie. 

De opdrachtgever koos voor energieneutrale nieuwbouw. 1338 
m² zonnepanelen voorzien straks in de elektriciteits behoefte. De 
PV-panelen worden met behulp van een montagesysteem met 
ballast op het dak geplaatst. Een pluviasysteem zorgt voor de 
hemelwaterafvoer. De noodoverstorten van het dak komen uit 
boven de strekmetaal panelen van de tribune in verband met de 
signaalfunctie. 
Voor het transporteren van bouwmateriaal en -materieel  
van maaiveldniveau naar het dak, gebruiken de bouwers 
hoogwerkers, verreikers en een bouwkraan. Om veilig op hoogte 
te werken zijn bovenop de staalconstructie buisjes voorzien voor 
bevestiging van de valbeveiliging in de vorm van een leuning. 
Vooraf aan het leggen van de dakplaten plaatste Berghege 
Bouw netten. Na het leggen van de  dakplaten wordt de dakrand 
aangeheeld. 

INVESTERINGEN IN NIEUWBOUW
Na het bereiken van het hoogste punt wordt de komende tijd 
gewerkt aan de gevels, installaties en de afbouw. Op het  
terrein is begonnen met de aanleg van de twee kunstgrasvelden. 
Sportcomplex Varkenoord krijgt daarnaast drie grasvelden, sport-
en speelplekken, heuvels met  tribunestroken, groenvoorzieningen 
en een onderhoudsgebouw.  
De oplevering staat gepland voor medio 2019. 

“De nieuwbouw op Sportcomplex Varkenoord volgt op de 
realisatie van het nieuwe trainingscomplex voor het eerste elftal 
dat in augustus 2018 in gebruik werd genomen”, zegt Bongers. 
“Bouwbedrijf Berghege fungeerde bij het trainingscomplex voor 
Feyenoord 1 ook als aannemer en werkte toen samen met een 
groot aantal onderaannemers en leveranciers die nu weer van 
de partij zijn.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl



Bestel gewoon vanaf 
het dak!

Actiondak, de online groothandel in:

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

- DAKRANDAFWERKING - VEILIGHEID - GEREEDSCHAP - KLEDING

ACTIONDAK

WWW.ACTIONDAK.NL
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 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



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

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 

2018

Aan het eind van de avond zal DJ Gerard Ekdom (bekend van de ochtendshow op Radio 10) een spetterend optreden verzorgen
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Sinds kort staan op www.caobikudak.nl vertalingen naar het Engels, 

 Hongaars, Pools en Roemeens van bijlage XII (‘Buitenlandse werknemers’)  

bij de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven  

(BIKUDAK). De vertaling van de bijlage en de bijbehorende CAO-artikelen  

is het vervolg op het ‘WagwEU-proof’ maken van de CAO. Daarnaast zijn  

de cursus ‘Gezond en Veilig Werken op het Dak’ (C1-cursus) en het  

SBD Dakdekkersboekje beschikbaar gesteld in andere talen. 

Buitenlandse werknemers 
en de CAO BIKUDAK

HELPDESK VEBIDAK

UITZENDKRACHTEN EN ZZP’ERS
Indien een werknemer uit een ander Europees land via  
een Nederlands uitzendbureau werkt, dan geldt bijlage XI 
(uitzendarbeid). De tabellen 1 en 2 uit deze bijlage zijn echter 
vrijwel identiek aan de tabellen in bijlage XII. Grotendeels 
kunnen de vertalingen dus ook voor deze arbeidskrachten 
worden gebruikt. Buitenlandse zelfstandigen zonder perso-
neel (zzp’ers) vallen niet onder de CAO. Op grond van  
de zogenaamde vergewisbepaling moeten zij echter wel de 
cursus ‘Gezond en Veilig Werken op het Dak’ (C1) volgen.

WERKNEMERS
Indien een werknemer uit een andere Europese staat 
 rechtstreeks in dienst treedt bij een Nederlands dakbedek-
kingsbedrijf, dan zijn alle CAO-bepalingen van toepassing. 
Er is echter voor gekozen om uitsluitend de in bijlage XII 
 genoemde artikelen te vertalen. Vertaling van de gehele 
CAO BIKUDAK is toekomstmuziek.

GEZOND EN VEILIG WERKEN OP HET DAK
De cursus ‘Gezond en Veilig Werken op het Dak’ (C1-cursus) 
moet op grond van de CAO-bepalingen worden gevolgd 
door iedere buitenlandse arbeidskracht die werkzaam is voor 

een BIKUDAK-bedrijf. TECTUM voor Dakvakmanschap kan op 
aanvraag C1-cursussen in andere talen verzorgen. TECTUM 
heeft daarmee al ervaring opgedaan in verschillende talen. 

DAKDEKKERSBOEKJE
De uit 2015 daterende versie van de SBD-uitgave ‘ 
Veilig en Gezond op het Dak’ (het ‘Dakdekkersboekje’)  
is in een samenwerking tussen SBD, TECTUM en VEBIDAK 
herschreven en vertaald naar het Engels, Pools, Hongaars 
en Roemeens. Dit is gedaan omdat er in toenemende mate 
werknemers op daken werken die de Nederlandse taal  
onvoldoende beheersen. In het boekje staat wat een  
dakdekker moet weten om in Nederland gezond en veilig  
op het dak te kunnen werken. 

Het boekje vormt de rode draad voor de inhoud van de  
C1-cursus ‘Gezond en Veilig Werken op het Dak’. Er staan tips  
en/of verplichtingen in over het werken met persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM’s), opleiding en instructie, 
 werkplekinstructie, veilige dakopgang, dakrandbeveiliging, 
valbeveiliging, markeringen, vluchtwegen, elektromag-
netische straling, lawaai en klimaat, bitumenketels, 
 brandpreventie en brandveiligheid, gevaarlijke stoffen en 
LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse). 

In het boekje worden ook tips gegeven over gezond en  
veilig werken en beknopte informatie verstrekt over de  
CAO BIKUDAK, arbocatalogus Platte daken en de VakScan. 
Het ‘Dakdekkersboekje’ is mede tot stand gekomen dankzij 
ESF-subsidie en is te downloaden via www.sbd.nl. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Herm Tuiten, stafmedewerker/ledenadviseur  
Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland VEBIDAK

Met het nieuwe artikel 7B en bijlage XII (ook getiteld 
 ‘Buitenlandse werknemers’) is de CAO BIKUDAK aangepast 
aan de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers 
in de Europese Unie (WagwEU). Deze wet regelt de arbeids-
voorwaarden waarop werknemers van Europese bedrijven 
aanspraak hebben, indien zij tijdelijk in Nederland werken.

Ook maakt deze wet een betere controle mogelijk op de 
naleving van deze arbeidsvoorwaarden door Europese 
bedrijven die in ons land werkzaam zijn. Hun personeel heeft 
aanspraak op de Nederlandse arbeidsvoorwaarden zoals 
het minimumloon, voldoende rusttijden, veilige arbeidsom-
standigheden, gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
en een minimum aantal vakantiedagen.

Bijlage XII geldt alleen voor werknemers van bedrijven uit 
 andere Europese landen in geval van tewerkstelling in ons 
land.
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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 Geleen B.V.
T:088-9965620, gele@aabo.nl
Aabo Trading Haarlem B.V.
T:088-9965610, haar@aabo.nl

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

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

Vol trots kondigen wij aan dat we onze 20e vestiging hebben geopend! Daarmee zijn 
we de eerste partij in onze branche die een twintigtal vestigingen heeft en hebben we 
onverminderd de meest complete dekking van Nederland!

Aabo Trading Geleen beschikt net als onze andere vestigingen naast een zeer compleet 
assortiment dakmaterialen over een eigen industriële zetterij waar zink, koper, 
Plastisol en kleurgecoat staalplaat direct na bestelling op maat worden gezet en een 
duurzaamheids-showroom met daarin de nieuwste duurzame producten op het gebied 
van zonnestroomsystemen en klimaatneutraal bouwen. 

Daarnaast is Aabo Trading Geleen ook uitgerust met een zeer complete winkel waarin 
al ons gereedschap, klein materieel, HWA, kleding en andere handzame producten ruim 
aanwezig zijn. 

Wij nodigen u graag uit om langs te komen op onze nieuwe vestiging en  
om zelf te ervaren wat wij bedoelen met “Álles voor het dak”. Het 20ste team van Aabo 
Trading staat, net zoals u in de rest van het land van ons gewend bent, met raad en daad 
voor u klaar!

Maak kennis met
Aabo Trading Geleen

 
Meer info op 
onze website!

Álles voor het dak
nu ook in Geleen!

Aabo Trading Geleen 
Industrieweg 7a
6163 AH Geleen

T:  088-9965620
E:  gele@aabo.nl

Elro is al sinds 1987 specialist op en voor het platte dak. In de loop van de jaren is Elro  
uitgegroeid tot de expert op het gebied van dakbedekking, dakveiligheid, dakonderhoud  
en dakduurzaamheid. Vanuit onze vestigingen in Apeldoorn, Gorinchem, Alkmaar en  
Son zijn wij actief in heel Nederland. Tot onze opdrachtgevers mogen wij zowel bedrijven, 
instellingen als overheden rekenen; wij werken onder andere voor woningbouwverenigingen,  
gemeenten, zorginstellingen, verzekeraars en pensioenfondsen, vastgoedbeheerders,  
verenigingen van eigenaren en institutionele beleggers. Topkwaliteit wordt gecombineerd  
met een professionele, betrokken aanpak en een hoog serviceniveau. Het resultaat:  
hoogwaardige daken mogelijk gemaakt door enthousiaste vakmensen met een schat aan 
kennis en ervaring.

Ter uitbreiding van onze teams te Apeldoorn, Gorinchem, Alkmaar en Son komen wij graag in  
contact met kandidaten voor de functie van:

Commercieel Technisch Adviseur
Als Commercieel Technisch Adviseur beheert u bestaande en ontwikkelt u nieuwe relaties  
met opdrachtgevers.
Het inspecteren van daken en het maken van offertes behoren ook tot uw takenpakket. 
U bent in staat offertes om te zetten in opdrachten en u begeleidt lopende opdrachten in  
commerciële zin.

Van kandidaten verwachten wij:
- een MBO+ werk- en denkniveau;
- een excellente commerciële instelling;
- uitstraling en representativiteit;
-	 affiniteit	met	techniek.

Voor een succesvolle invulling dienen kandidaten voor deze functie naast de reeds  
bovengenoemde ook aan de volgende vereisten te voldoen:
-  ervaring in de bouwsector, waarbij ervaring in de bitumineuze/kunststof  

dakbedekkingsbranche tot aanbeveling strekt;
-  uitstekende communicatieve vaardigheden zowel in woord als geschrift, die u in staat stellen 

om zowel met collega’s als met externe relaties goede contacten te onderhouden;
- ondernemende instelling en pioniersgeest. Proactief en zelfstartend;
- in staat om kansen te creëren, te signaleren en deze optimaal te benutten;
-	 gedegen	kennis	van	Microsoft	Office	software;
- in bezit van rijbewijs B(E);
- woonachtig in de regio van de betreffende Elro vestiging.

Van Dakbedekkingsbedrijf Elro mag u, naast een boeiend takenpakket, arbeidsvoorwaarden
verwachten overeenkomstig de zwaarte van de functie, waaronder een prima salaris en een 
auto van de zaak.

Interesse en gedreven genoeg?
Wij ontvangen graag uw gemotiveerde reactie inclusief curriculum vitae.  
Deze kunt u binnen 14 dagen na verschijning van dit blad richten aan: 

Dakbedekkingsbedrijf Elro 
t.a.v. de heer I.R. Overmars
i.overmars@elroduurzamedaken.nl
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ERIK EN DE ANDEREN

BouwBeurs 2019 zit er weer op.  

Erik Steegman en Doeke Bosma  

van NDA/Coninko verzamelden  

voor Roofs het dakennieuws.

Het dakennieuws  
van BouwBeurs 2019

houtvezelisolatie geïsoleerd worden met een lambda-waarde 
van 0,036 W/mK. Niet een geheel nieuw product, maar wel 
prachtig circulair, waarbij wel het platte dak met afwerking 
van een gesloten dakbedekking wordt gemeden. 

Voor de lunch schoven we aan bij Carlisle. Tijdens het 
 nutti gen van een heerlijk soepje en een paar broodjes  
met kippendijfilet kregen we de werking van Rhinobond  
gepresenteerd. Rhinobond is sinds dit jaar opgenomen  
in de Milieulijst 2019, naast de eenlaagse bitumineuze dak-
bedekking, en komt zodoende in aanmerking voor investe-
ringsaftrek via de MIA en Vamil-regelingen. Daarom vestigt 
Carlisle terecht de aandacht op deze bevestigingsmethode. 
Eerst breng je de schroeven aan met drukverdeelplaatjes 
die voorzien zijn van een speciale coating. Hierover leg je de 
toplaag, een 100% EPDM membraan. Vervolgens wordt het 
drukverdeelplaatje verwarmd middels inductie. De coating 
wordt verkleefd met de EPDM en na een minuut zit de dak-
bedekking vast. Het belangrijkste argument met betrekking 
tot de duurzaamheid is dat je met hetzelfde apparaat de 
dakbedekking weer schoon los kan maken en het materiaal 
zo weer terug kan in het productieproces. Ga je verhuizen  
of wordt het pand gesloopt, dan kan het dak ook zo weer 
met je mee!

Vervolgens zijn we op zoek gegaan naar Eurofast. Daar word 
je tenslotte altijd getrakteerd op een chocolaatje en een 
tijdje ‘vastgeschroefd’ voor een goed gesprek. Dat ging dit 
keer over het bevestigen van afschot isolatieplaten. Na de, 
enige jaren geleden geïntroduceerde, tule met schroef en 
blokje onder patent van Guardian, bestormt binnenkort  

de markt van afschotbevestigers met een nieuw product,  
dat tegen die tijd ook uitgebreid aandacht zal krijgen in Roofs.

Bij Isobouw hebben we even de Dual Density plaat staan 
bekijken. Een isolatieplaat die bestaat uit een zachte  
EPS100 onderlaag, met een toplaag van drukvaste EPS150, 
waardoor hij beloopbaar en goed belastbaar is voor daken 
met PV zonnepanelen. Maar eerlijk is eerlijk, Isobouw is 
hier zo trots op dat ze hem in de tussentijd al bij ons waren 
komen presenteren. Hij was dus al bekend bij ons. Toen we 
de stand wilden verlaten, werden we echter in onze nek 
gegrepen, omdat ze de vuurvaste EPS isolatie nog wilden 
tonen. Er stond een gasbrander al 5 dagen lang op een 
EPS isolatieplaat te branden. Dat vonden wij indrukwekkend: 
brandveiligheid van daken is tenslotte een groot goed.

(Na-)isoleren is natuurlijk sowieso een paradepaardje van de 
dakdekker, dus over isolatie praten we graag. Bij AGS werden 
we met betrekking tot dit thema verrast met een ogenschijn-
lijk simpele, maar zeer praktische oplossing in de loden 
afvoersector. Wat doe je normaal gesproken met de hemel-
waterafvoeren als je een extra laag isolatie aanbrengt? 
Nieuwe gaten in de dakrand en de boeiboorden vervangen. 
Vergeet dit alles maar! AGS heeft een hemelwaterafvoer die 
je via een knikkende buis aansluit op de bestaande hemel-
waterafvoer en rondom afwerkt met de nieuwe isolatie.  
Een prachtige oplossing in een ‘boggie’ in al zijn eenvoud. 
Ook hebben ze de VBD afvoer geïntroduceerd. Die staat voor 
VEBIDAK, Dakmerk en BDA-afvoer en past volledig binnen  
de Vakrichtlijn en daardoor ook onder de Dakmerk-garantie.

Wij gingen op zoek naar de olympisch kampioenen van 
Team IKO. Helaas hadden we de verkeerde dag  uitgekozen: 
het team met de beste schaatsdames was al eerder 
geweest. Terwijl we die deceptie aan het verwerken waren, 
werden we vol enthousiasme gevoed met informatie over  
de reflecterende dakbaan CARRARA. Langzaam gleed de 
 teleurstelling van ons af en raakten we geboeid. Wij zijn 
 sowieso fan van een witte dakbedekking. Het koelende effect  
via de dakbaan, wat ontstaat door reflectie zal in de toekomst  
met warmere zomers wellicht standaard worden. IKO heeft 

hier een luchtzuiverende functie aan toegevoegd. Deze dak-
baan laat ons duurzame hart natuurlijk harder kloppen,  
niet alleen omdat de koellast op de ijsbaan vermindert, 
maar zeker ook bij de aanblik van het team der kampioenen.

Een reflecterende dakbaan werd ons overigens ook weer 
getoond bij Derbigum, waar op de stand ook aandacht 
was voor het gehele recyclingproces inzake retourafval, 
dat inmiddels ook voor 25% hergebruikt wordt in de nieuwe 
Derbigum NT dakbanen. Langzamerhand gaan we een klein 
beetje circulair met de traditionele bitumineuze dakbaan 
om en dat moet ook. Iets verderop toonde de BMI Groep  
dat hellend vlakbij plat dak kan liggen. Icopal en Monier  
samen in één stand met de introductie van de nieuwe  
TPO kunststof dakenlijn, de EverGuard.

Al met al kunnen we stellen dat de dakenbranche in Hal 11 
ons niet heeft teleurgesteld. Nieuwe samenwerkingsverbanden 
zijn ontstaan tussen producent Foamglas en Van Wylick, 
wie had dat ooit gedacht in de stand van het dakontmoe-
tingscentrum waar ook Roval en Sealeco vertegenwoordigd 
waren. Vlak ernaast de bijzondere stand van Mawipex met 
paradepaardje Firestone en alle aandacht voor de Formule 1,  
paardenkracht, waaronder coureur Max Verstappen. 
 Verderop, tenslotte, nog Bouwdeck uit De Meern. Een mooie 
totaaloplossing voor de bouw, waarbij het gehele platte 
dak voor een standaard uitbouw van nieuwbouwwoningen 
 prefab wordt aangeleverd. Een markt die niet graag door  
de gemiddelde traditionele dakdekker wordt opgepakt en 
nu gebeurt dat binnen de prefabsector.

De innovaties richten zich vooral op duurzaamheid en daar-
naast op veiligheid en het gemak voor de eindverbruiker  
en de verwerker: inderdaad op die totaaloplossing.  
Over twee jaar overigens ook weer een kans voor de daken-
begroeners die met M&W en Sempergreen maar matig 
vertegenwoordigd waren dit jaar. Groen op het dak, aan de 
BouwBeurs 2021 (Hal 11) zal het zeker niet liggen. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Doeke Bosma en Erik Steegman

Van 4 tot en met 8 februari vond BouwBeurs 2019 plaats in 
de Jaarbeurs in Utrecht. Dit jaar kwamen er 75.017 bezoekers 
op het grootste bouwevent van Nederland af. Met als thema 
‘Totaaloplossingen voor de bouw’ was duidelijk een trend 
gezet. Dit was te zien op het merendeel van de 640 stands 
en op de bouwplaats van de toekomst, waar digitalisering, 
industrialisering en circulair bouwen met elkaar verbonden 
werden. Hoofddoel van het bezoek aan de beurs bleek voor 
81% van de bezoekers het vergaren van kennis. Maar ook het 
onderhouden van de bestaande of aanstaande relaties op 
de beursvloer bleek opnieuw een belangrijk doel en er werd 
ook weer goed gefeest!

Wij bezochten specifiek de dakenhal, Hal 11, om te onder-
zoeken of hier nog wat noviteiten te vinden waren, of dat de  
beurs voor de dakenproducent alleen nog maar als het 
hoofdpodium voor relatiebeheer van de bestaande klant 
wordt gebruikt. Wij werden geknipt en geschoren en uiter-
aard ontbrak het feestje van Wédéflex op donderdag niet,  
dit keer met de dames van O’G3NE. Ook Frans Bauer  
en Gerard Joling hebben hun volume nog getest en er  
werd ook aan de inwendige mens gedacht, middels het 
‘luxe lunchen- fenomeen’.

Om te beginnen kregen we, terwijl ons haar keurig gekapt 
werd door de Barber shop, Pavatex van Soprema voorgescho-
teld. Deze houtvezelisolatie werd vorig jaar geïntrodu ceerd 
als isolatiemateriaal met een zo klein mogelijke impact op  
het milieu. In Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk is deze 
isolatie al aardig ingeburgerd en Soprema zet in op het 
 onderdak, de muur, de gevel en de vloer. De grondstof komt  
uit resthout van zagerijen die naaldhout verwerken uit duur- 
zaam beheerde bossen. De complete bouwschil kan met 
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In deze rubriek laat Roofs markante personen van binnen en buiten  

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

achter die visie voor het voetlicht te brengen.

Lokale overheden lijken  
onvoldoende bekend met  
veilige onderhoudbaarheid

AAN TAFEL MET… ADRI FRIJTERS

Frijters startte zijn carrière met het 
begeleiden en voorbereiden van 
projecten voor een bouwbedrijf en 
groeide al snel door tot projectleider/
bedrijfsleider. “Een heel mooie baan 
en daar kun je veel in kwijt,” vertelt hij.  
“Maar in die periode was het ook 
een kwestie van het continu bewaken  
van de doelstellingen van het bedrijf: 
kwaliteit en zorg voor de eigen men-
sen enerzijds en anderzijds opdracht-
gevers die weinig ruimte gaven en er 
geen enkel probleem mee hadden 
als een aannemer failliet ging op  
een project. Ik was voorzitter van  
een OR en had ook bij een bedrijf  
een faillissement meegemaakt.  
Daar voelde ik me op een gegeven 
moment niet meer lekker bij. Op dat 
moment werd ook Arbouw opgericht 
en ik besloot te solliciteren. Ik ben  
me met veiligheid en gezondheid  
in de bouw gaan bezighouden 
vanuit de wens te willen werken ten 
bate van andere mensen en niet 

voor het rendement van een investering. Het is nog elke dag 
een mooie uitdaging om een ogenschijnlijk onoplosbaar 
probleem te ontrafelen en samen met anderen naar een 
oplossing toe te werken.”

COMPLETE WERKVOORBEREIDING
Als beleidsadviseur veiligheid en bouwproces van Arbouw 
was Frijters betrokken bij het opstellen van de A-bladen voor 
verschillende branches, waaronder die voor de beide daken-
branches. Als zelfstandige is hij nog steeds bij deze onder-
werpen betrokken, maar is hij, voor de meest uiteenlopende 

opdrachtgevers, nog veel breder bezig in het adviseren  
op het gebied van een veilige en gezonde werkpraktijk. 
Toen Arbouw opging in Volandis, besloot hij het resterende 
deel van zijn werkzame leven (over twee jaar bereikt hij de 
pensioengerechtigde leeftijd) als zelfstandige door te bren-
gen. “Ik denk dat mijn ervaring en expertise op deze manier 
het beste tot zijn recht komen en dat ik als zelfstandige het 
meest kan bijdragen aan een veilige en gezonde werkprak-
tijk in de bouw. Ik ben actief betrokken bij de totstandkoming  
van bijvoorbeeld brancherichtlijnen en heb steeds als 
uitgangspunt dat een bepaald voorschrift direct zichtbaar 
moet zijn in de dagelijkse werkpraktijk. Ook schrijf ik regel-
matig artikelen over het onderwerp, o.a. in dit vakblad.”

“Het wordt vaak wel zo ervaren, maar een veilige en gezonde 
praktijk is echt niet lastig en moeilijk. Het vraagt alleen wel 
om een complete werkvoorbereiding. Daarmee bedoel ik 
niet alleen de mensen inplannen en het materiaal inkopen 
en afroepen, maar ook nadenken over de meest veilige  
en gezonde werkwijze: een Taak-Risico-Analyse, een TRA. 
Dat is niet zwoegen en zweten, je kunt het gewoon per klus 
opzetten en vervolgens bewaren als onderlegger voor de 
volgende klus. Met de TRA geef je als werkgever voorlichting  
en instructie (in de vorm van een toolbox) en maak je 
afspraken over de uitvoering. Die uitvoering volgens de 
afspraken begeleid je en je checkt of de afspraken klopten. 
Als de afspraken niet klopten dan stel je de TRA bij en ben je 
helemaal bij voor de volgende klus. De fluitende bouwvakker 
moet weer op de bouwplaats terugkomen: de bouwvakker 
die zich kan concentreren op zijn eigenlijke werk omdat de 
randvoorwaarden om het werk uit te voeren zijn geregeld.”

“De dakenbranche zit in een opwaartse spiraal. Je ziet dat 
met name bij de grotere dakdekkersbedrijven de kennis en 
het besef van de noodzaak van veilig en gezond werken 
aanwezig zijn. Ook wordt de professionaliteit van deze 
 partijen steeds meer erkend in het bouwproces: er zijn in 
de dakenbranche steeds minder ‘cowboys’ actief. Er is een 
A-blad hellende daken en de SBD heeft mooie producten 
waarop de dakdekker zijn TRA kan baseren. Maar we moeten 
ook alert zijn op de nieuwe uitdagingen, zoals de zonne-
panelen die het veilig werken op het dak negatief beïn-
vloeden. De OVV heeft een aantal ongevallen in de bouw 
onderzocht, denk aan de B-tower en de GrolschVeste.  
Daar kwam uit dat coördinatie verbeterd moet worden.  
Naar mijn idee is het gebrek aan coördinatie ook het pro-
bleem bij het ontstaan van onveiligheid rondom de zonne-
panelen. We kunnen dan achterover vallen en afwachten, 
we kunnen ook naar voren vallen (dus: een sprong vooruit 
maken) en dit zelf gaan regelen. Dat zelf regelen kan door 
samenwerkingsverbanden aan te gaan met panelenleggers 
of door zelf de panelen te leggen.”

ONDERHOUDBAARHEID IN ONTWERPFASE REGELEN
“Een positief resultaat is ook de kleine wijziging in het  
Bouwbesluit van 2012, waarin wordt gesteld dat, indien veilige  
onderhoudbaarheid niet kan worden aangetoond, er géén 
vergunning mag worden afgegeven. Helaas zien we om  
ons heen dat de lokale overheid deze bepaling niet lijkt te  

kennen en dus ook niet heeft geïmplementeerd in de 
vergunningsverlening. Dat houdt in, dat nog steeds nieuw-
bouwpanden worden opgeleverd die niet voldoen aan 
het Bouwbesluit en die dus geen bouwvergunning hadden 
mogen krijgen. Het platform Preventie Valgevaar, waar zo’n 
beetje alle relevante brancheorganisaties bij zijn aange-
sloten, heeft dit onderwerp hoog op de agenda en brengt 
momenteel de situatie in kaart om hier op termijn een sterk 
signaal richting de overheid mee te kunnen afgeven.”

“Door mijn deelname aan het platform Preventie Valgevaar 
wil ik de branches helpen bij het preventief aanpakken 
en ondersteunen van de leden. De bedrijven kunnen hier 
ook zelf een bijdrage aan leveren door actief de branche-
organisaties te informeren over kwesties die door hen niet 
verholpen kunnen worden. Ook positieve 
ontwikkelingen zouden meer bekend-
heid moeten krijgen. Door elkaar meer  
te informeren leren we van elkaar en 
kunnen we de opwaartse spiraal in 
leven houden.” ■

In de dakenbranche is Adri Frijters vooral bekend  
vanwege zijn werk bij Arbouw, de organisatie die door 
 werkgevers- en werknemersorganisaties was opgericht  
om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te ver-
beteren en het ziekteverzuim te verminderen. Sinds Arbouw  
in 2016 ophield te bestaan en in plaats hiervan Volandis 
werd opgericht, opereert Frijters in de markt met zijn eigen 
advies bureau A3-A. In deze hoedanigheid werkt hij  
voor de meest uiteenlopende opdrachtgevers aan een  
veilige  werkpraktijk en is hij actief betrokken bij het  
platform Preventie Valgevaar.

ADRI FRIJTERS IN ACHT VRAGEN

BURGERLIJKE STAAT?
GEHUWD

KINDEREN?
DRIE ZOONS DIE ZELFSTANDIG IN HET LEVEN STAAN.

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT?
ONTSPANNING ZOEKEN IN DE FOTOGRAFIE. 

FAVORIETE MUZIEK?
DIT LOOPT UITEEN VAN JAZZ TOT BLUES, HOEWEL DAT DICHT TEGEN ELKAAR LIGT. 
MAAR OOK POP IS LEKKER ONTSPANNEND. IK BEN LAATST NAAR EEN CONCERT 
VAN ILSE DELANGE GEWEEST. DUS OOK DE NASHVILLE SOUND BEVALT ME WEL.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING?
EEN BESTEMMING WAAR DE ZON SCHIJNT. HET HOEFT NIET VER, NEDERLAND KAN, 
MAAR EEN MEDITERRAAN LAND OF FRANKRIJK MET DE TENT VIND IK HEERLIJK.

FAVORIETE STAD?
OOK HIER EEN BREDE INTERESSE. AMSTERDAM OF ARNHEM, PRIMA. OP DE 
 BUCKETLIST STAAT LISSABON. ATHENE EN ROME ZIJN OOK DE MOEITE WAARD.

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT?
IK HEB BEWONDERING VOOR KUIJPER. MODERNE ARCHITECTEN DIE ZICHZELF 
 ALLEEN ZIEN ALS SCHEPPER EN VORMGEVER, MOETEN NIET VERDER GAAN DAN 
HET MAKEN VAN MAQUETTES. 

WAAR BEN JE HET MEEST TROTS OP?
OP PROFESSIONEEL GEBIED (EN IN DE DAKENBRANCHE) IS DAT DE BIJDRAGE  
DIE IK HEB MOGEN LEVEREN AAN HET A-BLAD HELLENDE DAKEN EN DE ONT-
WIKKELINGEN BIJ DE SBD.
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AMAGER BAKKE SKISLOPE, KOPENHAGEN (DK) 
• BOUWHEER: AMAGER RESOURCE CENTRE, KOPENHAGEN (DK)
• ARCHITECT: BJARKE INGELS GROUP (BIG), KOPENHAGEN (DK)
• LANDSCHAPSARCHITECT: SLA, KOPENHAGEN (DK)
•  HOOFDAANNEMER: NCC, GEO COPENHAGEN,  

TVILUM LANDINSPEKTØRFIRMA A/S
• DAKDEKKER: MULTI TAG ENTREPRISE, LILLE SKENSVED (DK)
• WATERDICHTINGSMEMBRAAN: DERBIGUM GC WW

De Amager Bakke Skislope in het Deense Kopenhagen is een schoolvoorbeeld 

van energetische en ruimtelijke duurzaamheid. Sterarchitect Bjarke Ingels 

 ontwierp niet enkel een imposante energiecentrale die afval omzet in warmte 

en elektriciteit, maar ook een park annex skipiste op het dak van het complex. 

Voor de waterdichting van dit uitzonderlijk bouwwerk werd gekozen voor  

een Derbigum® GC WW.

Een skipiste op een 
energiecentrale

INTERNATIONALE DAKEN

Kopenhagen wil tegen 2025 de eerste klimaatneutrale 
hoofdstad ter wereld zijn. Anno 2018 zet ze haar verre- 
gaande ambities kracht bij met een bijzonder vooruit-
strevend  architectuurprojecten. Amager Bakke is een 
 vernuftige  energiecentrale die afval omzet in warmte en 
 elektriciteit voor respectievelijk 160.000 en 62.500  gezinnen, 
maar die tegelijk ook plaats biedt aan een publiek 
 activi teitenpark en een skipiste.

GIGANTISCHE HOOGRENDEMENTSKETEL
De Deense ontwerper Bjarke Ingels (BIG) gaat prat op de 
integratie van ecologische technologieën in hedendaagse 
architectuur. Hij was dan ook de aangewezen persoon om 
het concept voor de nieuwe energiecentrale in de stedelijke 
omgeving van Kopenhagen vorm te geven. BIG opteerde 
 resoluut voor een duurzaam icoon met een strakke behuizing, 
dat symbool staat voor het milieubewustzijn van de stad. 

Het complex functioneert als een gigantische hoogrende-
mentsketel en wint enorme hoeveelheden energie uit de 
gecondenseerde damp in het rookgas. Een derde van die 
energie wordt omgezet in elektriciteit, terwijl de restwarmte 
bestemd is voor het lokale warmtenet. Op volle capaciteit  
zal de centrale jaarlijks 400.000 ton afval verbranden.  
Dankzij geavanceerde filtertechnologie is er geen sprake  
van vervuilende uitstoot. De centrale is zo’n 25% efficiënter 
dan haar voorganger – het Amager Resource Center,  
dat tegen 2020 omgevormd wordt tot een biomassacentrale 
– wat resulteert in een CO2-reductie van circa 100.000 ton.  
Ze is sinds eind vorig jaar in gebruik en levert intussen  
volop ‘schone’ energie.

RECREATIEPARK EN SKIPISTE
De ruimte op het dak van het complex blijft niet onbenut  
en wordt tegen komende herfst een publieke recreatiezone 
met een activiteitenpark en een 500 meter lange skipiste.  
Het park zal worden uitgerust met wandel- en trailrunning-
paden, fitnessinfrastructuur, speelpleinen, ’s werelds grootste 
klimmuur (86 meter hoog en 10 meter breed) en een prach-
tig uitzicht over de stad en het havengebied. Karakteristieke 
vegetatie en strategisch gepositioneerde rotspartijen moeten 
het de allure van een Scandinavisch berglandschap geven. 
In de wintermaanden zal het geheel hoofdzakelijk fungeren 
als een skigebied, met onder meer een zwarte piste met  
een maximale helling van 45%. 

Gezien het groene, natuurlijke karakter zal het dak van 
 Amager Bakke bovendien de biodiversiteit stimuleren  
met een ideale habitat voor allerhande vogels, bijen,  
vlinders en insecten. De gevel is bekleed met verspringende 
metalen plantenbakken, waarvan de vorm en grootte 
 varieert in functie van een optimale bezonning en bewate-
ring. Dit laatste zal op termijn leiden tot het ontstaan van  
een doorlopende vegetatieve wand. 

WATERDICHTING
Het ‘Amager Bakke Rooftop Park’ zal het hele jaar door 
 geopend zijn en zal de dakconstructie dus sterk op  
de proef stellen. Er was dan ook behoefte aan een zeer 

robuust waterdichtingsmembraan om het onderliggende 
betondek afdoende te beschermen tegen weer, wind en 
i ntensief gebruik. BIG klopte aan bij Derbigum, dat met het 
GC WW-membraan over de oplossing beschikte. “Het bevat 
zowel een polyester- als een glasvlieswapening en is wortel-
werend,” vertelt Peter Kranz van Eurotag Danmark, de firma 
die de Derbigum-producten exclusief verdeelt in Denemarken.  
“Net wat de architecten nodig hadden!”

“We moesten uiteraard enkele specifieke details uitwerken en  
13.000 m² is zeker geen kleine oppervlakte, maar op tech-
nisch vlak was dit project voor ons zeker geen rocket science”, 
vervolgt Kranz. “We hebben immers al veel ervaring met 
dergelijke projecten. We moesten de dragende betonele-
menten wel nivelleren om de ondergrond te optimaliseren en 
moesten ook twee grote dilatatievoegen met een speling van 
circa 10 centimeter integreren, maar dat is uitstekend gelukt. 
De waterdichting is geplaatst door Multi Tag Entreprise,  
een erkende partner waar we vaak mee samenwerken.  
De hoogte en de hellingsgraad vergden wel enkele creatieve 
oplossingen. Zo werden de zware dakrollen getransporteerd 
via een inventief railsysteem, zijn er speciale lasmachines 
gebruikt om ze aan het betondek te verankeren en werden er 
elke 15 meter beveiligingshekken geplaatst om de veiligheid 
van het personeel te garanderen. Dit alles heeft zijn vruchten 
afgeworpen, want het resultaat mag er zeker zijn!” ■

Foto: Barke Ingels Group: BIG.
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Respect voor het eigen lichaam

na zonder steiger en zonder enige vorm van zekering.  
Komen ze voor één of drie woningen? Het maakt de mannen 
in wit niet uit: ze komen om zo snel mogelijk te kwasten en 
niet om moeilijk te doen. ZZP-ers voor een hoofdaannemer,  
of werknemer in vaste dienst, ook dat maakt niets uit:  
gaan is het devies. Eén woning in twee dagen moet lukken, 
stofvrij werken is voor watjes, dus niet zeuren maar gaan.

De tuinmannen, die kunnen er ook wat van, mag ik wel 
zeggen. De tilnorm van 25 kg wordt echt met voeten getre-
den. En dat die naar 18 kg per vracht zou moeten worden 
verlaagd als men structureel veel moet tillen, is echt aan 
dovemansoren gericht. Daar moet je bij een stoere tuinman 
niet mee aankomen. Nat zagen, stofvrij slijpen of gelaats- en 
gehoorbescherming zijn niet de zaken waar de tuinman zich 
druk om maakt. ‘We zijn buiten en genieten van de natuur’  
is meer hun credo dan ‘we moeten veilig en gezond werken’.

Maar wees gerust: het waren niet alleen zelfstandigen of 
werknemers die een loopje namen met de regels of voor-
schriften. Ook onze ambtenaren kunnen er wat van. Op een  
middag terugfietsend met wat boodschappen, zag ik mede-
werkers van de plantsoenendienst met een bestelwagen op 
het fietspad bezig met boomtakken snoeien. Helaas waren 
ze vergeten hun werkplek af te zetten en stond er een mede-
werker vanaf het dak van de bestelwegen de dikke takken 
rustig af te zagen. Toen ik zei: ’Lekker arbo’, was de enige 
reactie: ‘Het moet toch gebeuren’. 

Het gaat mij er echt niet om als een moraalridder door 
het leven te gaan. ’Hij die zonder zonde is, werpe de eerste 
steen.’ Ook ik heb menigmaal volgens de norm te dicht 
langs de dakrand mijn opnames uitgevoerd, maar veilig 
werken begint met het bewust omgaan met de risico’s.  
Wat ik erger vind, is dat heel veel uitvoerende medewerkers 
zo weinig respect hebben voor hun eigen lichaam. Want als 
ervaringsdeskundige weet ik hoe beperkt je bent als je  
geest wel wil, maar je lichaam niet kan. ■

Theo Wiekeraad 

Wat heb ik dit gemist: de mogelijk-
heid om een artikel te schrijven! 
Het ging gewoonweg niet, ik kon 
niet lang genoeg achter de laptop 
zitten om mijn gedachten aan het 
papier toe te vertrouwen. Zitten was  
te pijnlijk en mijn geest was daar-
door te veel bezig met de pijn om iets fatsoenlijks te  kunnen 
typen. Maar ook deze bijdrage zal met horten en stoten 
 worden gemaakt. Want nu al is het moment gekomen dat 
de pijn mij in de weg zit en ik het eerste deel moet afsluiten. 

In de tijd, die ik nu noodgedwongen min of meer in en 
rondom het huis heb moeten doorbrengen, heb ik  menige 
verbouwing, aanpassing en onderhoudsklus mogen aan-
schouwen. Ik kan u zeggen: daar zouden weinig arbeids-
inspecteurs vrolijk van worden. Binnen werkelijk iedere 
beroepsgroep worden de veiligheidsvoorschriften door de 
uitvoerenden met voeten getreden. Het zijn niet alleen  
de dakdekkers en PV-monteurs die onveilig werken hoog 
hebben zitten, nee ook de gemiddelde bouwvakker, schilder 
en tuinman kan er wat van.

Dakdekkers die op hoogte werken en voor de snelheid  
hun veiligheidsvoorzieningen maar half/half gebruiken,  
daar kijken wij binnen de branche niet meer van op.  
‘Je schaft het aan, geeft het mee, maar ze gebruiken het 
niet,’ is een veel gehoorde uitspraak tussen de diverse 
leidinggevenden. Bijna een berusting in het feit dat hoe 
goed je het ook voorbereidt, je altijd wel een excuus hoort 
waarom veilig werken niet kan of niet werkbaar is. Maar, zoals 
ik eerder al aangaf, de niet-dakdekkers om ons heen kunnen 
er ook wat van. De capriolen die deze lieden uithalen om 
maar snel klaar te zijn of naar huis te kunnen zijn bijzonder 
inventief en grenzen soms aan het stupide.
 
Zo stonden laatst de schilders in de straat (iedere particulier 
heeft zijn eigen mannetje met een kwast lijkt het wel), op één 

THEO TALKS

Met deze bijdrage pakt dakdekker Theo Wiekeraad zijn rubriek ‘Theo Talks’ 

weer op. Vanwege complicaties na een hernia-operatie is hij al langere tijd 

 uitgeschakeld (zie ook het artikel ‘Afscheid van een deel van jezelf’ in Roofs 

december 2018). Hij blijft wel de ontwikkelingen in de  dakenbranche volgen 

en zal hier onregelmatig zijn mening over geven.

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



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

B E S C H E R M I N G  V A N  H E T  H O O G S T E  N I V E A U
KLAAR VOOR DE WERELD 
VAN MORGEN? WEL MET 

DE REVOLUTIONAIRE 
TECTA-LEI.

TECTA biedt bescherming van het hoogste 

niveau. Kies voor een mantel van leien voor 

dak en gevel die er levenslang als nieuw uitziet 

dankzij TECTA: een ingenieuze, gepatenteerde 

technologie die het lei-oppervlak verzegelt en zo 

beschermt tegen schade en verkleuring. 

Vraag snel uw staal aan via info.dak@eternit.nl.

VRAAG 
EEN GRATIS
STAAL AAN

Eternit NV - Kuiermansstraat 1 - 1880 Kapelle-op-den-Bos - België - Tel. +31 547 28 88 07 - Fax +31 547 28 88 08 - info 0800 236 87 32 - info.dak@eternit.nl - www.eternit.nl

TECTA 
BESCHERMT TEGEN:

KRASSEN EN STOTEN

STOF EN VUIL

VERKLEURING

VERVORMING

UITBLOEIINGSEFFECTEN

13997_TECTA ad A5.indd   1 26/02/18   12:28

...Wij zorgen voor een drukvaste, isolerende afschotlaag!

Wat er ook op het dak komt...

Geen dak te gek voor Continu
mor te l s  voo r  p l a t t e  daken  en  v l oe r en



Special 
zonne-energie en  

zonnewarmte
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ENKELE FEITEN OP EEN RIJ
EEN VIJFDE VAN DE IN NEDERLAND OPGEWEKTE ZONNE-ENERGIE KOMT NU NOG  
VAN ZONNECOLLECTOREN DIE VOORAL WARM TAPWATER OPWEKKEN. DE PRO-
DUCTIE STIJGT (CA. 5-10% PER JAAR) EN BETREFT VEELAL ZONNEBOILERS BIJ  
PARTICULIEREN. HET AANDEEL ZONNESTROOM STIJGT VEEL STERKER, OMDAT HIER 
DE AFGELOPEN JAREN EEN VERDUBBELING PER JAAR WERD GEREALISEERD.  
DOOR WEINIG NIEUWBOUW IS DE GROEI BIJ ZONNEWARMTE DE LAATSTE  JAREN 
LAGER DAN VERWACHT. PROJECTEN MET VOLDOENDE OPPERVLAK (2016 > 200 M²)  
KOMEN IN AANMERKING VOOR SUBSIDIE VOOR DUURZAME ENERGIE (SDE).  
DOOR HET OPNEMEN IN DE SDE WORDEN DE PROJECTEN STEEDS GROTER EN  
ZIJN ER NU ZELFS PUBLIEKE ZWEMBADEN DIE MET DE ZON WORDEN VERWARMD. 
MAAR OOK WONINGCOMPLEXEN ZOALS HET BREED IN AMSTERDAM-NOORD  
ZIJN UITGERUST MET ZONNECOLLECTOREN DIE 1.200 WONINGEN VOORZIEN  
VAN WARM TAPWATER.

Bron: Rabobank Cijfers & Trends Thema-update: Zonne-energie

Zonnewarmte is een techniek waarbij de energie van het zonlicht  

wordt omgezet in warmte voor toepassing in een woning of bedrijf.  

Maar actuele kennis ontbreekt helaas nog wel eens in de branche.  

Daarom is er, in samenwerking met de fabrikanten van onder meer  

zonneboilers, een nieuwe cursus ontwikkeld. 

Hoe installeer je 
 zonneboilers het beste?

SPECIAL ZONNE-ENERGIE EN ZONNEWARMTE

zal worden gehaald. Er ligt dus een uitdaging voor onder 
 andere de technische installatiebranche. Maar daarvoor is 
dan wel de juiste kennis nodig.

NIEUWE CURSUS
OTIB, het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het 
 Technisch InstallatieBedrijf, heeft daarom voor de installatie-
branche een cursus zonnewarmtesystemen laten ontwik-
kelen. In de cursus ‘Installeren van zonnewarmtesystemen’ 
leert de professional hoe een zonnewarmtesysteem op een 
vakkundige en veilige manier onder het dak kan worden 
geïnstalleerd. Ook leert hij de werking en de installatie van 
de verschillende componenten van het systeem. Na de 
cursus weet de installateur hoe hij een systeem moet vullen 
en hoe hij de installatie in werking moet stellen. Aan de hand 
van checklists wordt gecontroleerd of de installatie goed is 
gemonteerd en goed functioneert. 

BDA Dak- en Gevelopleidingen is verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling van de in samenwerking met fabrikanten  
tot stand gekomen cursus. Met deze opleiding is er een  
praktijkgerichte plek ingericht waar monteurs geschoold 
kunnen worden. Hiermee wil men een impuls geven aan 
vakmanschap op het terrein van duurzame energie.  
Er liggen echt uitdagingen. Als we zien wat er door Europa 
wordt gevraagd en aan doelstellingen op het gebied van 
duurzame energie wordt gesteld, hebben we vakmensen 
nodig. En op het terrein van zonnewarmte staan we nog  
in de kinderschoenen.

TWEE SYSTEEMTYPEN
Van toepassing voor de Nederlandse markt zijn met  
name de drukgevulde (gesloten) systemen en de terug- of 

leegloopsystemen (open). Van beide systeemtypen worden 
meerdere varianten op de markt gebracht. Bij drukgevulde 
systemen staat de werkvloeistof onder druk. De vloeistof kan 
overal in het buizenstelsel aanwezig zijn, ook in de collector. 
Om bevriezing te voorkomen, moet de transportvloeistof 
 antivries bevatten. Bij een terugloopsysteem kan de werk-
vloeistof terugstromen naar het opslagvat. Als het vriest,  
is de collector leeg. Daarom is er bij de transportvloeistof 
geen antivries toegepast. 

Naast deze twee systemen, die over het algemeen het  
meest in trek zijn, bestaat er nog een compact systeem, 
waarbij het opslagvat in de collector op het dak is onder-
gebracht, wat ruimtesparend is. En er is een vacuümbuis 
 zonnecollector, die is opgebouwd uit een aantal vacuüm-
buizen met heatpipes. Binnen een heatpipe verdampt  
een vloeistof door de warmte van de zon, de damp conden-
seert aan de koude kant van de buis, waarbij de warmte  
daar ter plekke weer vrij komt. Het rendement van deze  
 zonnecollector is hierdoor relatief hoog, zo levert een 
 dergelijk apparaat bijvoorbeeld bij een laagstaande zon  
in de winter of aan het eind van de dag meer warmte  
dan een vlakke plaat.

PRACTICUMLOKALEN
Bij het innovatiecentrum van Esdec in Deventer en bij  
GEAS Energiewacht in Enschede zijn door BDA  Opleidingen 
practicumlokalen gerealiseerd. In deze lokalen leren installa-
teurs en monteurs met verschillende varianten van zonne-
warmtesystemen om te gaan. Wat het practicumlokaal  
voor zonnewarmtesystemen in Deventer bijzonder maakt,  
is het feit dat de installateur/monteur hier ingevoerd wordt  
in  verschillende varianten van zonnewarmtesystemen. 

In het pand van Esdec zijn vier verschillende soorten zonne-
collectoren met de daarbij behorende componenten,  
zoals opslagvaten, warmtewisselaars, pompen en elektro-
nische installaties aan de wand bevestigd. In de cursus komt 
naast de installatie ook het in werking stellen, het verhelpen  

van storingen en het plegen van onderhoud aan de orde. 
Binnen het nieuwe practicumlokaal kunnen dagelijks 
 maximaal 12 leerlingen aan de slag. 

De opleiding duurt twee dagen. Na het volgen van de 
 cursus kan de installateur of monteur zich inschrijven 
voor een examen. Bij het met goed gevolg afleggen 
daarvan krijgt de cursist het certificaat ‘Installeren van 
zonne warmtesystemen’. Daarbij volgt ook opname in het 
 Nationale Kwaliteitsregister QbisNL.nl, dat ook als een  
bewijs van bekwaamheid valt te zien. ■

De Rijksoverheid wil dat het percentage duurzame energie 
groeit: van ongeveer 5% nu tot 14% in 2020 en 16% in 2023. 
In 2050 moet de energievoorziening helemaal duurzaam 
zijn. De Nationale Energieverkenning 2016 laat zien dat het 
in het Energieakkoord gestelde doel van 16% hernieuwbare 
energie in 2023 in zicht komt. De groei van deze energie  
gaat echter niet zo snel dat het doel van 14% in 2020 al 



HET SOLAR 
MONTAGE SYSTEEM

SolarSolutions - Stand C1     |     19, 20 & 21 maart     |     Expo Haarlemmermeer     |     www.esdec.com

Brightwhite PVC Dakbedekking:  
Verhoog het rendement van uw zonnepanelen. 
Bij zonnepanelen wordt veel gesproken over het maximale rendement. Om dit te behalen 
wordt gekeken naar zaken als de stand van de zon en schaduwwerking. Vreemd genoeg 
wordt er maar zelden gekeken naar het dak zelf als rendementsverhogende factor. En dat 
terwijl juist dáár extra winst te behalen valt..
 
Zonnepanelen zijn warmtegevoelig, hoge temperaturen beïnvloeden de werking van de cellen 
negatief en verminderen daarmee het maximale rendement dat de panelen kunnen opleveren.  
Het is daarom zaak om ervoor te zorgen dat de panelen zo min mogelijk aan hoge temperaturen 
worden blootgesteld. Helaas is het gros van de daken donker van kleur, en donkere kleuren 
houden warmte vast.  Fatrafol BrightWhite PVC biedt hierin de ultieme oplossing.
 
Fatrafol BrightWhite PVC is een sterke polyester gewapende, KOMO en CE-gekeurde PVC 
dakbaan die door-en-door helderwit van kleur is. De witte kleur zorgt voor een extreme reflectie 
van circa 80% van de zonnestraling. Hierdoor warmt het dakoppervlak ongeveer de helft minder 
op dan bij een traditioneel zwart dak waardoor zonnepanelen minder aan hitte onderhevig zijn 
en dus beter blijven presteren. Onderdaks zorgt dit “Cool Roof”-effect tevens voor merkbaar 
minder warmteontwikkeling hetgeen kan bijdragen aan een fikse besparing in bijvoorbeeld 
energiekosten voor airconditioningsystemen.
 
Fatrafol BrightWhite PVC is met recht dé rendementsverhogende oplossing voor ieder plat 
dak en de ultieme versterker van ieder zonnestroomsysteem.

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

    besparing in gewicht 
met reductie van 30%

easyLife

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

info@nelskamp.nl · www.nelskamp.nl

DAKPANNEN
www.nelskamp.nl

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

Nieuw 
G-10 PV modules
www.nelskamp.nl
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Sector zonne-energie blijft  
in hoog tempo groeien

SPECIAL ZONNE-ENERGIE EN ZONNEWARMTE

aan zonne stroomvermogen geïnstalleerd, in 2018 is dit getal 
nog  ruimschoots overtroffen met een geïnstalleerd vermogen  
van minimaal 1.330 MWp. Daarmee is het totaal opgesteld 
zonnestroomvermogen in Nederland in één jaar gegroeid 
van 2,9 GWp naar 4,2 GWp. De Nederlandse markt groeide 
in 2018 bijna twee keer zo hard als de wereldwijde markt. 

De kosten van zonnepanelen op de Europese markt zijn  
de afgelopen 12 maanden verder gedaald en de verwach-
ting is dat dit de komende jaren zal doorzetten. Ook ten 
opzichte van andere technieken, zowel hernieuwbaar als 
conventioneel, zijn de kostendalingen van zonne-energie 
opvallend. Dit zorgt ervoor dat de paneelprijzen een  
relatief kleinere rol zullen gaan spelen in de totale systeem-
kosten, terwijl andere componenten, zoals installatiekosten,  
mogelijk belangrijker worden. Dit betekent dat de 
 Nederlandse zonne-energiemarkt haar inhaalslag ten op-
zichte van de rest van de  wereld sterk doorzet.

Het besluit van minister Wiebes dat particulieren en bedrijven 
met een kleinverbruikersaansluiting tot 2021 kunnen blijven 
salderen, zal op korte termijn een extra positief effect hebben 
op de markt. Op de lange termijn zijn de  marktvooruitzichten 
ook zeer gunstig; subsidievrije zonneparken zijn binnen 
 enkele jaren te realiseren en opslag wordt snel rendabel. 

GEÏNSTALLEERD VERMOGEN
In 2018 is 62% van het geïnstalleerd vermogen in de zake - 
lijke sector geplaatst en 38% in de residentiële sector.  
Beide sectoren zijn gegroeid ten opzichte van 2017, maar de 
zakelijke markt groeit harder, doordat een relatief groter deel 
van de SDE+ subsidie naar zonnestroom gaat. Zonnepane-
len op daken maken hier een groot onderdeel van uit,  
maar er worden ook steeds meer zonneparken opgeleverd 
op maaiveldniveau. 

Ten opzichte van de andere methoden van energieop-
wekking maakte zonne-energie volgens het CBS in 2017 nog 
1,8% uit, maar dat percentage was aan het eind van 2018  
al gestegen naar 3,3%. Voor de beeldvorming: aardgas was 
in 2017 verantwoordelijk voor 49,2% van de energieproductie, 
steenkool voor 26,7%.

Lang niet alle zonnepanelen zijn in Nederland geproduceerd, 
een groot deel wordt geïmporteerd, met name vanuit Azië. 
In 2018 was de totale importwaarde van zonnepanelen zo’n 
1,95 miljard euro.

Met de grotere productie daalt de prijs per paneel. Ook het 
overheidsbeleid speelt een belangrijke rol in de gunstige 
ontwikkeling van de prijs. Sinds 2018 wordt er bijvoorbeeld 
onderscheid gemaakt in de basisenergieprijs van projecten 
die stroom aan het net leveren en projecten die alle opge-
wekte stroom zelf verbruiken. 

KLIMAATAKKOORD
Op 21 december 2018 werd het Klimaatakkoord gepresen-
teerd. Hierin wordt bepaald dat in het jaar 2030 minimaal 
49% reductie van de CO2-utstoot wordt bewerkstelligd.  

Er wordt in eerste instantie ingezet op wind op land en zonne- 
stroom. Het ontwerp noemt de ambitie om 50.000 bestaande 
woningen per jaar te verduurzamen en dat dit ruim vóór 
2030 moet worden opgeschaald tot 200.000 woningen per 
jaar. Wat de bijdrage van zonestroom in deze doelstelling 
zal zijn, is nog onduidelijk, maar verwacht wordt dat zonne-
stroom een belangrijke rol gaat spelen in dit programma. 

In het ontwerp Klimaatakkoord werd tevens de nieuwe  
regeling ter vervanging van de salderingsregeling gepre-
senteerd. De regeling zal de vorm van een terugverdien-
subsidie aannemen die op 1 januari 2021 van start zal gaan, 
waarbij ervan wordt uitgegaan dat er na 2030 geen subsidie 
meer nodig is voor zonnepanelen bij consumenten.  
Dit betekent dus dat deze subsidie richting 2030 naar nul 
wordt afgebouwd. Uitgangspunten van de nieuwe regeling 
zijn dat een gemiddelde terugverdientijd van zeven jaar 
wordt gehanteerd, dat burgers en bedrijven die al geïnves-
teerd hebben een soepele overgang gegarandeerd wordt 
en dat zelfconsumptie achter de meter niet onderhevig is 
aan energiebelasting, BTW of Opslag Duurzame Energie voor 
kleinverbruikers. Daarnaast zal er een alternatieve regeling 
voor energiecoöperaties komen. Zonnepaneeleigenaren 
 zullen een compensatie ontvangen voor iedere kWh die  
aan het net wordt teruggeleverd. Hiervoor zal jaarlijks een 
subsidieplafond worden ingesteld. 

Deze veranderingen zorgen ervoor dat zelfconsumptie 
voordeliger wordt dan levering aan het net. Energieopslag 
zal dan ook financieel aantrekkelijker worden gemaakt in de 
(nabije) toekomst. Per 2020 zal een nieuwe SDE+ in werking 
treden (SDE++), waarbij de focus zal verschuiven van her-
nieuwbare energieproductie naar broeikasemissiereductie. 
De laatste SDE+-ronde zal in principe in 2025 plaatsvinden. 
In 2023 moet dan een besluit worden genomen over een 
eventueel opvolgend instrument, om de doelstellingen na 
2030 te realiseren.■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Het Nationaal Solar Trendrapport is een jaarlijkse uitgave van Dutch New Energy,  
waarbij door onderzoek (op basis van o.a. representatieve steekproeven en  
vergelijking van  databases) een beeld wordt gegeven van de staat van de markt. 
Ook wordt aan de hand van de beschikbare gegevens een voorspelling gedaan  
van de marktontwikkelingen. Het rapport wordt elk jaar gepresenteerd tijdens een  
Solar Business Day, waar diverse experts komen te spreken en waarbij men over de 
ontwikkelingen in discussie kan treden.

VERDERE GROEI
De stemming in ’t Spant was bijna uitgelaten. Na de explo sieve groei in 2017 is de 
sector in de loop van 2018 duidelijk verder gegroeid. Werd in 2017 liefst 853 MWp  

Op 30 januari werd in een afgeladen ’t Spant in Bussum  

het Nationaal Solar Trendrapport 2019 gepresenteerd.  

Ten opzichte van 2017, wat al een bijzonder goed jaar was,  

is de Nederlandse solarmarkt in 2018 met 46% gegroeid. 

concept van onderzocht door ondersteund door



... met de zonnestroomsystemen 
     van AaboGreenTech!

Duurzaam 
opgewekte 
energie...

Met een zonnestroomsysteem voorziet u uw woning of gebouw 
van duurzame, zelf opgewekte energie. Deze energie kunt u direct 
gebruiken, of opslaan voor later gebruik. Een zonnestroomsysteem is 
daarmee niet alleen milieuvriendelijk, maar zorgt ook voor een forse 
besparing op uw energiekosten.

Een optimaal zonnestroomsysteem is afgesteld op zowel de omgeving 
als de ondergrond. Steeds vaker speelt ook het uiterlijk een rol. Geen 
dak is hetzelfde en de keuze voor het juiste systeem is voor een groot 
deel afhankelijk van de eigenschappen van de dakconstructie en de 
dakbedekking. Om die reden voeren wij voor elke gangbare dakconstructie 
een passend systeem. Onze systemen worden gecalculeerd om het 
maximale bereik te behalen, ongeacht schaduwvorming of obstakels. 
Onze zonnepanelen kunnen voorzien worden van schaduwmanagement 
en micro-omvormers voor een optimale opbrengst.  Om aan de uiterlijke 
wensen te voldoen leveren wij panelen in verschillende kleuren en kunnen 
de panelen zichtbaar of praktisch onzichtbaar op of soms zelfs in het dak 
worden gemonteerd. 

Of het nu gaat om een woonhuis of industriële toepassing en wat de 
wensen en eisen ook zijn: voor elke situatie hebben wij een passend 
zonnestroomsysteem waarmee u duurzaam uw eigen energie kunt 
opwekken!

Lange Linden 32
5433 NC Katwijk

T  088-9965680 
F  024-6782495

info@aabogreentech.nl
www.aabogreentech.nl

• Onderdeel van Aabo Trading: de grootste 
dakgroothandel van Nederland

• Advisering en ondersteuning van het 
gehele proces van calculatie tot activatie

• Duurzaam opgewekte energie
• Voor vrijwel elk dak een passend systeem
• Voor zowel platte als hellende daken
• Schaduwmanagement en 

micromanagement mogelijk
• Creëer samen met onze 

infraroodverwarming en warmtepompen 
en compleet duurzaam systeem 
 

CURSUSKALENDER 
VOORJAAR 2019
Maart

12.03 Onderhoud en beheer van pannendaken 1 dag

14.03 Uitvoeren van een dak-RI&E 2 dagen 

15.03 PV-installaties aansluiten op de meterkast 1 dag

19.03 Onderhoud en beheer platte daken 2 dagen

22.03 Ontwerp en installatie energieopslagsystemen 1 dag

27.03 Daken voor administratief personeel 1 dag

28.03 Duurzame daken 1 dag

April

01.04 Ontwerp Zonnestroomsystemen 3 dagen

02.04 Onderhoudsinspecteur Platte daken 4 dagen

03.04 Dakcursus Platte daken 7 dagen

04.04 Bouwkundige montage Zonne-energiesystemen 2 dagen

11.04 Installeren van zonnestroomsystemen  2 dagen

11.04 Masterclass Resultaat Gericht Samenwerken RGS 1 dag

25.04 Dakcursus Groene daken 1 dag

Mei

06.05 Masterclass Platte Daken 1 dag 

07.05 Praktijktraining Verwerking bladlood 1 dag

09.05 Workshop Veranderend Bouwproces 1 dag

16.05 Onderhoud en beheer van Gevels 2 dagen

17.05 PV-installaties aansluiten op de meterkast 1 dag

www.bdaopleidingen.eu

BDA
dak-en gevel
opleidingen

BDA Dak- en Gevelopleidingen

Avelingen West 33

4200 AV Gorinchem

Postbus 818

E. info@bdaopleidingen.nl

T. 085 48 71 910

F. 0183 630 630

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

Gevelopleidingen, telefoon 085 - 48 71 910, of een kijkje nemen op onze website www.bdaopleidingen.eu.
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BDA Dak- en Gevelopleidingen  
en Esdec gaan samenwerken

SPECIAL ZONNE-ENERGIE EN ZONNEWARMTE

Afgelopen oktober opende Esdec in Deventer de deuren  
van haar Innovation Center. Hiermee werden de eerste  
trainingen een feit. Om dit verder uit te bouwen, is het  
bedrijf een samenwerkingsverband aangegaan met  
BDA Dak- en Gevelopleidingen. Gezamenlijk is een trainings-
model ontwikkeld voor zowel de beginnende als de gevor-
derde installateur. 

De trainingen zullen plaatsvinden in het nieuw geopende 
 Innovation Centre, waar naast de ontwikkeling van nieuwe 
producten ook testen worden uitgevoerd. In het trainings-
deel van het innovatiecentrum zorgen de verschillende 
 gevels en platdak-opstellingen voor een vertrouwde 
 omgeving. Hier kunnen installateurs de geleerde stof  
meteen toepassen in de praktijk, terwijl er ook voldoende 
ruimte is voor productdemonstraties van de montagesyste-
men van het bedrijf (ClickFit en FlatFix).

“De opleidingen die BDA Dak- en Gevelopleidingen  
biedt zijn van zeer hoge kwaliteit en zeer praktijkgericht.  
Ons Innovation Center leent zich bij uitstek voor realiteits-
getrouwe trainingen. Wij zijn dan ook zeer verheugd met  
de samenwerking,” aldus Stijn Vos, CEO van Esdec.

PIONIERS IN DE ZONNEBRANCHE
Bij de basis- en gevorderdentrainingen wordt er vooral aan-
dacht geschonken aan veilig en betrouwbaar installeren. 
Het gaat niet alleen om de snelle montagesystemen, maar 
ook dat de systemen op een betrouwbare manier voor de 
eindgebruiker worden geïnstalleerd. Bovendien moeten de 
installateurs veilig kunnen werken op het dak. Een drieluik 
van disciplines, die in alle trainingen voorop staat. 

Als marktleider op het gebied van montagesystemen inves-
teert Esdec jaarlijks in innovaties en testmethodes. Met de 
hulp van BDA Dak- en Gevelopleidingen heeft men nu ook 
een partner gevonden met de trainingskennis op het dak. 
Vos: “We zijn zeer blij met de samenwerking. Beide bedrijven 
zijn pioniers in ons vakgebied en gaan al heel wat jaren terug 
met hun kennis en ervaring op het gebied van zonne-energie. 
Die krachten bundelen we nu in ons Innovation Center.”

PRAKTIJKTRAININGEN 
BDA Dak- en Gevelopleidingen verzorgt al sinds de jaren ‘80 
opleidingen m.b.t. daken en gevels. Als kennispartners met 
de BDA Groep worden trends en ontwikkelingen gedeeld, om 
zo trainingen actueel te houden. Het docententeam bestaat 
uit een groot aantal freelance trainers en instructeurs, die ook  
nog actief zijn in de bouwpraktijk. Dit is een belangrijke basis-
voorwaarde voor het docentschap, omdat de trainingen 
toepassingsgericht en op de bouwpraktijk afgestemd zijn. 

Vanuit die invalshoek verzorgen beide partijen de (praktijk)
opleidingen onder leiding van Paul Verkaik: “De markt is 
volwassen geworden,” zegt hij. “Dat zorgt voor meer vraag 
naar gedegen opleidingen. Als de marktleider in  trainingen 
samen met de marktleider in montagesystemen gaat 
 samenwerken, staat er dan ook meteen iets goeds.  
De manier waarop Esdec zich bezighoudt met product-
innovatie, spreekt ons enorm aan, door de samenwerking 
kunnen we nu dus ook zeer product-gericht trainen.” 
Beide partijen kijken uit naar een succesformule op het 
gebied van trainingen in de solarbranche. ■

Met het oog op veilig, betrouwbaar en snel installeren,  

introduceren  leverancier van montagesystemen voor zonne- 

panelen Esdec en opleider BDA Dak- en Gevelopleidingen  

de eerste trainingen in het innovatiecentrum. 
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SPECIAL ZONNE-ENERGIE EN ZONNEWARMTE

zonlicht konden omzetten in elektriciteit, ligt dat percen-
tage anno nu rond de 26%. Wetenschappers schatten de 
maximaal haalbare efficiëntie op 33%. Er is dus nog wel wat 
ruimte voor verbetering. Wat zijn nu eigenlijk de nieuwste 
ontwikkelingen op het gebied van zonnepanelen? 

TANDEMCELLEN 
Op dit moment zijn zonnepanelen met silicium het meest 
efficiënt. De verwachting is dat dit voorlopig nog wel zo zal 
blijven, hoewel er ook onderzoek wordt gedaan naar de 
potentie van tandemcellen. In zo’n cel worden meerdere 
materialen gecombineerd, zodat elke laag een aspect 
van het lichtspectrum kan absorberen. Ondertussen zijn 

er al  tandemcellen ontworpen die een conversiepercen-
tage  hebben van 40%, maar deze zullen eerst nog verder 
 ontwikkeld moeten worden, voordat we ze op de groot-
schalige markt zullen zien. 

CPV 
Een andere manier om de efficiëntie van zonnepanelen te 
vergroten, is door kunstmatig de intensiteit van het zonlicht 
dat op de zonnecel valt te vergroten. Hiervoor moet zonlicht 
gebundeld worden met behulp van reflectoren die de stralen 
vervolgens richten op de zonnepanelen. Dit principe doet 
denken aan het maken van een vuurtje met behulp van  
een vergrootglas en wordt aangeduid als CPV: concentrated 

photovoltaics. Het conversiepercentage 
van deze methode ligt nu nog rond de 
46%, maar het maximum wordt geschat 
rond de 87%. 

ZONNEPANELEN OP BASIS  
VAN PEROVSKIET 
Op dit moment zijn wetenschappers nog 
volop bezig met het onderzoeken van  
het mineraal perovskiet. Het blijkt dat 
perovskiet uitermate geschikt is om zonlicht 
om te zetten in stroom. Wat vooral verba-
zingwekkend is, is de snelle ontwikkeling 
die perovskietpanelen hebben doorge-
maakt. In slechts zeven jaar tijd is de effi-
ciëntie gestegen met wel 18%, een ont-
wikkeling waar normaliter tientallen  jaren 
overheen gaan. Op dit moment is het 
grootste probleem met deze zonne cellen 
dat ze zeer snel degraderen. Er wordt dus 
volop onderzoek gedaan om ervoor te 
zorgen dat de zonnepanelen op basis 
van perovskiet niet alleen betaalbaarder 
worden, maar ook stabieler. 

DE THUISBATTERIJ 
De zonnepanelen wekken de stroom op, 
en die stroom wordt gewoon gebruikt. 
De overige stroom die je dan niet nodig 
hebt, wordt dan teruggegeven aan  
het energienet. Dit gebeurt met behulp 
van een omvormer. Op dit moment heb 
je met zonnepanelen op je dak nog 
steeds een energieleverancier nodig. 
Zonne-energie kun je gelukkig steeds 
beter zelf opslaan met behulp van een 
accu. De zonne-energie die niet gebruikt 
wordt, gaat niet terug naar het energie-
net. Deze energie wordt nu  opgeslagen 
in de accu, zodat deze later weer 
gebruikt kan worden. De accu’s worden 
steeds goedkoper en kunnen steeds 
meer energie opslaan. ■

Anne Lotte Hendriks, PriceWise

Veel mensen zouden graag investeren in zonnepanelen, 
maar de onzekerheid over de techniek maakt sommigen 
afhoudend. Eén ding is zeker: de technologie op het gebied  
van zonnepanelen staat niet stil. Waar zonnepanelen met  
silicium in de jaren ’50 maar 4,5% van het opgevangen 

De nieuwste ontwikke-
lingen op het gebied 
van zonnepanelen

De markt voor zonne-energie  

(en zonnewarmte) is booming.  

De ontwikkelingen gaan snel. 

Daarom zet Roofs ze even voor  

u op een rijtje.
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Elders in dit nummer wordt gemeld dat de markt voor zonne-energie  

explosief groeit. Maar hoe gunstig is dat nu voor het milieu?  

Ronald Rovers analyseert de gevolgen.

Zonnepanelen zorgen  
voor stijging CO2-emissies

SPECIAL ZONNE-ENERGIE EN ZONNEWARMTE

Ronald Rovers

Grote koppen afgelopen december: ‘Leiders op klimaattop 
krijgen slecht nieuws: CO2-uitstoot stijgt opnieuw’. Verbazing-
wekkend mag dat evenwel niet zijn: als de economie blijft 
groeien, en dus consumptie, dan stijgt energie- en materiaal-
gebruik. Ja maar, we installeren toch veel hernieuwbare ener-
gie, de PV panelen zijn niet aan te slepen…? Aha. Maar dat 
is dus deel van het probleem! De productie van PV panelen 
veroorzaakt ook CO2-uitstoot. En die is direct, vandaag. En het  
duurt een aantal jaren eer het paneel via hernieuwbare 
energieproductie zijn eigen CO2 heeft gecompenseerd. 
Maar nog belangrijker: als de productie cq installatie van 
zonnepanelen blijft stijgen, dan blijft ook de CO2-uitstoot 
stijgen, die wordt namelijk niet ingehaald. Stel, de EROI  
(de Energy Return On Energy Investment) van een geïn-
stalleerd paneel is gemiddeld drie jaar. En het geïnstalleerd  
vermogen, landelijk, verdubbelt ieder jaar, dan is de  
CO2-emissie van het ene jaar nog niet gecompenseerd,  
als er alweer het volgende jaar twee keer zoveel panelen 
worden geïnstalleerd, en vier keer zoveel het derde jaar.  
De CO2-emissie als gevolg van hernieuwbare energie blijft 
dus stiigen, ondanks hernieuwbare energieproductie! 

En ook dat gaat exponentieel: Het derde jaar is die vier keer 
zo groot, het vierde jaar acht keer, het vijfde jaar factor 16  
en zo verder. Cumulatief wordt dat dan (want na 3 jaar is het 
eerste jaar terugbetaald), 1,3,7, 14 28, 56 maal etc. Ook als 
de EROI 2 jaar zou zijn, blijft dat zo, al gaat dat iets minder 
snel: Cumulatief 1,3,6 12 24, 48 maal.

Pas als de groei minder snel gaat, bijvoorbeeld lineair in 
plaats van exponentieel: ieder jaar komt er een gelijk deel 
bij, dan stabiliseert de CO2, en kan de productie van steeds 
meer panelen meer worden dan de CO2-uitstoot van de 
 panelen. Maar met ieder jaar een gelijk aandeel stijging, 
gaat dat veel te langzaam voor de energietransitie,  
en gaan we er nooit komen.

Dat gaat pas veranderen als: 1) minder PV wordt geïnstal-
leerd als het jaar ervoor, 2) de energiemix in de productie 
van panelen van fossiel naar hernieuwbaar zal opschuiven,  
of 3) als de geïnstalleerde zonnepanelen echt 1 op 1 fossiel 
gaan vervangen: dus dat er ieder jaar minder fossiel wordt 
ingezet, als gevolg van die panelen. Dan zouden (in theorie) 
de besparingen in CO2 groter kunnen worden dan de inves-
teringen in CO2-emissies. Maar dat is nu nog lang niet het 
geval, het energiegebruik stijgt en er wordt netto nog niets 
bijgedragen door zonnepanelen.

En dan hebben we het nog niet eens over CO2-emissies  
van alle technologieën die nodig zijn als randapparatuur, 
voor bijv. omzettingen en transport. Die CO2 komt er nog 
eens bij. Die kunnen wel de EROI verbeteren, door de effi-
ciëntie van een systeem te vergroten, meer netto gebruiken, 
minder verliezen, maar zelf kosten die ook alleen maar CO2, 
die ze in principe niet terugverdienen. behalve wellicht op  
systeemniveau. Denk aan inverters, kabels, batterijen, 
 netwerken, maar ook aan led lampen, elektrische auto’s, etc.  

Want een elektrische auto rijdt dan wel effectiever, zijn pro-
ductie kost gewoon CO2, die je niet meer terugkrijgt. En als 
de productie van elektrische auto’s exponentieel groeit, 
groeien de CO2-emissies daarvan ook… 

Eén individuele auto of één woningrenovatie lijkt voordelig 
en binnen zijn beperkte systeemgrens is dat ook zo, maar als 
je het cumulatief neemt over de voorraad veranderen de 
cijfers. Dan blijken op zich positieve oplossingen op te tellen 
tot een negatief effect. Elektrische auto’s zouden we dan 
bijvoorbeeld niet nieuw moeten produceren, hoogstens  
van bestaande auto’s de motor vervangen. En er dan nog  
50 jaar mee rijden.

Overigens, bij windturbines ligt de EROI een stuk gunstiger, 
ruim binnen een jaar. De CO2-emissies van productie zijn dan 
al terugverdiend, voordat het volgend jaar weer nieuwe tur-
bines bijgeplaatst worden. Dat levert dan netto emissie rende-
ment op. In principe dan, want ook hier zit weer een addertje 
onder het gras: mits de windenergie fossiele energie vervangt. 
En dat is, afgezien van systeemrendementen, meestal nog 
niet het geval. Het energiegebruik stijgt namelijk.

Neem het voorbeeld in Groningen: Daar bouwde Eneco een  
off-shore windpark van 19 turbines, goed voor 60.000 huis-
houdens. Drie jaar later, bij oplevering, bleek dat de hele 
productie verkocht was aan Google, voor haar juist opgele-
verde mega datacenter aldaar. En dat centrum is allemaal 
nieuwe extra energie: die molens dragen dus geen enkele 
kWh bij aan verduurzaming van onze huidige gebruik,   
alleen aan het meer gebruik door moderne technologie. 
Met andere woorden: er is ook geen gram fossiel CO2 uitstoot 
bespaard, er is alleen CO2-emissie bijgekomen voor de bouw 
van dat windpark (en datacentrum uiteraard)!

Wat dan nog niet eens in beeld is, is de materiaalinzet voor al 
die nieuwe technologie, en de consequenties daarvan voor 
onze grondstofvoorraden, en indirect ook weer voor energie: 
de erts-verzadiging wordt steeds minder, waardoor er absoluut 
steeds meer energie nodig is voor dezelfde hoeveelheid ge-
wonnen metalen. En dat gaat ook doortellen…ook in meer te 
installeren zonnepanelen bijvoorbeeld, het versterkt zichzelf…

Kortom, de CO2-emissies zullen nog wel even blijven stijgen, 
mede dankzij de transitie naar hernieuwbare energie.  
Het enige dat echt helpt, is het gebruik van energie drastisch 
verminderen. Het is niet anders. ■

BRONNEN
• https://www.nature.com/articles/d41586-018-07585-6

•  https://nos.nl/artikel/2262198-leiders-op-klimaattop- 

krijgen-slecht- nieuws-co2-uitstoot-stijgt-opnieuw.html

•  [Energy payback time (EPBT) and energy return on energy  

invested (EROI) of solar photovoltaic systems: A systematic r 

eview and meta-analysis. Khagendra P. Bhandari et all, 2015

•  https://pdfs.semanticscholar.org/7c30/4afa8710000cc28e512bb09

4148101bfbd12.pdf

•  https://aftersalesmagazine.nl/ 

wereldwijde-autoverkopen-24-procent-in-2017
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EEN DATA EXPORT DIE MEN UITVOERT VOOR WONINGCORPORATIES OF  
GEMEENTEN, BESTAAT MEESTAL UIT DE VOLGENDE PUNTEN:

• POSTCODE;
• STRAAT;
• HUISNUMMER;
• TOEVOEGING;
• DAKOPPERVLAKTE ZEER GESCHIKT (IN M2);
• DAKOPPERVLAKTE GESCHIKT (IN M2);
• DAKOPPERVLAKTE MINDER GESCHIKT (IN M2);
• MAXIMAAL INSTALLEERBAAR KWP VERMOGEN;
• MAXIMAAL KWH/JAAR TE PRODUCEREN MET DAK;
• POTENTIEEL AAN CO2 TE BESPAREN.

EVENTUEEL KAN DIT WORDEN AANGEVULD MET EEN BUILDING ID. DIT ZORGT 
ERVOOR DAT EEN DAK NIET VAKER VOORKOMT ALS ER BIJVOORBEELD MEERDERE 
BEDRIJVEN ONDER ÉÉN DAK ZITTEN.

Zonatlas toont landelijk de geschiktheid van het dakoppervlak voor 

 zonne panelen. De zeer gedetailleerde data worden o.a. beschikbaar   

gesteld aan particulieren. Hoe kan de dakenbranche deze data  

benutten? Een gesprek met adviseur Wouter van Lohuizen.

Is mijn dak geschikt 
voor zonnepanelen?

SPECIAL ZONNE-ENERGIE EN ZONNEWARMTE

kenen (incl. de schaduweffecten van omliggende objecten) 
hoeveel zonne-energie deze objecten door de zoninstraling 
kunnen genereren. Het zijn dus meerdere datapunten die 
worden gecombineerd. Wij hebben het zo gesimuleerd dat 
iedere tien minuten de zoninstraling van elke vierkante meter 
wordt gemeten.”

Men is partnerschappen met gemeenten aangegaan en 
biedt hen o.a. abonnementen. Afhankelijk van het abonne-
ment dat de gemeente heeft afgesloten, verschilt de hoe-
veelheid informatie die beschikbaar is voor dakeigenaren. 
Deze gemeenten krijgen zo bijvoorbeeld de opslagmodule 
(waarmee inzicht kan worden gegeven in hoeverre de 
opgewekte zonne-energie kan leiden tot zelfvoorzienend-
heid door deze op te slaan in een thuisaccu), maar ook een 
module voor zonne-warmte (waarmee met de zon warmte 
gegene reerd kan worden). Zodra de nieuwe (AHN) hoogte-
data  beschikbaar is voert men een update uit, zodat dak-
eigenaren blijven beschikken over actuele informatie.  

Er kan immers in de tussen-
tijd een hoog gebouw zijn 
bijgebouwd, of er kunnen 
bomen zijn gekapt. Dit heeft  
natuurlijk effect op de ge-
schiktheid van het dak voor 
zonne panelen. De eerstvol-
gende update vindt in het 
tweede kwartaal van 2018 
plaats.

HOE IS DE ZONATLAS  
IN TE ZETTEN?
Men biedt daarnaast ver-
schillende diensten en tools 
aan die de dakdekker  

en/of de installateur kunnen helpen in hun bedrijfsactivi-
teiten. “Wij geloven dat de verduur zaming van Nederland 
sneller gaat als consumenten goed geïnformeerd worden 
over de mogelijkheden van hun woning en installateurs 
deze informatie kunnen ge -bruiken om goede offertes te 
maken,” aldus Van Lohuizen. “Dit doen wij door de relevante 
informatie over de zon potentie van een woning beschikbaar 
te stellen. Met deze data wordt de dakdekker/installateur in 
staat gesteld zijn klant ervan te overtuigen dat de investering 
in zonne panelen rendabel is. ”

Hiertoe biedt men een speciale module voor op de website. 
Deze is gratis te downloaden en maakt voor de klant direct 
inzichtelijk in hoeverre het dak geschikt is voor de toepas-
sing van zonnepanelen. Vervolgens kan de bezoeker van de 
 website vanuit deze module direct een offerte aanvragen.  
Men hoeft enkel postcode en huisnummer in te vullen:  
alle gegevens van het dak (afmeting, oriëntatie, hellings-
hoek, omgeving) zijn immers al in de database opgenomen. 

Deze eerste offerte kan vervolgens worden uitgewerkt  
aan de hand van het legplan en het type zonnepanelen.  
De dakdekker/istallateur kan de prijs per paneel, en die 
van de montage, de veiligheidsvoorzieningen, etc. zelf in de 
module invoeren, zodat de totaalprijs en de terugverdientijd 
direct inzichtelijk wordt gemaakt. Men betaalt voor deze 
dienst niet per download, maar per aanvraag. Het legplan 
kan vervolgens door de dakdekker/installateur zelf worden 

gemaakt, of door Zonatlas. 
“Ervaring leert, dat men veel 
gebruik maakt van onze leg-
plannen,” vertelt Van Lohuizen. 
“Deze blijken namelijk vaak 
een  optimaal  rendement  
te geven.” 

Van Lohuizen meldt tenslotte 
dat men op korte termijn  
de diensten gaat uitbreiden  
naar toepassing van zonne-
panelen aan gevels. De zon-
inval is weliswaar doorgaans 

minder gunstig dan bij daktoepassingen, maar de te gebruiken 
oppervlakte is in veel gevallen groter. Met de dalende aanschaf-
prijs van zonnepanelen kan deze toepassing eveneens een 
goede keuze zijn.” ■
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Nadat het concept van Zonatlas was opgezet in Duitsland, 
werd in 2012 Arnhem de eerste Nederlandse stad waarvan 
de bewoners zelf konden bekijken of hun dak geschikt is  
voor de toepassing van zonnepanelen. De oprichting  
van Zonatlas NL bv, per 15 december 2015, is het resultaat 
van de samenwerking tussen EnShared en KENA BM UG. 
Samen hebben zij de Zonatlas activiteiten overgenomen 
van de oorspronkelijke initiatiefnemer, tetraeder.solar GmbH. 
De nieuwe bv heeft als doel haar basis als onafhankelijk 
 platform te versterken en daarmee nog beter uitgerust te 
zijn om de lokale energietransitie te onder steunen. Daarmee 
wil men het gat tussen technologische oplossingen en de 
praktische vragen van vele Nederlanders overbruggen.

INZICHT GESCHIKTHEID
Inmiddels is een landelijke dekking bereikt en kan elke 
 dakeigenaar, particulier of zakelijk, de geschiktheid van het  
dak controleren. Het gaat hierbij vanzelfsprekend om de 
mate van lichtinval en niet om de geschiktheid van de 
 onderconstructie. Door het combineren van weerdata,  
de invallende zonnestraling, de hellingshoek van de daken 
en de schaduwsituatie is een zeer nauwkeurige indicatie 
van de geschiktheid van de dakvlakken voor zonne-energie-
opwekking te geven. Zonatlas wordt onder andere gemaakt 
met het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2 & AHN3) 
van Rijkswaterstaat en de Waterschappen. Deze gegevens 
zijn in de loop der tijd verzameld en verwerkt in een een-
voudig raadpleegbare database. 

Van Lohuizen: “Wij beschikken momenteel over de data van 
alle objecten. Denk daarbij ook aan huizen, bomen, schoor-
stenen en andere objecten die een schaduw  kunnen veroor-
zaken. Tevens beschikken wij over gegevens van de jaarlijkse 
zoninstraling voor iedere locatie in Nederland. Deze data 
worden op de objecten gesimuleerd, zodat wij kunnen bere-
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iFix, het montagemateriaal 
voor alle typen platte daken

DenG Solar is specialist in het turn-key opleveren van zonne-
daken voor de zakelijke markt. Daarnaast is DenG Solar de 
 importeur/partner van de iFix montageset in de BeNeLux. 
Vanuit onze jarenlange ervaring met het ontwerpen en aanleggen 
van grotere zonnesystemen op platte daken weten we wat de 
aandachtspunten zijn op het dak. Met het iFix montagesysteem 
hebben we een slim, snel en kwalitatief hoogwaardige oplossing 
voor alle aandachtspunten, die we op een plat dak tegenkomen. 
 
BALLAST 
Het extra gewicht op het dak is altijd een belangrijk facet in het 
ontwerp van een zonnedak. Bij veel (grotere) platte daken is de 
constructie vaak niet berekend op het gewicht van een volledig 
geballasteerd zonnedak. Constructeurs zijn dan ook terecht  
vaak voorzichtig bij de berekening van wat mogelijk is aan extra 
gewicht en met name ook waar dat extra gewicht geplaatst kan 
en mag worden. 
Voor de haalbaarheid van een ontwerp zonnedak is het dan ook  
cruciaal dat een montagesysteem zo is ontworpen dat er zo wei-
nig mogelijk extra ballast nodig is. 
Met iFix is een absoluut minimum aan extra ballast nodig door 
het ingenieuze volledig windtunnel-geteste ontwerp. De op maat 
gemaakte ballastberekening wordt bijgeleverd en gegarandeerd 
door de producent, ook boven 20 meter hoogte. 
 
PUNTBELASTING 
Bitumen of PVC, geen enkele dakbedekking houdt van punt
belasting. Juist bij zonnepanelen is dit een belangrijk item. 
 Puntbelasting via montagesets op “pootjes” geeft een verhoogd 
potentieel risico op schade. De schade kan ontstaan door de 
druk op een klein oppervlak waardoor de dakbedekking bescha-
digd of zelfs doorboord kan worden, denk bijvoorbeeld aan een 
bitumen dak bij hoge temperaturen. 
Een ander aandachtspunt bij montagesets met puntbelasting,  
is dat deze systemen minder contactvlak hebben met het dak  
en daardoor gevoeliger zijn voor verschuiven. Schuivende zonne-
daken kunnen forse schade veroorzaken aan de dakbedekking. 
Het iFix montagesysteem is zo ontwikkeld dat het een groot 
aantal platte raakvlakken heeft met het dakoppervlak.  
Hierdoor is er geen puntbelasting en/of druk en is er door het 
veel grotere raak-oppervlak met het dak veel minder kans op 
verschuiven van het veld.  
 

GEEN SCHROEVEN 
iFix maakt gebruik van klemhaken, die de panelen muurvast veranke-
ren aan de montageset. Hierdoor zijn schroeven niet nodig.  
Het ontbreken van schroeven heeft als voordeel dat er geen speling 
kan ontstaan tussen de vastgeschroefde plaatjes en de panelen  
door uitzetten en krimpen bij temperatuurverschillen. 
Bijkomend voordeel voor op een kwetsbaar pvc-dak, is dat  
losliggende schroeven tijdens het monteren geen schade aan  
het dak kunnen opleveren. 
 
GEEN SCHADE 
Bij de 50+ projecten die we afgelopen jaren met iFix hebben  
gerealiseerd heeft zich nooit een probleem voorgedaan.  
Weer en wind hebben geen schade veroorzaakt. 
 
PROJECTEN 
De afgelopen jaren hebben we als DenG Solar vele projecten in  
verschillende afmetingen mogen voltooien. Wij richten ons  
op de zakelijke markt en doen projecten van 300 tot 7.500 panelen, 
waarbij wij samen met de ondernemer/eigenaar optrekken in het 
hele proces van idee tot realisatie. 
Het samen optrekken met de opdrachtgever is kenmerkend voor onze 
manier van werken. Dat onze klanten dat als prettig en professioneel 
ervaren geeft ons voldoening. In dit verband zijn wij ook trots op 
onze samenwerking met het ECUB, het Energie Collectief Utrechtse 
Bedrijven waarmee we inmiddels een aantal grotere projecten op 
Utrechtse industrieterreinen hebben uitgevoerd. 
Momenteel realiseert DenG Solar in combinatie met iFIX een 
 zonnedak van 1,4 MW in Rhenen. Op dit nieuwbouwpand van  
Arbon Agenturen BV plaatst DenG Solar op een pvc-dak ruim  
4.500 panelen op 14 meter hoogte. In nauwe samenwerking met  
de opdrachtgever is in de voorbereidende fase van de bouw gewerkt 
aan het optimaal inrichten van alle voorzieningen ten behoeve  
van het zonnedak.

Zonnepanelen op grotere, platte daken zijn  
populair. Steeds meer bedrijven kiezen  
voor investeren in duurzame energie en het  
zelf opwekken op het eigen dak is daarbij  
zeer gewild. 

Het snelste daksysteem in de Benelux

Geen puntbelasti ng
Minimale ballast

Geen gereedschap
Eenvoudige montage

Geen schade sinds de introducti e in de Benelux

Distributeur Benelux: DenG Solar
033 - 200 7070
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Vakbeurzen voor zonne- 
energie en zonnewarmte  
groeien aanzienlijk

SPECIAL ZONNE-ENERGIE EN ZONNEWARMTE

Tijdens de komende editie zal men naast de bestaande 
bezoekersgroepen bovendien inzetten op de bouwsector  
en op woningbouwverenigingen.

SOLARBRANCHE GROEIT
De beurs groeit in oppervlakte met 50% en van twee naar 
drie beursdagen om de hoge bezoekersaantallen aan te 
kunnen. Daarmee groeit de vakbeurs duidelijk mee met de 
groeiende zonne-energiemarkt (zie elders in dit nummer 
het verslag over de presentatie van het Solar Trendrapport). 
Zonne-energie wordt volgens de organisatie een niet weg 
te denken pijler in de energievoorziening. De sector zal naar 

verwachting snel doorgroeien naar zo’n 25 procent van 
de nationale stroomproductie, op een dusdanig korte 
termijn die zelfs de grootste optimisten niet durfden te 
voorspellen. Het is inmiddels realistisch om te veronder-
stellen dat er in 2020 jaarlijks 2 GW wordt geïnstalleerd 
en vanaf 2028 jaarlijks 5 GW. 

Op de vakbeurs zullen de nieuwste producten, 
 innovaties en ontwikkelingen te zien zijn in de speciale 
‘Innovation Area’s’. Ook kan men zich oriënteren op 
de gevarieerde beursvloer bij alle toonaangevende 
aanbieders. Denk bijvoorbeeld aan de diverse typen 
zonnepanelen, opslagsystemen, omvormers, montage-
systemen en gerelateerde producten (zoals monitoring, 
ev-oplaadpunten en smart home automation). 

Er wordt daarnaast een uitgebreid programma van 
praktijkgerichte seminars georganiseerd over het 
 actuele nieuws en de laatste ontwikkelingen. Tevens 
 zullen de Solar Solutions Awards worden uitgereikt voor 
respectievelijk de meest opvallende innovatie, de mooi-
ste stand en de meest effectieve promotiecampagne(s).

Ook dit jaar wordt tegelijkertijd een aparte vakbeurs 
voor innovatieve klimaatoplossingen georganiseerd: 
Duurzaam Verwarmd. Deze vakbeurs wordt tegelijk met 

de Solar Solutions Int. georganiseerd en de toegangskaart 
voor de ene beurs is direct ook een toegangskaart voor de 
andere. In aantal exposanten is deze vakbeurs ten opzichte 
van vorig jaar 50% gegroeid, verwacht wordt dat het aantal 
bezoekers eenzelfde groei zal laten zien.

De beursvloer van beide vakbeurzen is op alle dagen 
 geopend van 10.00–18.00 uur. ■

Solar Solutions Int. is op het gebied van 
zonne-energie zonder twijfel het belang-
rijkste kennis- en netwerkevent van het 
jaar. Tijdens de beurs zullen de belangrijk-
ste partijen aanwezig zijn en de laatste 
ontwikkelingen worden getoond. In 2018 
groeide het bezoekersaantal met 40%. 
Die groei zal naar verwachting in de 
komende editie stevig doorzetten, zowel 
autonoom als door de combinatie met 
de nieuwe vakbeurs Duurzaam Verwarmd. 

Op 19, 20 en 21 maart 2019 vindt in de Expo Haarlemmermeer een  

nieuwe editie van Solar Solutions Int. plaats, de internationale vakbeurs  

voor de solarbranche. Naast de beursvloer wordt tegelijk de vakbeurs  

voor zonnewarmte georganiseerd: Duurzaam Verwarmd.
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ESDEC INTRODUCEERT UITBREIDING  
VAN CLICKFIT EVO-PORTFOLIO 

Tijdens de achtste editie van de InterSolution te Gent, België  
werd de nieuwste innovatie van Esdec geïntroduceerd:  

de Clickfit EVO Spanthaak. Als toevoeging aan de reeks  
bestaande montagesystemen die het bedrijf al biedt, breidt men 
het portfolio uit met een extra toepassing van de alom bekende 

dakhaak uit het assortiment. De spanthaak gebruikt een haak, 
met bredere bovenplaat, die op een spantbalk of tegenlat kan 
worden geschroefd. De nieuwste toevoeging is zowel installatie-

vriendelijk als multifunctioneel bij onvoorziene uitlijning. 

Daar waar de originele dakhaak niet kan worden aangebracht, 
biedt de spanthaak met bredere bovenplaat en verschillende 

schroefopties de uitkomst. Net als de universele dakhaak,  
is de ClickFit EVO Spanthaak vervaardigd uit het Magnelis® staal, 

wat bekend staat om zijn uitstekende corrosieweerstand  
en zelfherstellende eigenschappen.

SUCCES INTERSOLUTION 2019  
BEVESTIGT DEFINITIEVE DOORBRAAK 
ZONNE-ENERGIE IN BENELUX
Op 23 en 24 januari vond in  
Flanders Expo Gent (België) de  
achtste editie plaats van vakbeurs 
InterSolution. Met 50% meer beurs-
oppervlakte dan vorig jaar, meer dan 
85 standhouders uit heel Europa en 
zo’n 2500 professionale bezoekers (+6%) 
gespreid over twee beursdagen,  
was InterSolution 2019 zeer succesvol.

CONDUCT TECHNICAL SOLUTIONS INTRODUCEERT ROOFSUPPORT CLICK
Tijdens de Solar Solutions Int. in Vijfhuizen introduceert Conduct Technical 
Solutions uit Barendrecht de nieuwste variant uit het RoofSupport programma, 
RoofSupport CLICK. De innovatie biedt met de klikbare bevestiging van de 
draadgoot op de RS daksteun en de klikverbinding tussen de draadgoten  
een snelle montage. Hierbij is geen gereedschap nodig. 

Het product is elektrolytisch verzinkt op basis van zink plus, overeenkomstig 
tabel 9 uit de IEC61537. Met deze 1200 uurs zoutneveltest is aantoonbaar 
gemaakt dat de corrosiebestendigheid categorie 8+ betreft. Dit is, op roest-
vaststaal na, de hoogst haalbare corrosiebestendigheid. Door de klikver-
binding van de draadgoot is potentiaal vereffening tot en met 100 strekkende 
meter gegarandeerd. RoofSupport CLICK is verkrijgbaar in breedtes van  
60 mm tot en met 600 mm en in sets van 12 tot en met 24 meter op basis  
van één artikelnummer. Het is verkrijgbaar bij de landelijk dekkende elektro-
technische en PV groothandels.

SAMEN STERKER OP TVVL KENNISPLEIN  
TIJDENS BUILDING HOLLAND 2019 
 TVVL vormt samen met 20 kennispartners en bedrijfsleden 
het TVVL Kennisplein tijdens Building Holland 2019.  
Met ‘Energie voor de toekomst’ staat het TVVL Kennisplein 
in het teken van kennisdelen, kennisoverdracht,  ontmoeten 
en samenwerken. Deelnemers aan het Kennisplein laten 
zien hoe we door samen te werken een belangrijke 
 bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie.  
Samen laat men de ontwikkelingen zien die de komende 
jaren van grote invloed zijn op de manier waarop we 
wonen, werken en leven. 

TENNET KOMT CAPACITEIT TEKORT
Een persbericht van TenneT zorgde onlangs voor veel publiciteit. De netten kunnen de toevloed  

van duurzame energie niet aan. Volgens TenneT heeft vooral de ontwikkeling van de zonne-energie  
hen verrast. Holland Solar noemt dit enigszins merkwaardig, want reeds in 2016 was er al een  

enorme toename van zon-pv-projecten en deze ontwikkeling heeft zich in 2017 en 2018 voortgezet. 
Eind 2018 is er zelfs een pipeline van 6-9 GW aan zon-pv-projecten. Meer in het algemeen vindt  

Holland Solar het merkwaardig dat TenneT zich overvallen voelt, want iedereen weet dat de  
prijs van zonnepanelen nog altijd daalt en dat Nederland nog altijd achter loopt in Europa  

als het gaat om het aandeel duurzame energie. 

Holland Solar vindt het belangrijk dat de sector samenwerkt met de netbedrijven om intelligente  
oplossingen te zoeken. Men juicht dan ook toe dat de NVDE besloten heeft een werkgroep in  
het leven te roepen, waarin netbeheerders samen met vertegenwoordigers van Holland Solar  

en NWEA zitting hebben.

INSTALLATIEBRANCHE EN REGIO HOLLAND RIJNLAND  
SLAAN HANDEN INEEN VOOR EEN TOEKOMST IN DE TECHNIEK
De technische installatiebranche is hard op zoek naar nieuwe vak-

mensen. Daarom zijn in de afgelopen tijd in heel Nederland 
  projecten gestart om werkzoekenden in korte tijd te scholen  
voor een  loopbaan in de installatie-, elektro- of infratechniek.  

De regio Holland Rijnland heeft hier ook aan meegedaan en 
wil de positieve resultaten van zij-instroom verder vergroten.  

De gemeente Alphen aan den Rijn en het Opleidings- en  
ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB) 

hebben hiervoor de handen ineen geslagen en gaan samen  
met nieuwe zij-instroomprojecten aan de slag. Deze bijzondere 

 samenwerking werd op 4 februari bevestigd met een bezoek  
van wethouder Han de Jager (gemeente Alphen aan den Rijn) en  

Sven Asijee (directeur OTIB) aan het bedrijf Ponsioen Installatietechniek,  
dat goede ervaring heeft met de werving van nieuwe vakmensen via zij-instroom.

ZONNEPANELEN ALS DAK
MORRENsolar maakt ontwerpen voor constructies met 
geïntegreerde zonnepanelen en ontwikkelt en realiseert 
deze, vanaf ontwerp en bouwvergunning tot en met  
de oplevering. Het systeem wordt aan of in de grond 
bevestigd of aan bestaande bebouwing. De constructie 
wordt in de fabriek op maat gemaakt voor de betref-
fende situatie. Ook de kleur kan worden gekozen.  
Een vaak  gekozen methode is poedercoating, maar ook 
thermisch verzinken komt vaak voor.

BALLASTVRIJ EN TOCH STORMVAST MONTEREN  
VAN PV, COLLECTOREN EN WARMTEPOMPEN
Jual Solar is een Deense fabrikant en producent van ballastvrij montage-
materiaal voor het installeren van zonnepanelen, zonnecollectoren en 
warmtepompen. Men krijgt daarbij garantie op stormvastheid omdat het 
montagemateriaal (dakconsoles) wordt gefixeerd aan de dakconstructie. 
Het dak blijft 100% waterdicht omdat de consoles in de fabriek al worden 
voorzien van exact dezelfde dakbedekking als op het project.



www.ubbink.nl/solar

Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!

 

Nieuw!
Optimaal bevestigd 
en klaar voor de zon!

Met Ubbink Solar Bevestiging en Protectie
Het unieke Ubbink programma Solar Bevestiging en Protectie bevat diverse bevestigings- en 
protectiesystemen en is geschikt voor alle in de markt verkrijgbare zonnepanelen. Ieder dak is 
verschillend en daarom heeft Ubbink, als ervaren dakspecialist, voor iedere daksituatie een oplossing 
ontwikkeld om uw zonnepanelen degelijk te bevestigen!
 
Het verbeterde Ubbink Indakmontagesysteem, waarmee u uw zonnepanelen mooi tussen uw 
dakpannen bevestigt, is nieuw! Net zoals de Solar Kabeldoorvoeren waarmee u uw kabels en leidingen 
op een veilige en gemakkelijke manier door het dak voert. Voor optimale bescherming en ventilatie van 
uw zonnepanelen biedt de nieuwe Solar Vogelschroot een uitkomst!
 
Optimaal bevestigd en klaar voor de zon met Ubbink Solar Bevestiging en Protectie! 

19159 Adv Solar Bevestiging en Protectie verw 230x300mm.indd   1 15-02-19   12:05

www.brouwerszink.nl

Contactgegevens

Slakweidestraat 16
3630 Maasmechelen (B)

Meridiaan 42 – 44
2801 DA Gouda (NL)

Tel 088 276 8937
Fax 088 276 8939

verkoop@brouwerszink.nl

Sinds 1986 is Brouwers Zink groothandel van maatwerk in zink, 

lood en koper. Bij ons staat service, deskundigheid en kwaliteit 

centraal. Wij leveren in heel Nederland en indien nodig binnen 

24 uur. Uiteraard is Brouwers Zink KOMO gecerti fi ceerd.

Check onze laatste aanbiedingen op:
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Wie de Bouwbeurs heeft bezocht, zal zijn opgevallen dat nog meer  

dan voorheen de aandacht op luchtdichtheid is gevestigd.  

Mavotrans toonde een oplossing voor een luchtdichte aansluiting  

op hellende daken.

De dakvoet eenvoudig 
 beter luchtdicht geïsoleerd

LUCHTDICHTE AANSLUITING HELLENDE DAKEN

De eerste die hiertoe besloot was Willem Koppen, u  welbekend 
van zijn artikelenreeks. Later volgde de Bouwrups en nu 
Mavotrans. De Airtight® dakvoetisolatie is een doorontwikke-
ling waarin meerdere problemen bij de dakvoet, die zich met 
prefabkappen voordoen, worden opgelost. 

Prefabkappen zijn niet meer weg te denken in de bouw. 
 Zelden wordt een hellend dak nog op de bouwplaats geheel 
samengesteld. Dat hellende daken bijna uitsluitend nog 
geprefabriceerd worden, heeft vooral te maken met de zeer 
hoge warmteweerstand die moet worden gerealiseerd.  
Een dikte van 300 mm of meer is geen uitzondering om te 
komen tot een Rc-waarde van 6 (m2.K/W) of hoger en een 
doosconstructie aanbrengen is dan een logische stap. 

Nu is het met prefab daken als met alle prefab onderdelen: 
de onderdelen zijn kwalitatief veel beter dan wanneer  
die op de bouwplaats tot stand komen, maar het uiteinde-
lijke resultaat is nog afhankelijker van de assemblage. 
 Daksegmenten zoals scharnierkappen steunen op muur-
platen: een constructief knooppunt dat aan hoge eisen  
moet voldoen. De muurplaat zelf is een balk gemonteerd in 
F-ijzers. De ondersteuning en de aanhechting van de muur-
plaat op de onderconstructie moet stijf en sterk genoeg zijn. 
De aanhechting loopt over de volle breedte van het dak en 
moet luchtdicht zijn. Ook moet het detail over de volle lengte 
een grote warmteweerstand hebben, terwijl de ontluchting  
van de gevelspouw eveneens gerealiseerd moet worden.  
Dit zijn zware eisen voor een ruw en grof bouwonderdeel. 
Vooral omdat de omstandigheden waaronder de prefab 
kappen worden geplaatst zeer wisselend zijn. 

 
DE PRAKTIJK
Het plaatsen van de prefab daken 
is onderdeel van het kritieke pad in 
de bouwplanning en dat maakt dat 
er weinig tot geen ruimte is om het 
geschikte weer af te wachten. Kou of 
warmte, regen of droogte zijn geen 
redenen voor uitstel. De wind wel, het 
is de kraanmachinist die hier leidend 
is, sowieso de centrale figuur in de 
operatie. Er gelden strenge regels voor 
het hijsen: de daksegmenten zijn voor-
zien van hijslussen, die gecertificeerd 
moeten zijn. Daksegmenten zijn vooral 
groot: wanneer het enigszins waait, 
vangen de elementen veel wind. 
 Afmetingen van 3x8 m komen voor en 
in een uitvoering van een scharnier-
kap betekent dat een oppervlakte van 
bijna 30 m² met een gewicht van  
1 tot 1,5 ton. Dat is dus hetzelfde als 
een licht zeiljacht onder vol zeil in een 
kraan hangen. Bij het hijsen moet 
gewerkt worden met een uitschuif-
bare evenaar, om de scharnierende 
 segmenten in een juiste hoek te 
manoeuvreren voor deze op de muur-
platen kan worden gezet. Hoe groter 
het segment, hoe meer stelruimte er 
nodig is om het segment geplaatst 
te krijgen. Wanneer twee segmenten 
precies tussen betonnen topgevels 
geplaatst moeten worden, is minimaal 
2x50 mm nodig over de gehele lengte. 
Deze naad moet na plaatsing worden 
opgevuld en luchtdicht afgewerkt. De 
segmenten hebben een hoge warm-
teweerstand, maar als de naden niet 
worden afgedicht, kunnen ze net zo 
goed met half zo veel isolatiemateri-

aal worden voorzien. Het is als het huis isoleren en de deuren 
op een kier laten staan. 

De plaatsing stelt eisen aan de mannen die de segmenten 
naar hun plaats moeten geleiden. De kraanmachinist heeft 
een voorkeur om het segment nog enigszins gevouwen 
boven de plaats van bestemming te hijsen, om het dan 
gecontroleerd te laten zakken waarbij 1 of 2 mannen het 
segment sturen en verder uit elkaar duwen. Ook proberen 
ze het segment zo dicht mogelijk ‘aan’ te leggen. Rust het 
segment met de afschuiflat eenmaal op de muurplaten,  
dan laat het zich alleen geforceerd met hefbomen ‘aan-
schuiven’. Wanneer op de muurplaat, of op de aanschuiflat, 
een rubberprofiel is aangebracht voor de luchtdichting, dan 
is schuiven niet mogelijk en als er dan met veel geweld toch 
geschoven wordt, dan rult het profiel op en vormt het een lek. 

Ton Berlee

Mavotrans presenteerde Airtight®, een programma gepa-
tenteerde afdichtingsproducten voor de ruwbouwfase met 
nieuw in het assortiment een vooraf aan te brengen isolatie 
om de dakvoet, of beter gezegd, de ruimte achter de muur-
plaat goed af te sluiten. Het idee om die isolatie tussen de 
muurplaat, de dakvloer en het hellende dak aan te brengen 
vóórdat een prefab kap wordt aangebracht, is niet nieuw.  

AcousticFoam
randstrook

Mavotex Bloco One

bouwmuur

vogelschroot-
profiel met
spatstrook

gootbeugel

gootplank

Mavotex
300 / 600

compressie-
band

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw
waterwerende, damp-
doorlatende HR-isolatieplaat
stijlen 38x170 mm
isolatieplaat
dampremmende laag
dubbel plaatmateriaal

opbouw sporenkap
betonnen sneldekpan
tengel 20x30 mm
vochtbestendige bovenplaat 8 mm
ribben 22x204 mm
isolatieplaat 204 mm 
onderplaat 8 mm 

Mavotrans
stalen randbekisting

Mavotrans DS-folie 
luchtdicht zwart ZK
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Mavotrans bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

max.10 mm

Mavotex
PE-rondschuim

Mavotrans
DS-folie dampopen 

panlat 22x38 mm

Mavotrans - bouwdetail 005
Hellend dak met buitenwand (gootzijde langsgevel)

Hulpmaterialen, afdichtingstechniek en luchtdicht bouwen

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W     Rc dak ≥ 6,0 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

Mavotrans butyltape
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Het afdichten van de aansluiting tussen de muurplaat en de 
vloer gebeurt vrijwel uitsluitend met PUR schuim. 

Aanbrengen van isolatie over de gehele breedte van de 
dakvoet gebeurt vrijwel niet. Dat heeft te maken met het 
takenpakket van de betrokken partijen. De aannemer gaat 
over de isolatie en de onderaannemer over de plaatsing  
van de daksegmenten. Luchtdichting wordt steeds meer 
richting onderaannemer geschoven. Samenwerking en coör-
dinatie op dit knooppunt in de ruwbouwfase sluit niet aan. 

Praktijkmetingen wijzen uit dat de dakvoet met afstand het 
grootste luchtlek is in de woningbouw. Vervelend, want een-
maal gerealiseerd is het ook het lek wat het moeilijkst is om 

te herstellen. Met dit gegeven zijn Mavotrans en een grote 
bouwer aan de slag gegaan, op meerdere bouwplaatsen is 
in overleg met betrokkenen proef gedraaid. 

PILOTPROJECTEN
In de eerste uitvoeringen is vooral gekeken naar de uitvoer-
baarheid van het idee. Wat logisch lijkt, is dat niet altijd,  
en als het vervelende bijwerkingen heeft in de uitvoering, 
dan is het draagvlak voor toepassing er niet. De isolatie wordt  
door dezelfde partij aangebracht die ook de muurplaat 
aanbrengt. Dat is meestal de dakaannemer. Wanneer 
de muurplaat eenmaal is gesteld en bevestigd, wordt de 
 gesealde isolatie aan de muurplaat bevestigd. Hoe om te 
gaan met passtukken en aansluitingen, is vervolgens uitge-
werkt. De eenmaal aangebrachte isolatie moet ook blijven 
zitten als de daksegmenten nog niet zijn  aangebracht,  

het kan makkelijk enkele weken aan weer en wind worden  
blootgesteld. Ook van belang is dat de krachten van een 
segment op de muurplaat groot zijn: de sealing moet zwaar  
zijn uitgevoerd. Zonder dat er aanvullend bijgestuurd kan 
worden bij het plaatsen van de segmenten, moet de aan-
sluiting in één keer lucht- en warmtedicht zijn. Eventueel 
bijstellen door ‘aanschuiven’ moet mogelijk zijn. Tot slot  
moet de oplossing betaalbaar zijn. Aan al deze voorwaar- 
den is ruimschoots voldaan, maar daarmee was het  
product er nog niet. Uitvoerende partijen moeten resultaten 
aantoonbaar en navolgbaar kunnen overleggen en dus  
is advies bureau Nieman ingeschakeld. 

PRAKTIJKMETING
Nieman is nauw betrokken bij de Standaarddetails voor de  
bouw van SBR en kent het belang van een goed uitgevoerd 
detail als geen ander. Langgerekte aansluitingen met een  
lage isolatie bijvoorbeeld, leiden tot aanzienlijk meer warmte-
verlies dan een enkele koudebrug. Deze aansluitingen met 
een lagere warmteweerstand zijn van grote invloed op de 
EPC-berekeningen. Voor alle duidelijkheid: de Rc-waarde  

zegt iets over de warmteweerstand van een element,  
maar niets over de EnergiePrestatie van een gerealiseerd 
gebouw. Je kunt een dak hebben met een Rc-waarde van 
10 (m2.K/W), maar door slechte aansluitingen een EPC van 2. 
Nu voert Nieman wel luchtdichtmetingen aan kozijnen uit op 
de bouwplaats, maar aan een dakvoet in uitvoering waren 
nog niet eerder metingen gedaan. Daarom is een eerste 
meting gedaan op een project in Pijnacker waar Heijmans 
26 woningen realiseert. De uitvoerende dakaannemer is 
AA-dak. Na selectie van een proefwoning, hebben partijen in 
overeenstemming de muurplaat enkel voorzien van de dak-
voetisolatie, dus niet van rubbers en ook niet ‘afgeschuimd’. 
Enkele dagen later werden de daksegmenten aangebracht 
en zijn de bevindingen genoteerd. De plaatsing van de seg-
menten gaat makkelijker door de glijvlakken. De segmenten 
laten zich na plaatsing ‘schuiven,’ wat als een groot voordeel 
wordt ervaren. 

Aan de binnenzijde is een schot geplaatst en luchtdicht 
aangesloten op de ruwbouw. Met een afzuiging is in de 
ruimte een onderdruk gecreëerd. Wanneer die onderdruk 
een vastgestelde waarde heeft bereikt, wordt vervolgens 
gemeten hoeveel lucht er per seconde nog moet worden 
weggezogen om de onderdruk in stand te houden.  
Die hoeveelheid lucht staat gelijk aan wat er in de ruimte 
door lekkage toestroomt. Aan de uitvoering van de opstel-
ling en aan de toegepaste dakvoetisolatie lag het niet, maar 
de overige aansluitingen bleken niet genoeg luchtdicht te 
krijgen om de meting te staven! Daarop is besloten in een 

laboratoriumopstelling de werking te meten. Deze proeven 
vinden plaats op het moment van dit schrijven. De conclusie 
van meten op de bouwplaats luidt: de dakvoetaansluiting is 
luchtdichter dan de andere aansluitingen. ■

LUCHTDICHTE AANSLUITING HELLENDE DAKEN
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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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KWALITATIEVE, STERKE 
EN BETROUWBARE 
BEVESTIGINGSMATERIALEN.

VOOR VLAKKE DAKEN EN CLADDING.

www.eurofast.nl
sales@eurofast.nl  |  T +31(0)493 315 885

Eurofast® is de handelsnaam van Van Roij Fasteners Europe B.V.
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Unidek Platinum Kameleon
 UNIVERSEEL TOEPASBARE THERMISCHE DAKISOLATIE

www.unidekflatroofs.nl
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Renée Rooijmans is stadsantropoloog bij STIPO en woonde van juni t/m  

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 afsluitende deel van haar dagboek.

Het vierde seizoen
DAGBOEK VAN EEN ‘DAKBOSWACHTER’

Of deze mensen begrijpen dat er iemand in het  opvallende 
schuurtje woont, betwijfel ik nog altijd. Mensen die me aan-
spreken als ik toevallig mijn huis verlaat, vertellen me dat 
ze denken dat het de opslag voor de yoga is die hier in de 
 zomer plaatsvond. Of dat er werkzaamheden zijn: het is en 
blijft een bouwkeet. Als mensen eenmaal weten dat ik er 
echt woon, dan roept het huisje waarin ik woon natuurlijk 
alsnog de nodige vragen op. Momenteel tref ik de voorberei-
ding om met dit huisje een nieuw dak te betrekken en mede 
daarom zal dit voorlopig de laatste keer zijn dat ik over dit 
dak schrijf. Met die reden zal ik nog wat meer van de prakti-
sche kant van mijn dagelijks leven met jullie delen. 

De omgebouwde bouwkeet, een object van Walden Studio, 
vormt mijn leefruimte en heeft een oppervlakte van zo’n  
acht vierkante meter. Omdat er een eenpersoonsbed in staat,  

een aanrecht, een bureau en wat opgestapelde manden 
die mijn kledingkast vormen, blijft er zo’n 3 à 4 m² aan 
‘wandelgebied’, ofwel beweegruimte over. Ervaring leert dat 
het eigenlijk precies te doen is, hoewel ik op mijn volgende 
dak wat aanpassingen ga maken, zoals het bed opklapbaar 
maken. Daarmee zou ik met name ruimte creëren voor het 
ontvangen van meer mensen tegelijk, om zo ook de bele-
ving van het huisje te kunnen delen met meer mensen.  
Zoals ik al eerder omschreef, ben ik nu het liefst buiten, als het  
weer het ook maar een beetje toelaat. Ik moet trouwens ook 
voor een aantal essentiële basisvoorzieningen naar buiten. 

Eerst had ik stromend water, maar de slang waarmee dat 
water vanaf het perron mijn huisje bereikte, werd een paar 
keer kapot gemaakt. Jammer natuurlijk, maar ik denk vooral 
in oplossingen dus ik besloot dat ik bij wijze van test vanaf 
dat moment water ging halen. Geen emmers, maar drie 
(glazen) flessen. Ik merkte al na een week dat ik hierdoor ont-
zettend zuinig met mijn water omga: het water waar ik mijn 
kruik mee vul, gebruik ik de volgende dag voor de afwas of 
ik kook het voor een kop thee. Het ritueel van water halen, 
wat zeker in de winter ook regelmatig in het donker en in 
de regen plaatsvond, heeft me elke keer weer bewust doen 
stilstaan bij het vanzelfsprekende aspect van kraanwater in 
ons land. En ik vraag me inmiddels af waarom we niet overal 
openbare waterpunten hebben. 

Een andere basisvoorziening die ooit (en in sommige landen 
nog altijd) een openbare gelegenheid was, is de badkamer. 
Na de ervaringen met de waterslang, besloot ik dat ik geen 
tijd en geld ging investeren in een douche op het dak. In de 
zomer was het nog prima te doen, ofwel douchen bij vrien-
den thuis of bij de boulderhal waar ik regelmatig kom.  
Maar de koudere tijden waren op komst en ik verlangde toch  
wel naar een warme douche dichtbij huis. Een bezoeker van 
het dak, waar ik toevallig mee in gesprek raakte, vertelde me 
dat hij altijd in zijn werkpauze ging zwemmen bij David Lloyd 
en hij wees naar het hoge gebouw in de nabije verte. Ik ging 
er die middag kijken en realiseerde me dat ik met een abon-
nement niet alleen een douche maar ook een zwembad, 
sauna en yogalessen tot mijn beschikking zou hebben.  
En dat op een minuut lopen vanaf het dak! Wat tot dan toe 
enkel een fel blauw lichtgevend logo was geweest, staat 
sindsdien symbool voor een heel bijzondere badkamer. 

Verder doe ik ook mijn was buiten de deur in een wasserette, 
hoewel ik dat afgelopen zomer grotendeels op het dak heb 
gedaan. Ik kijk inmiddels wel weer uit naar een waslijn met 
wapperende was in de zon om mijn huisje heen, iets wat ik 
op mijn volgende dak zeker ga realiseren. Daarmee is toch 
het thuisgevoel wat meer compleet en het volgende dak zal  
ook niet zo openbaar zijn als in de huidige situatie. Het was 
op dit dak best spannend om mijn was buiten te laten han-
gen als ik naar mijn werk vertrok. Ik raakte gelukkig geen was 
kwijt in dit experiment. 

Mijn oma vroeg me onlangs nog hoe ik eigenlijk het dak 
op kom. Ik heb de keuze uit drie trappen, die naar een 
onderdeel van de Luchtsingel leiden. Het unieke van al deze 

toegangswegen is dat ze allemaal toegang bieden tot de 
buitenkant van het gebouw waarop ik woon. Ik hoef niet 
door het gebouw zelf. Gezien de beperkte hoogte van dit 
dak, is het in deze situatie wel mogelijk, maar zodra je het 
hogerop zoekt, is het vaak noodzakelijk om via het gebouw 
het dak te bereiken. 

Ter afsluiting wil ik nog kort stilstaan bij wat dit dak me heeft 
geleerd. Ten eerste dat het wonen op daken nog totaal  
niet als vanzelfsprekend wordt gezien. Daar staat tegenover 
dat veel mensen het wel een geweldige oplossing vinden 
voor de groeiende behoefte naar alternatieve huisvesting  
in de verdichtende stad. Dit besef vormt zich pas zodra  
ze weten dat ik hier woon. Dat heeft me gemotiveerd om  
op zoek te gaan naar meer manieren om te delen wat  
ik doe. Ik zal onder andere op de Kennisdag van de  
Rotterdamse Dakendagen over mijn ervaring vertellen. 

Een ander belangrijk leerpunt is dat ik meer inzicht wil  
krijgen in wat er nodig is om daken bewoonbaar te maken. 
De situatie op dit dak is vrij experimenteel en in deze vorm 
vooral voor een tijdelijke bewoning geschikt. Daarom ben ik 
op zoek gegaan naar een volgend dak, waar nog niets is. 
Door er te wonen, zal ik al doende in kaart brengen welke 
aanpassingen er nodig zijn om een dak bewoonbaar te 
maken en tevens welke voordelen er te behalen zijn met de 
aanwezigheid van een dakbewoner. Mijn grootste wens  
zou zijn dat ik in de toekomst ook buren krijg, want samen 
leer en bereik je meer. ■

Renée Rooijmans

Op een dak wonen is voor mij na ruim 
drie seizoenen zo goed als normaal 
geworden, maar nog dagelijks ver-
wonder ik mensen als ik vertel waar 
ik woon. Het vierde seizoen breekt 
aan en het dak wordt in die heerlijke 
lentezon de afgelopen weken veel 
meer bezocht. Mensen zoeken een 
plekje om een boek te lezen of van 
het uitzicht te genieten. Ze verblijven 
er langer en ik zie ook vaker dezelfde 
mensen terugkeren. 
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Ook innovatie op het dak kent kleine en grote stappen.  

De Green Deal Groene Daken nodigde half november vorig jaar een 

twaalftal initiatiefnemers uit hun innovaties te presenteren. We zagen 

producten die direct toepasbaar zijn en concepten die nog uitwerking 

en samenwerking behoeven. En we zagen dakoplossingen die net  

nog wat denkwerk vereisten en de oproep om alles eens radicaal  

anders aan te pakken. 

Het dak kan veel hebben

STICHTING ROOF UPDATE

Zoek contact of sluit u aan bij initiatieven als de GDGD,  
of kleinere kennisplatforms als de Stichting Roof Update.

1 WATER IN DE STAD
Joris Voeten van Roofscapes berekent dat er voldoende 
regenwater beschikbaar is om dakgroen het hele jaar door 
groen te houden en te voorzien in een deel van het verbruik 
van water in het gebouw. “Hoewel we de afgelopen zomer 
als droog hebben ervaren, is er pas sprake van droogte als 
we geen water meer zouden afvoeren. Ik houd, als we uit-
gaan van 850 liter regen per jaar per m2, 300 liter water over 
na verdamping en gebruik door groendaken. Dan kun je niet 
spreken van droogte.” Het is alleen wel de vraag hoe je het 
regenwater (en het water dat gebruikt wordt in het gebouw) 
op een slimme wijze beschikbaar krijgt en houdt.

2 VERKOELEN VAN GEBOUWEN
Voor Rotterdam is het Urban Heat Island-effect een grote 
uitdaging. De gemeente constateert dat de, nu veel op 
groendaken gebruikte, sedumplantjes bij hoge temperaturen 
niet meer bijdragen aan verkoeling. Gezocht wordt naar een 
betere begroeiing en een antwoord op de vraag hoeveel 
substraat daarvoor nodig is. Een goede keuze aan dakgroen 
en waterberging zal ook flink schelen in het moeten koelen 
van gebouwen. Een oplossingsrichting voor deze eerste twee 
pitches is te vinden in het hergebruiken van de grijze afval-
waterstroom en het benutten van regenwater. Het scheiden 
van afvalstromen beheersten de Romeinen al. Dat moet de 
huidige bouw binnen afzienbare tijd kunnen oplossen.

3 BRAND EN HET GROENE DAK
De brandweer Noord- en Oost-Gelderland sprak haar zorg  
uit over gele (energie) en groene daken en brandgevaar.  
De keuze van grassoorten op vegetatiedaken, soms ook 
nabij de invoerpunten van de luchtzuivering, geeft bij brand 
direct gevaar op het verspreiden van rook in het gebouw.  
De sector heeft met de norm NTA 8292 brandpreventie in 

 theorie goed op orde. Het is zaak om voor groen-blauwe 
 daken de relatie tussen waterbeschikbaarheid en brandpre-
ventie verder uit te werken en meer bewustzijn te creëren, 
zowel bij de ontwerper als de gebouweigenaar.

4  RUBBERGRANULAAT HERGEBRUIKEN  
IN DAKPRODUCTEN

Leo van Dongen van Ceyes rekent de toehoorders voor 
dat met de kunststof folies onder het substraat de groene 
footprint eigenlijk pas na gemiddeld 20 jaar wordt gehaald. 
Met het rubbergranulaat van het bedrijf als onderlaag is dat 
al in vijf jaar bereikt. Rubberen korrels die uit de recycling van 
kunstgrasvelden beschikbaar komen, worden geperst tot  
3D matten, waarin wateropvang mogelijk is. De eerste circu-
laire hub die de producten produceert is in Venlo geopend.
Het gewicht van het product is groot. Voor de één is het te 
zwaar en voor de ander te licht. Van Dongen: “We zijn nog 
aan het experimenteren met verschillende materialen.  
Een match voor innovatie is met BlueRoof (zie 5) gemaakt: 
waterbergende modules, die in het Ceyes-systeem passen.”

5 RESTMATERIAAL UIT AFVALWATER
Blueroof maakt een licht absorberend materiaal uit riool- 
afval. Aan de deskundigen van de GDGD legden ze de 
varia belen voor. Voordat overgegaan wordt op massa-
productie, vragen ze aan de markt hoeveel (en welke) 
 nutriënten nog in het product mogen zitten, welke vorm en 
welke waterbergende eigenschappen gewenst zijn: korrels, 
een doek, of een combinatie met andere systemen. Een uit-
dagend nieuw materiaal dat potentie heeft op het dak.

6 MOERASDAK
Het Centre of Expertise Water Technology (CEW) ontwikkelt 
een moerasdak dat het afvalwater van een gebouw en  
het spoelwater van een boerenbedrijf zuivert. Een boer loost 
per jaar ongeveer dezelfde hoeveelheid erfafspoelwater in 
de sloot als de hoeveelheid afvalwater van 35 huishoudens. 
Deze hoeveelheid afvalwater kun je ook opvangen en  
filteren met een moerasdak. Na de veelbelovende labora-
toriumtesten zoekt het CEW een testdak. Zeker voor de 
beperkte ruimte in de stad, zijn de capaciteiten en presta-
ties van het zuiverende moeras van een boerenbedrijf 
aan trekkelijk. Een mogelijkheid voor nadere verkenning is 
voorgesteld: de samenwerking rond woonboten, zoals met 
de Grachten van Smaragd (zie 9).

7 WATER ONDERGRONDS BUFFEREN
Het merendeel van het water komt niet op het dak terecht, 
rekent Mijn Waterfabriek ons voor. Door ook water op te slaan 
in een ondergrondse buffer, is meer water beschikbaar voor 
gebruik. Bijvoorbeeld in het gebouw, maar ook op het dak. 
Om investeringen rendabel te maken, is het van belang om 
als collectief te werken en na te denken over een combinatie 
van watersystemen. Er zit toekomst in wateropvang en her-
gebruik op eigen grond.

8 VERBINDENDE APP
De enthousiaste, jonge ingenieurs van Sweco presenteerden 
Dak-Change. Een computertool die inzicht geeft in de kosten 

en baten/vraag en aanbod en die te verbinden is met 
mogelijke subsidies en andere financiering. Door gebruik te 
maken van de blockchain-technologie kan dit op een trans-
parante, goedkope en makkelijke wijze, voor particulieren, 
uitvoerders en overheidsinstanties. Dak-Change zorgt ervoor 
dat de huidige, onduidelijke regelgeving, kostbare voorfinan-
ciering en vage subsidieregelingen verleden tijd worden.  
100 miljoen m2 duurzaam dak kan jaarlijks groene stroom 
leveren aan bijna 3,5 miljoen huishoudens, evenveel CO2 
opnemen als een half miljoen bomen of 10 miljard liter 
regenwater opvangen. GDGD adviseert de samenwerking 
met natuurorganisaties, om hun donateurs te bereiken die 
om die reden een goed dak willen. “Motiveer woningeigena-
ren hun dak als een vergelijkbare investering te zien als een 
nieuwe keuken of badkamer. Verleid ze om die ruimte ook 
zelf in te richten.”

9 WOONBOTEN ALS ETALAGE
Met de Grachten van Smaragd worden woonboten in de 
Amsterdamse grachten voorzien van een groen dak. Door 
deze uit te voeren met diverse systemen en ze te voorzien 
van een QR-code, kan iemand die geïnteresseerd is direct 
in contact komen met de leveranciers of deskundigen. 
Grachten van Smaragd zoekt innovaties voor op vijf daken 
van woonboten. De GDGD ziet, naast deze vijf daken, ruimte 
voor nog meer typen groene daken. Bijvoorbeeld Agrofo-
restry, dakakkers, zuiverende moerasdaken en bijendaken. 
Amsterdam heeft diverse mogelijkheden om dit initiatief in 
de publiciteit te brengen. 

10 TAL VAN LOKALE AANKNOPINGSPUNTEN
Het Viba Centrum wijst de toehoorders op veel initiatie-
ven op het gebied van klimaatadaptatie in de provincie 
 Noord-Brabant. Verwezen wordt naar het platform voor 
klimaatadaptatie in Noord-Brabant. GDGD onderschrijft het 
belang van lokale initiatieven en hoopt dat ze met de juiste 
organisatie ook de kennis kan delen en ontwikkelen met 
dergelijke initiatiefnemers.

11 ANDERS DOEN
Dakinnovatie-man van het eerste uur, Stef Jansen, vraagt de  
toehoorders volstrekt anders te denken over groen op het 
dak. Vanuit het werkspoor biodiversiteit geeft hij voorbeel-
den van het anders organiseren van groen op daken. 
 Bijvoorbeeld door het laten groeien van kruipende planten, 
die geen tot weinig substraat behoeven. Een bijzondere 
 daktuin in Haaren (NB) is een goed voorbeeld van een 
dergelijk experiment. 

12 NATUUR OP DAKEN HANDREIKING BIODIVERSITEIT
Ook vanuit de werkgroep biodiversiteit zoekt de GDGD naar 
denkwijzen die het verbinden van ecosystemen kan helpen 
bevorderen. Het, voor de soorten rijkdom belangrijke, verbin-
den van natuurgebieden (in lijnen door de stad) kan gezien 
worden als dezelfde verbanden als elektriciteitsleidingen of 
het wegennet. Gaan er nieuwe landschapstypen ontstaan 
met eigen bio-systemen, biotopen en soorten? ■

Green Deal Groene Daken/Stichting Roof Update

Twaalf inspirerende sprekers presenteerden hun innovatieve 
product, concept of gedachtegang aan ruim 40 deelnemers 
aan de Green Deal Groene Daken (GDGD). Er waren pitches 
over onder meer verkoeling, droogte, watercirculariteit, 
 zuiverende daken, brandgevaar en tools voor matchmaking 
van dakvraag- en aanbod.

De deelnemers deelden hun enthousiasme, visie en kennis  
in een innovatiecarrousel. Hieronder geven we een korte 
weergave van de innovaties en bevindingen. We doen 
 daarbij meteen een oproep aan enthousiaste innovatoren 
hun vindingen voor dakoplossingen aan ons kenbaar te 
 maken, hun kennis met ons te delen en ons te helpen de 
beste innovaties succesvol in de praktijk te implementeren. 

Deskundigen van de Green Deal Groene Daken laten zich informeren 

door Joris Voeten van Roofscapes over het polderdak 2.0



Geen grenzen aan diversiteit

Massieve en meerwandige platen  
van Covestro, het materiaal bij uitstek  
in stadions over de hele wereld

advertorial

Het Loezjniki stadion in Moskou,  
het grootste voetbalstadion van Rusland,  
is overdekt met Makrolon®

Bij grote sportevenementen zoals het EK voetbal 2016 in 
Frankrijk, het  WK voetbal 2018 in Rusland of het komende  
EK voetbal 2020 in Europa moeten sportarena’s als visite
kaartje dienen van een land, meer openheid geven aan een 
stad en indruk maken met innovatieve concepten. Design heeft 
een hoge prioriteit bij moderne stadionbouw. Voor de realisa
tie van licht ogende constructies worden steeds vaker trans
parante kunststoffen gekozen. Ze zijn zowel licht als stabiel 
en daarom ideaal voor gebruik bij grote dakconstructies.  
Hoe polycarbonaat en innovatieve ontwerpconcepten kunnen 
worden gecombineerd om indrukwekkende resultaten te pro
duceren, wordt aangetoond door geselecteerde referenties 
over de hele wereld.

In Duitsland bieden talrijke nieuwe of omgebouwde sport
faciliteiten een indrukwekkend bewijs van de virtuoze moge
lijkheden van Makrolon® platen. Ook in tal van andere landen 
over de hele wereld, zoals China, Rusland, Polen, Brazilië, 
Roemenië en Oostenrijk zijn er vele voorbeelden van hun 
ontwerpvrijheid en verscheidenheid aan toepassingen.

Multifunctionele kunststof  
met uitstekende eigenschappen
In vergelijking met vele andere transparante materialen 
 hebben Makrolon® platen een uitstekende slagvastheid,  
een hoge breukvastheid en een zeer goede temperatuur en 
hittebestendigheid. De lage ontvlambaarheid van de  platen 
volgens de classificatie B-s1,d0 is een ander belangrijk 
 voordeel in de bouwsector. Bij een echte test worden deze 
als ‚niet brandend afdruipend‘ geclassificeerd. Speciale plaat-
uitvoeringen voldoen aan de vereiste van economische 
 efficiëntie evenals aan de vraag naar maximale energie-
besparing en -efficiëntie.

Het Loezjniki stadion in Moskou 
was een bijzonder hoogtepunt  
tijdens het WK voetbal 2018
Het vorige dak had reeds vlakken van Makrolon®. Wegens de  
positieve resultaten werd in 2015 beslist om hetzelfde 
hightechproduct van Covestro opnieuw te gebruiken voor 
het nieuwe dak van in totaal 30.000 m². De voordelen van 
 Makrolon® platen: nieuwe additieven en coatings maken ze 
breukvaster en nog bestendiger tegen alle weersomstan
digheden. Ze hebben een langdurige bescherming tegen 



Unieke geo metrie kenmerkt  
het  nieuwe Arena das Dunas‘
Twintig conische en individueel ontworpen segmenten, 
bestaande uit Makrolon® multi UV 3 / 1616 van Covestro, 
vormen het dak van het voetbalstadion ‘Arena das Dunas’   
het duinenstadion  in de Braziliaanse kuststad Natal. De arena,  
die door het Londense architectenbureau Populous werd 
ontworpen, ziet er futuristisch uit en maakt indruk met zijn 
unieke geometrie. Geen enkele van de twintig luifelsegmenten 
is hetzelfde, waardoor materialen nodig zijn die maximale 
flexibiliteit bieden.

Er zijn ook nog andere factoren die overtuigen om voor deze 
Makrolon® meerwandige platen te kiezen: vanwege hun lage 
gewicht, bijvoorbeeld in vergelijking met glas, kon de plaat 
eenvoudig worden gemonteerd op een lichte onderbouw  
van rechthoekige aluminium buisprofielen. De duurzaamheid 
van het materiaal is ook een belangrijk selectiecriterium,  
vooral bij gebouwen zoals stadions, die pas na vele jaren door 
de bouwheren kunnen worden afgelost. Stadions mogen er 

vergeling, zijn beter bestand tegen brand en zijn gemakkelijk 
te recyclen. Ze zijn bestand tegen een sneeuwbelasting van 
maximaal één ton per vierkante meter.

Nog een belangrijk argument: een kostenbesparing van 40 tot  
45 procent in vergelijking met een glazen dakconstructie. 
Polycarbonaat heeft een lager gewicht en is daarom makkelij
ker te transporteren en goedkoper te verwerken. Ook kunnen 
de substructuren, meestal gemaakt van metaal of aluminium, 
meer filigraan worden ontworpen.

De grootste uitdaging was om de monumentale façade  
van 1956 te behouden. In hoogte en breedte was er een 
 beperking vanwege de historische bouwstructuur. Er waren 
kranen nodig om het materiaal over de façade te krijgen.  
De zandkleurige kolommen aan de buitenmuur werden 
 gereinigd en gerestaureerd, waardoor de oude look behou 
den is gebleven.

Het stadion in Tianjing ligt op een eiland en lijkt vanwege 
zijn vorm en dak op een enorme waterdruppel die uit de  
lucht is gevallen. 13.000 vierkante meter van het hightech 
kunststofmateriaal Makrolon® overdekt een deel van de  
tribune van dit sportstadion en vormt een transparante  
binnenring. De hoge lichttransmissie van meer dan  
85 procent bij de Makrolon® massieve platen is zo op vele 
manieren een voordeel: doordat een groot deel van het  
lichtspectrum door de transparante dakplaten dringt,  
kunnen de tribunes tot ver aan het speelveld worden gebruikt. 
Enerzijds maakt dit een groot aantal zitplaatsen mogelijk, 
anderzijds wordt de groei van het gras niet beïnvloed omdat 
een groot deel van het lichtspectrum door de transparante 
dakplaten dringt.

niet verweerd of onaantrekkelijk uitzien en moeten er ook 
nog decennialang tijdloos, gastvrij en open uitzien voor het 
karakter van een stad.

Ook in China overtuigen  
transparante dak constructies  
van polycarbonaatplaten
Het Shenyang Olympic Sports Center Stadium, het nationale 
stadion in het hart van de Olympische Spelen van 2008 waar 
de openings en slotceremonie alsook de atletiekwedstrijden 
werden gehouden, lijkt door zijn façade met stalen vlecht
werk op een gigantisch vogelnest.

Een bijzondere uitdaging hierbij was de realisatie van het 
sterk gebogen dak, dat is ingebed in het groene, bergachtige 
landschap met zijn licht glijdende vleugels. Door middel van 
een exacte combinatie van baanhoogte en X-profiel van de 
Makrolon® plaat en de perfecte coördinatie van de bovenste 
en onderste riem, konden de experts een ‘extra strong’ variant 
ontwikkelen. De buitengewoon hoge buigsterkte is essentieel 
om te voldoen aan de externe invloeden die op het dak van 
stadions werken. Het stadiondak van 20.000 vierkante meter 
is gemaakt van innovatief polymeermateriaal. Net als een 
ademende huid past de nieuwe Makrolon® plaat zich aan  
de veranderende seizoenen aan en stelt het zich in op de 
veranderende licht, warmte en windomstandigheden.

Een beschermend omhulsel van Makrolon® voor de Arena das Dunas in Natal.

Het Olympisch Stadion in Shenyang lijkt op een vogelnest.

Transparantie creëert meer 
licht: Makrolon® platen in het 
 voetbalstadion in Tianjing.

" Een kostenbesparing van 40 tot 45 procent  

in vergelijking met een glazen dakconstructie"
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In 1969 begon Hein Duwel in een garage in het centrum van Leiden  

de Eerste Leidse Dakdekkers Onderneming: Eldon. Nu, vijftig jaar later,  

is het bedrijf uitgegroeid tot een stabiele partij met verschillende 

 bedrijfsonderdelen. Een interview met de huidige directeur Rien van Harten.

Eldon Dakbedekking 
viert 50-jarig bestaan

JUBILEUM

Het dakdekkersbedrijf is destijds ontstaan uit Duwel Handels-
onderneming, een bedrijf dat voornamelijk olie en teer 
verkocht. Toen het eind jaren ’60 ook begon met de verkoop 
van dakrollen, kwam al snel de vraag of men het materiaal 
ook op het dak kon aanbrengen. In reactie hierop werd 
 besloten een apart dakbedekkingsbedrijf op te richten.  
Aan de Nieuwstraat in Leiden werd gestart in twee garages, 
die werden ingericht als kantoor en magazijn voor zowel de 
handelsonderneming als het dakdekkersbedrijf. 

De klantenkring werd vooral gevonden in de Bollenstreek en 
het bedrijf zette al snel een gestage groei in. Na verloop van 
tijd werd aan de Ondernemingsweg in Alphen aan den Rijn 
een grotere ruimte betrokken, sinds 1990 is het bedrijf geves-
tigd aan de huidige locatie aan de H.A. Lorentzweg in die 
stad. Na zijn pensionering droeg Hein Duwel de dagelijkse 
leiding over aan zijn zoon Ben. Sinds 2006 maakt het bedrijf 
onderdeel uit van de holding Msquared Group (MSQ) en 
staat het bedrijf onder leiding van Rien van Harten. 

SOCIAAL
Van Harten kwam bij Eldon te werken nadat hij zijn carrière 
was begonnen bij respectievelijk Voormolen Dakbedekkingen 
en Swindak. Hij leerde het bedrijf kennen als een rustige en  
stabiele organisatie. “Ben Duwel was een zeer sociale 
 directeur die altijd het belang van zijn personeel voorop had 
staan,” vertelt hij. “Bij de verkoop was het een harde voor-
waarde dat het personeel garanties zou krijgen om op een 
goede manier bij het bedrijf te kunnen blijven werken.  
Dat spreekt niet voor zich: bij veel organisaties gaat het 
 uiteindelijk voornamelijk om de cijfers.”

“Feitelijk is het bedrijf in zijn geest voortgezet: ook ik vind het 
belangrijk dat alle medewerkers in een goede sfeer en op 
een gezonde en veilige manier hun werk kunnen doen.  
De dakdekkers zijn degenen die zorgen voor het bestaans-
recht van het bedrijf. Een werkweek moet dan ook niet langer 
dan 40 uur duren, vind ik: het is eenvoudigweg niet gezond 
om op structurele basis meer tijd aan je werk te besteden. 
Als je meer tijd nodig hebt, ben je óf te zwaar belast, óf je 
bent niet geschikt voor het type werk dat je doet.”

Het dakdekkersbedrijf opereert inmiddels vanuit Rotterdam 
en Alphen aan den Rijn. De activiteiten bestrijken tegen-
woordig het volledige spectrum van het dakdekkersvak.  
In de loop der jaren heeft men er namelijk twee bedrijfs-
onderdelen bijgekregen: Grillo Dakafwerkingen en  
Eldon Groendaken. Op het gebied van zonne-energie en 
valbeveiliging heeft men ook eigen specialisten actief.  
“Wij bezuinigen niet op valbeveiliging,” zegt Van Harten over 
dit laatste. “Het risico dat een medewerker valt, moet in alle 
gevallen worden geminimaliseerd en voor de kosten hoef 
je het niet te laten. We nemen de veiligheid niet op in onze 
offertes: die hoort er standaard bij. We nemen altijd ons 
eigen hekwerk (of in voorkomende gevallen ankerpunten) 
mee. Als je weet waar je mee bezig bent, hoeft het niet veel 
tijd te kosten om de werkplek op een veilige manier in te 
richten. Het aansluiten van zonne-energie is een vak apart 
en daar bemoeien wij ons dus niet mee. Wij werken in dit 

opzicht samen met vaste partners, zodat we zeker weten dat 
de systemen goed worden aangesloten en de waterdichting 
niet in gevaar komt.”

In de loop der jaren is het dakdekkersbedrijf betrokken 
 geweest bij een groot aantal aansprekende referentiepro-
jecten. De foto’s bij dit artikel spreken wellicht boekdelen  
en Van Harten spreekt met aanstekelijk enthousiasme over 
de totstandkoming van deze projecten.

GEZOND BEDRIJF
Het bedrijf valt zoals gezegd onder MSQ, een holding waar 
verschillende dakdekkersbedrijven onder vallen. Binnen de 
holding is Rien van Harten directeur en mede-eigenaar van 
zowel Eldon Dakbedekking als Mastum Daksystemen. De 
bedrijven bijten elkaar niet, omdat ze ieder een eigen regio 
en marktsegment bedienen. Door de synergie zijn beide 
bedrijven in het afgelopen decennium gemoderniseerd. 
Zo wordt bijvoorbeeld gewerkt met een centraal systeem 
voor informatie-uitwisseling, zodat alle medewerkers op elk 
moment de beschikking hebben over de meest actuele 
projectinformatie en prijzen. De personeelszaken zijn in een 
apart bureau ondergebracht, zodat het bedrijf zich volledig 
kan focussen op het werk zelf: daken waterdicht maken.

Directeur Rien van Harten.
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gestoken. De NEN 6050 is volgens mij vooral een theoretische 
oplossing, omdat in de gebieden waar de norm open vuur 
verbiedt, in de praktijk de brander toch nog wordt gebruikt om  
de ondergrond droog te maken. Als we bij wijze van spreken 
morgen afspreken dat we geen open vuur meer gebruiken 
op het dak en een overgangsperiode van een paar maan-
den hanteren, is het hele probleem opgelost. Nu al bieden 
wij onze opdrachtgevers standaard twee offertes: één met, 
en één zonder gebruik van open vuur.”

“Je moet altijd een gezonde balans bewaren tussen de com-
mercie en de techniek,” besluit Van Harten. “Wij hoeven niet 
in grote auto’s te rijden of in strakke pakken te lopen. In al  
die jaren zijn we een no-nonsensebedrijf geweest en dat zal 
ook niet veranderen. Wij moeten het hebben van ons vak-
manschap en onze passie voor het vak. Dat is ons bestaans-
recht en ik heb er vertrouwen in dat we op basis hiervan 
ook in de toekomst betrokken zullen zijn bij de realisatie van 
prachtige daken. Volgend jaar zullen we bijvoorbeeld de 
 terrassen van de Terraced Tower uitvoeren, een 100 meter 
hoge woontoren aan de Maasboulevard in Rotterdam,  
met rondom prachtig uitgevoerde terrassen. Dat zijn de 
 projecten die ons vak zo mooi maken.” ■

JUBILEUM

Van Harten: “Al met al heeft dit geleid tot een hecht team, 
waarbij de medewerkers zeer loyaal zijn. Er is zo goed als 
geen verloop en veel medewerkers die momenteel bij ons 
werken, hebben een groot deel van de 50-jarige bedrijfshis-
torie zelf meegemaakt. Tegelijk is er een goede mix van jonge 
en ervaren krachten, waarmee het bedrijf ook gedurende 
crisisjaren financieel gezond heeft kunnen blijven, zonder 
dat afscheid moest worden genomen van het personeel. 
Momenteel is het juist weer bijzonder druk, maar wij zijn  
in staat om met het personeel dat we hebben onze klanten 
te kunnen bedienen. We hoeven niet veel groter te worden 
dan we al zijn.”

TOEKOMST
Hoe ziet Van Harten de toekomst van het bedrijf? “Wij zullen 
die rustige en stabiele organisatie blijven die we altijd al 
zijn geweest. Natuurlijk blijven we inspelen op de markt-
ontwikkelingen, dus de toekomst van het bedrijf hangt voor 
een groot deel af van hoe de markt zich ontwikkelt. In dat 
opzicht zou ik een voorstander zijn van een verbod op het 
werken met open vuur op het dak. De systemen om een dak 
zonder gebruik van de brander op een verantwoorde manier 
waterdicht te maken, zijn al lang en breed beschikbaar.  
De activiteiten van dakdekkersbedrijven zijn aan de andere 
kant bijzonder lastig te verzekeren. Met enige regelmaat 
worden (bij renovatieprojecten) daken per ongeluk in brand 

Sinds januari 2018 is Eldon BV de samenwerking aangegaan met Mastum Daksystemen BV en dit jaar vieren we 
het 50jarig bestaan van Eldon BV. We hebben in 50 jaar veel kennis en ervaring weten te vergaren op het gebied 
van dakbedekkingen voor zowel nieuwbouw, onderhoud en renovatieprojecten. 
Tevens zijn wij gespecialiseerd in tal van dakafwerkingen: van valbeveiliging tot groendaken,  energiedaken, 
 zonnestroomdaken, Wado Drain®vloeren en lekdetectie.

De passie voor bouw en ontwikkelen staan bij Eldon & Mastum hoog in het vaandel. 
Dit zorgt voor ambitie om elkaar te inspireren, te prikkelen en continu te verbeteren.

Heb jij een grote passie voor dakbedekking en beschik jij over ruime werkervaring? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Voor de vestigingen Alphen aan den Rijn/Rotterdam en Mastum (De Meern) 
hebben we momenteel de volgende vacatures openstaan:

• Bedrijfsleider
• Calculator/Werkvoorbereider
• Technisch Adviseur Renovatie

Wil jij deel uitmaken van een team gedreven en gemotiveerde professionals? 
Stuur dan je motivatie en je cv naar info@eldondaken.nl Heb je eerst nog wat vragen?

Neem dan even contact op via 0172422 400 / 010462 39 59 en vraag naar Esther de Waardt.

Eldon BV
H.A. Lorentzweg 1 • 2408 AS • Alphen aan den Rijn • 0172422400

Stadionweg 57B • 3077 AS • Rotterdam • 010 – 462 39 59
info@eldondaken.nl • www.eldondaken.nl



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_MontageAnker_A.indd   1 21/01/19   15:54

   

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

Zinkunie is marktleider in het leveren en fabriceren van zinken, koperen, r.v.s. en loden artikelen. 
Daarnaast hebben we een uitgebreid assortiment in dakbedekking.
Met dit brede aanbod en onze uitgebreide expertise op het verwerken van deze artikelen, 
bieden wij u het one-stop-shop principe. Zo zijn bijna al uw dak- en gevelmaterialen in een keer 
bij ons te bestellen, inclusief het benodigde verwerkingsadvies.  

Dé dak- en gevelspecialist!

GEREEDSCHAPPEN    SNELLE SERVICE    VAKKUNDIG ADVIES    CURSUSSEN    VEILIGHEIDSARTIKELEN    

MAATWERK   DAKSYSTEMEN   HELLEND DAK- EN GEVELBEKLEDING   GOOTSYSTEMEN   LASEREN EN OSSENOGEN    

VACATURES
Wij zijn altijd op zoek naar gemotiveerde mensen om ons team te versterken. 

Interesse? Kijk dan op www.zinkunie.nl/vacatures voor onze openstaande vacatures.

MediakaartRoofs_advertentie_14-2-2019.indd   1 19-2-2019   08:33:38



Roofs     7776     Roofs

DAKRENOVATIE VIDOMES IN DELFT
• OPDRACHTGEVER: VIDOMES, DELFT
•  DAKDEKKER: DAKBEDEKKINGSBEDRIJF ELRO, GORINCHEM EN JL KUNSTSTOFFEN, 

KRIMPEN A/D LEK
• LEVERANCIER DAKBEDEKKING: TRIFLEX, ZWOLLE

Het dak van het kantoor van woning - 

corporatie Vidomes in Delft is prachtig  

glooiend. De dakbedekking was na jaren  

echter hard aan vervanging toe. En voor zo’n  

esthetisch dak van 1.500 m² met rondingen 

 is niet zomaar elke dakbedekking geschikt. 

Opfrisbeurt voor dakafwerking  
woningcorporatie Vidomes

PROJECTBESCHRIJVING

Het dakbedekkingsbedrijf werkt al jaren samen met de 
 producent bij moeilijk af te dichten details en systemen  
voor balkons, galerijen, parkeerdaken en hellingbanen.  
JL Kunststoffen nam als co-maker voor Elro de applicatie  
van de systemen voor zijn rekening. 

STAP VOOR STAP
De bestaande PVC dakbedekking is eerst volledig gereinigd. 
Vervolgens is er Triflex ProDetail aangebracht bij de om-
liggende goten, waarna op het dakvlak en de -opbouw het 
Triflex ProTect-membraan is aangebracht. De permanente 
veiligheidsvoorzieningen zijn door de veiligheidstak van  
het dakdekkersbedrijf geplaatst en waterdicht ingewerkt,  
net als de veilige zonemarkering (Triflex Cryl SC 237).  
Vanaf de daktoegang is een antislip looppad richting de 
installaties aangelegd. 

Het resultaat is een esthetisch glooiend dakvlak dat door  
de kleur- en systeemkeuze een fraaie opfrisbeurt heeft 
gehad, met behoud van de uitstraling van het gebouw. 
Daarnaast draagt het bij aan de duurzaamheidsvisie  
die de opdrachtgever voor ogen heeft. Het project is  
binnen de afgegeven planning en binnen het beschik- 
bare budget gerealiseerd. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

De details aan de onderzijde van het bestaande dakvlak 
waren op zo’n manier ontworpen dat delen van de gevel 
 gedemonteerd zouden moeten worden om een nieuw 
daksysteem aan te brengen. Een hele ingreep. En dat 
was niet de enige uitdaging: de nieuwe dakbedekking 
moest  waterdicht zijn, de esthetische waarde moest zo veel 
 mogelijk worden behouden en het moest mogelijk zijn om 
zonnepanelen op het dak te plaatsen.

BESTAANDE PVC DAKBEDEKKING AANPASSEN
Na het bekijken van diverse mogelijkheden heeft 
 Dakbedekkingsbedrijf Elro, Vidomes-partner en opdracht-
nemer van dit project, er uiteindelijk voor gekozen om over 
de bestaande PVC dakbedekking het Triflex ProTect-systeem 
aan te brengen. Zo was er geen mechanische bevestiging 
nodig en zou de uitstraling van het gebouw behouden 
blijven. Daarnaast is dit systeem geschikt voor plaatsing van 
zonnepanelen op het dak. De dakbedekking is in speciale 
zonlicht-reflecterende kleuren te verkrijgen, wat de levens-
duur van de zonnepanelen aanzienlijk verlengt. 

Antoon Baars, technisch adviseur bij het dakdekkersbedrijf, is 
enthousiast: “Het systeem is onder meer volledig waterdicht, 
UV-bestendig en het heeft een levensduur van meer dan  
25 jaar. We konden er de bestaande vormen van het dak 
naadloos mee volgen én de huidige details in stand houden.”  



INNOVATIVE
PARTNER

Wij adviseren u graag:  0251 22 93 23  

anjo.nl

BIJ PLATTE DAKEN DENK JE AAN ANJO!

VOOR PLATTE DAKEN
OPLOSSINGEN

De Anjo openhaardkap bevordert door zijn vierkante vorm de trekkracht van de schoorsteen, en voorkomt 
regeninslag. Het lage model past door zijn beperkte hoogte (150 mm) ook onder de sierkappen van schoorstenen. 
Aansluitmaat tot wel 300 mm! Zowel in RVS als Zwart Sendzimir te verkrijgen.

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

De Kempen 13  6021PZ  Budel  I  T.  +31 (0) 495 43 04 84  I  E.  info@beelenbv.nl

 www.beelenbv.nl

Beelen is dé leverancier voor al uw dakmaterialen
Het beste dakwerk vraagt om producten van

uitsluitend A-fabrikanten
Binnenkort óók 
verkrijgbaar via 
onze webshop

MAAK VAKWERK
 VAN JOUW

DAKWERK

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

Insulation

BELOOPBAARHEID

CONSTANT

98%LUCHT

Unidek Platinum
 Kam

eleon

UNIVERSEEL TOEPASBARE THERMISCHE DAKISOLATIE

www.unidek-eps.com
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Jaarabonnement € 50,- excl. 9% btw per jaar 
Extra jaarabonnement € 25,- excl. 9% btw per jaar

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

Voor meer informatie zie www.roofs.nl
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Isolatiefabrikant Isobouw had tijdens Bouwbeurs 2019 veel innovaties te  

tonen. Specifiek voor het platte dak is de  

PowerTop isolatieplaat interessant,  

een beloopbare isolatieplaat  

op basis van EPS.

‘ Dual density’- 
techniek combineert  
eigenschappen EPS

PRODUCTNIEUWS

Het betreft een thermische dakisolatie 
voor toepassing op vlakke en lichthellende 
dakconstructies (tot 15°) van woningen en 
utiliteitsgebouwen. Het product combineert 
de eigenschappen van EPS (‘airpop®) in één 
plaat. Dankzij de ontwikkeling van nieuwe 
productietechnieken kan IsoBouw verschil-
lende materialen/densiteiten samenvoegen. 
Hierdoor ontstaat een isolatieplaat met de 
isolatiewaarde van EPSHR en de beloopbaar-
heid van EPS 150-SE. De platen zijn intensief 
beloopbaar. Door de zogeheten ‘dual density’-
techniek blijft het materiaalgebruik tot een 
minimum beperkt en het risico op beschadi-
gingen door lopen of belasting eveneens. 
Dit alles heeft niet alleen een positief effect 
op de kwaliteit van het dak, maar ook op het 
milieu en het budget.

EIGENSCHAPPEN
De beloopbaarheid is belangrijk voor de 
montage of het onderhoud van installaties 
op het dak (denk bijvoorbeeld aan de 

plaatsing van zonnepanelen). Tijdens de verwerking en in 
de onderhoudsfase zien we in de praktijk nog te vaak dat 
de isolatieplaten na aanleg worden beschadigd. Dit heeft 
gevolgen voor de isolatiewaarde van het systeem en ook 
voor de uitstraling van de afwerking. 

De isolatieplaten zijn voorzien van een brede sponning  
(30 mm). Met een 1-laags verlegging ontstaat hiermee een 
gesloten isolatieschil in minder arbeidstijd. De sponning 
waarborgt ook een goede onderlinge verbinding tussen de 
platen, waardoor het wisselen van platen als gevolg van  
een ongelijk staaldak tot het verleden behoort.

Ook de brandveiligheid van een dergelijk dak is goed.  
De PowerTop dakisolatieplaten zijn brandvertragend gemo-
dificeerd in EPS (SE-kwaliteit). Conform EN 13501-1 kan in de 
toepassing Euroklasse B worden behaald. Een dak dat is 
opgebouwd met deze dakisolatie is dus niet brandgevaarlijk 
volgens NEN 6063, mits aangetoond wordt dat het toege-
paste dakbedekkingssysteem voldoet aan NEN 6063.

Tenslotte stelt de fabrikant dat EPS-isolatie tot de minst milieu-
belastende behoort, dit mede vanwege de recyclebaarheid 
van het materiaal. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl



Veilig werken op het hellend dak met Save-Up!

A&T

SYSTEEM
www.save-up.nl

Het klikt! Tussen valbeveiliging en het A&T Save-Up Systeem

advertentie test3.indd   1 1-10-2018   16:52:57

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

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

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

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

Waarom zetwerk van Aabo Trading?

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

voorraad
• Landelijk te leveren of razendsnel  

af te halen 

Zetwerk in 
heel Nederland!

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

TOTAALOPLOSSINGEN EN ENERGIETRANSITIE POPULAIRE ONDERWERPEN 
TIJDENS BOUWBEURS 2019
Van 4 tot en met 8 februari vond BouwBeurs 2019 plaats in de Jaarbeurs in 
Utrecht. Dit jaar kwamen er 75.017 bezoekers af op het grootste bouwevent 
van Nederland. Daarmee is BouwBeurs wederom succesvol te noemen. 
Bezoekers beoordelen de beurs dit jaar met een 7,3 en noemen de beurs 
waardevol en interessant.

Het bieden van totaaloplossingen was een belangrijk terugkerend thema. Dit was terug te zien op de het merendeel van de  
640 stands en ook op de bouwplaats van de toekomst waar digitalisering, industrialisering en circulair bouwen met elkaar  
verbonden werden. Tijdens de beurs vonden gedurende de week een groot aantal activiteiten plaats. De kennissessies met  
betrekking tot energietransitie en verduurzaming zaten volledig vol. De grote interesse in energie en verduurzaming blijkt niet  
uit de lucht te vallen, want naast de interesse in constructie- en bouwmaterialen, blijkt uit het onderzoek onder bezoekers dat 
isolatie een tweede interessegebied is dat hoog scoort.

DE NEDERLANDSE BOUWPRIJS BELOONT  
CIRCULAIR BOUWEN EN ONTWERPEN
Op 4 februari zijn, tijdens een feestelijke uitreiking, 
de winnaars bekendgemaakt van De Nederlandse 
Bouwprijs. De jury van de tweejaarlijkse prijs heeft uit  
70 inzendingen winnaars en genomineerden 
gese lecteerd die een bijdrage leveren aan de drie 
pijlers people, planet en profit. Meer dan ooit stelt 
de  maatschappij namelijk kritische eisen als het 
gaat om energiezuinigheid en het (her)gebruik van 
 grondstoffen, om bij te dragen aan een circulaire 
economie. De winnende inzendingen zijn actief 
met dit vraagstuk aan de slag gegaan en hebben 
daarbij een innovatieve, verrassende en grens-
verleggende aanpak gekozen.

DAKPARTIJEN BUNDELEN KRACHTEN TIJDENS BOUWBEURS 2019
Het thema van Bouwbeurs 2019 was ‘Tijd om de krachten te bundelen’. Enkele par-

tijen uit de dakenbranche brachten deze leus direct op de beurs in de praktijk door 
zich gezamenlijk te presenteren op het zogeheten Dak OntmoetingsCentrum (DOC). 
Roval, SealEco, Foamglas en Van Wylick ontvingen hun relaties op een goedbezoch-

te gezamenlijke stand in Hal 11 van de Jaarbeurs. 

Desgevraagd legt Ron Laurentzen, sales director van SealEco, uit dat de partijen 
elkaar gevonden hebben op basis van het feit dat hun activiteiten elkaar niet bijten. 

Daarentegen zijn de respectievelijke partijen wel interessant voor elkaars relaties.  
Op deze manier werkt de aanwezigheid op de beurs van de vier gerenommeerde 

partijen versterkend voor elkaar. Laurentzen sluit niet uit dat de partijen binnen  
het Dak OntmoetingsCentrum zich in de toekomst bij meerdere gelegenheden  

gezamenlijk zullen presenteren. Andere (niet-concurrerende) partijen worden  
uitgenodigd zich bij dit initiatief aan te sluiten.

MINISTER OLLONGREN BEZOEKT  
STAND ISOBOUW
Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren 
bezocht op 7 februari de stand van 
Isobouw tijdens de Bouwbeurs. Zij deed  
dit als onderdeel van een ronde 
langs circulaire producenten en zij liet 
zich door directeur Wil Kemperman 
infor meren over nieuwe vuurvaste en 
circulaire isolatie.

WÉDÉFLEX DUURZAME DAKSYSTEMEN  
ONTVANGT BOUWBEURS MARKETING AWARD
Op donderdagavond 7 februari, tijdens de Besloten Dealer 
Avond van Wédéflex Duurzame Daksystemen, gaven de  
dames van Og3ne een spetterend optreden. Ook ontving het 
bedrijf op deze avond de Bouwbeurs Marketing Award. 

FAKRO PRESENTEERT WALKABLE PLATDAKRAAM
Het Walkable platdakraam van FAKRO is speciaal ont-

wikkeld voor platte daken die ook dienen als leefruimte. 
Men kan over het dakraam lopen wanneer het verwerkt  

zit in een dakterras. Dit type platdakraam is uitgevoerd 
met een versterkte, krasvrije drievoudige glasplaat  

(U=0,5 W/m²K) voorzien van een antislipstructuur. De ver-
sterkte constructie en de antislipcoating zorgen ervoor dat 
men veilig over het dakraam kan lopen. Dit is belangrijk bij 

een dakterras of een daktuin waar men het beloopbaar 
platdakraam gelijk wil leggen met de vloer. Zo steekt het 

raam niet uit en zorgt het voor extra ruimte op uw dak.

LUCHTWARMTEPOMP KAN MET DECORIO HET DAK OP
In het streven om ons fossiele energieverbruik te verminderen, is de warm-

tepomp een populaire keuze. Voor de bewoner is, naast geluidsoverlast, de 
omvang door plaatsing in de tuin of in de schuur, een struikelblok.  

De nieuwe Decorio Luchtwarmtepompbehuizing 30°-55° van Ubbink biedt 
de oplossing. Deze buitenunit staat als een schoorsteen op het dak,  

beschermt de luchtwarmtepomp tegen alle weersinvloeden en zorgt  
bovendien voor geluidsvermindering door positionering op het dak. 

Het moderne design geeft een strak uiterlijk en verhoogt de leefbaarheid 
van uw wijk. De luchtwarmtepompbehuizing is licht in gewicht en modulair, 

zodat men de behuizing eenvoudig stapsgewijs monteert en bevestigt. 
Bovendien is deze geschikt voor de meest gangbare typen luchtwarmte-

pompen en instelbaar voor de meest gangbare dakhellingen. De Decorio 
Luchtwarmtepompbehuizing 30°-55° is medio juni 2019 beschikbaar.

Met de calculatiemodule Dakwijs verleent het bedrijf een  
extra service. Hiermee krijgt de aanvrager een compleet advies  

voor het dak, inclusief dakdoorvoeren. 

PREFAB DAKELEMENT MET GEÏNTEGREERDE  
KOUDEBRUGONDERBREKING VERKORT BOUWTIJD
Dakdekkersorganisatie DNN Groep uit Emmen, bekend van het Solvena dak, introdu-
ceert een innovatief prefab dakelement. Deze beschikt over een geïntegreerde Ytong 
koudebrugonderbreking voor de uitbouw van seriematig gebouwde nieuwbouw-
woningen. Dankzij het element bouwen aannemers een uitbouw sneller en beter.  
“Het dakelement neemt aannemers werk uit handen: zij hoeven niet meer zelf een 
 koudebrugonderbreking en dakopstanden te plaatsen. Dat scheelt arbeid en tijd”,  
licht Gerrit Kerkdijk, directeur van DNN Groep toe. Door prefabricage is de  kwaliteit  
van de isolatie en dampdichting eveneens beter dan op de bouw. “We  hebben in  
onze fabriek geen last van vocht en wind,  
waardoor de verlijming van isolatie- 
platen en dampremmende folie vrijwel 
perfect is.”
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DE INDOOR GENERATION
VELUX bracht tijdens Bouwbeurs 2019  
haar campagne De Indoor Generation 
onder de aandacht. We brengen 90% van 
onze tijd binnen door zonder voldoende 
daglicht of frisse lucht. We denken er niet 
meer aan, maar de wetenschap heeft 
aangetoond dat dit schadelijk kan zijn voor 
onze gezondheid en ons welzijn. De film  
die men hierover vervaardigde, heeft op 
social media hoge ogen gegooid en  
ook enkele prijzen in de wacht gesleept. 

RECYCLINGSSTRATEGIE DERBIGUM WERPT VRUCHTEN AF
In 1999 is Derbigum begonnen met de recyclingsstrategie 

en deze heeft het bedrijf verder uitgewerkt, zodat men kan 
melden dat inmiddels reeds 1 miljoen m² dakbanen  
met gerecyclede bitumen is geproduceerd en daarmee  
12.800 ton CO2 is bespaard. 

De Derbigum NT (New Technology) is hiervoor speciaal 
ontwikkeld en bestaat nu al meer dan 10 jaar. Door het 
productieproces heeft de NT een verwachte levensduur 
die vergelijkbaar is met de Derbigum SP FR, namelijk 

een levensduur van meer dan 40 jaar.

ROCKWOOL INTRODUCEERT ROCKZERO® BOUWSYSTEMEN
Een woning die comfort, bescherming en zekerheid biedt, in 
de breedste zin van het woord. Dat is het uitgangspunt van 

Rockzero® Bouwsystemen: een nieuw, dragend bouwsysteem 
gemaakt van Rockwool steenwol. Door te focussen op primaire 
woonwensen als welzijn en veiligheid heeft men een bouwsys-

teem van isolerend steenwol ontwikkeld, dat tegemoet komt 
aan de basisbehoeften van bewoners en bouwnormen op 

het gebied van duurzaamheid, brandveiligheid en akoestiek. 
Het bouwsysteem werd onlangs voor het eerst toegepast in 

opdracht van de Friese woningcorporatie Elkien, bij de bouw 
van 14 NOM-woningen in Leeuwarden. 

ICOPAL UNIVERSAL DUURZAAM 
 TOTAALSYSTEEM VOOR ELK DAK

Al ruim 20 jaar voldoen Icopal Universal dakbanen 
aan de wensen van gebouweigenaren, architecten 

en dakdekkers. Slechts één laag volstaat voor een 
sterk en duurzaam waterdicht dak dat voldoet aan  

de allerhoogste eisen. Door de combinatie van  
laagdikte, sterkte en flexibiliteit laat het zich gemak-

kelijk en veelzijdig verwerken. Wie kiest voor dak-
ontwerpen met Icopal Universal, wordt beloond.  

Want met een levensduur van zeker 30 jaar,  
minimaal onderhoud en 100% recyclebaarheid  

zijn de totale levensduurkosten laag.

NIEUWE DAGLICHTBUIS MET ‘VLAKKE’ KOEPEL  
VOOR HELLENDE DAKEN

Een bekende naam als het gaat om daglichtoplossingen is Solatube. 
Op de BouwBeurs 2019 werd de nieuwste variant van de daglichtbuis 

getoond: de ‘vlakke’ koepel voor hellende daken. De ronde koepels 
brengen simpelweg het meeste daglicht op, maar het voordeel van 
de vlakke koepel is natuurlijk het esthetische aspect. De standaard-

lengte van de kleinste daglichtbuizen is 38 cm. Dit kun je uitbreiden tot 
wel 7 meter als je het hebt over de meest toegepaste variant,  

een Solatube met een diameter van 35 cm. Dan heb je nagenoeg 
geen lichtverlies. De koepel zorgt voor opvang van het daglicht  

en een reflecterende buis met een reflectiewaarde van 99,7%  
voor het transport naar de gewenste ruimte. De plafondplaat,  

het zichtbare gedeelte aan het plafond, zorgt voor de  
diffuse verspreiding van het daglicht.

TALENTVOLLE LEIDEKKERS IN HET ZONNETJE GEZET
Tijdens de Bouwbeurs organiseerde Lei Import op haar stand 
een wedstrijd voor jong talent. Op elke beursdag voerden 
twee jonge leidekkers naar eigen inzicht een dakvlak van 1 m² 
uit met drie verschillende leisoorten. Op de laatste beursdag 
werd in drie categorieën een prijs uitgereikt: jong talent, meer 
ervaren talent en een prijs voor het meest creatieve werkstuk. 
Op de stand stonden twee dakvlakken van 1 m², de deel-
nemers kregen van 10.30 tot 15.00 uur de tijd om deze ‘daken’ 
te bedekken. Hoe ze dat zouden doen, was aan henzelf.  
Het ontwerp en het materiaalgebruik was vrij: de deelnemers 
hadden de beschikking over drie soorten leisteen. 

De onafhankelijke jury bestond uit Piet Brand (voorzitter Nederlandse Vereniging van Leidekkers),  
Edwin Fagel (hoofd redacteur vakblad steilDAK) en architect Louis Gerdessen. Zij maakten op vrijdag-
middag 8 februari de winnaars bekend. In de categorie jong talent won Frederik Bruinsma van  
F. Bogaerts bv. In de categorie ervaren talent ging Dennis Lijten van Jobse bv er met de prijs vandoor.  
Bij de prijs voor het meest creatieve dak was Chiel de Ruijter van Pronk Leidekkers de winnaar. 



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

Dakdekkers scoren met www.bitasco.nl en www.braberdakmaterialen.nl

WIJ HOUDEN U OP DE HOOGTE 

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

artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

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

info@artilan.nl

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

regelgeving en nieuws op het gebied 
van hellende daken. 

Persberichten zijn uiteraard welkom 
en kunnen worden aangeleverd 

bij Edwin Fagel, edwin@lumail.nl
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Tijdens Bouwbeurs 2019 presenteerde Vlutters Tools & Safety een  

nieuwe huisstijl, die gekoppeld is aan de volledige breedte van  

het assortiment producten en diensten van het bedrijf. Een gesprek  

met manager John van der Haak. “De markt weet nog onvoldoende  

wat wij allemaal kunnen bieden.”

Naar, op en van het dak
BEDRIJFSNIEUWS

Sinds de overname in 2016, van Royal Roofing Materials,  
is Vlutters Tools & Safety eveneens onderdeel van het  
Franse SOPREMA. Een ontwikkeling die volgens Van der Haak  
zeer positief heeft uitgepakt. “We verhuisden samen met 
 Royal Roofing Materials bv mee naar een organisatie die 
oog heeft voor de markt en ons de tijd gunt om op die 
ontwikkelingen in te spelen. Wij zijn van oorsprong een 
familie bedrijf en dat brengt een andere dynamiek met zich 
mee. Ons nieuwe moederbedrijf, eveneens een familie bedrijf, 
begrijpt dat gelukkig. Ons bestaansrecht is gelegen in het 
feit dat wij onze klanten ontzorgen en hun werkzaamheden 
veilig laten verlopen met het juiste materieel en veiligheids-
middelen. Meer veiligheid betekent immers minder ongeval-
len, minder schades, een betere werksfeer en een hogere 
efficiency. Net zo belangrijk is het  intensieve contact met  
de klant. Het betekent ook dat niet iedere activiteit direct 
geld oplevert, maar wel klanten helpt veilig en efficiënter  
te werken. Uiteindelijk resulteert dit in een hechte samen-
werking en een goede klantrelatie, die gebaseerd is op 
wederzijds vertrouwen.”

 “Onze naamsbekendheid is zeer goed en het nieuwe moe-
derbedrijf onderkent dat ook,” vertelt Van der Haak. “Daarom 
is er sinds de overname niets veranderd aan de oorspron-
kelijke opzet van ons bedrijf. Wel hebben we sindsdien een 
duidelijke groei doorgemaakt en ook activiteiten ontplooid 
om op de Belgische markt actief te worden. Dit gezegd 
 hebbende, signaleren we daarnaast dat, hoewel vrijwel 
iedereen in de markt ons bedrijf kent, slechts weinigen op de 
hoogte zijn van de volledige breedte van onze activiteiten. 
We krijgen vaak verbaasde reacties als men merkt dat we 
naast verticaal transport bijvoorbeeld ook veiligheid aanbie-
den: ‘O, doen jullie dat ook?’ Daar hebben we in de commu-
nicatie duidelijk iets niet goed gedaan en dat is zonde,  
want daardoor lopen we opdrachten mis. De insteek van  
de rebranding is dan ook dat het in één  oogopslag duidelijk 
moet zijn wat wij allemaal doen.”

ONTZORGEN
Vlutters Tools & Safety heeft een assortiment gereedschap-
pen, materieel en veiligheidsproducten, specifiek voor  
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blijft Vlutters wel in beweging en zich ontwikkelen. 
Zo rolt men bijvoorbeeld de verhuurservice van 
veiligheidproducten en materieel voor verticaal 
transport uit over alle verkoop vestigingen van Ro-
yal Roofing Materials. Men is ook bezig activiteiten 
in België te ontplooien. Dit laatste gebeurt zorg-
vuldig, via de bestaande connecties en in nauwe 
samen werking met een aantal wederverkopers. 

Men is nog bezig met meerdere innovaties, die in 
een later stadium aan de markt gemeld worden.

Tijdens Bouwbeurs 2019 presenteerde het bedrijf 
de nieuwe huisstijl en mediacampagne. Deze is 
zodanig ontwikkeld, dat de verschillende activitei-
ten in één oogopslag  zichtbaar zijn. “Wij bieden 

producten en diensten ‘naar, op en van’ het dak,” vertelt Van 
der Haak. “Deze drie onder delen zijn ieder uitgevoerd in een 
eigen kleur. Het oude logo blijft herkenbaar, maar heeft toch 
enkele subtiele aanpassingen ondergaan, waardoor het 
frisser oogt. Als het complete dienstenpakket beter bekend 
is, ben ik ervan overtuigd dat wij in de komende periode een 
verdere groei gaan realiseren.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

alle dakwerkzaamheden. Denk daarbij aan de bekende 
 opbouwliften, ladderliften en aluminium kranen, maar ook 
biedt men een assortiment veiligheidsproducten voor zowel 
het platte als het hellende dak. Tevens heeft men een uit-
gebreid pakket aan ondersteunende diensten.

“Wij gaan zo ver in de ontzorging als de klant het wil,”  vertelt 
Van der Haak. “Tijdens de Kredietcrisis namen bijvoorbeeld 
veel klanten de voorbereiding van de werkzaamheden en 
de organisatie van de veiligheidssituatie voor eigen rekening. 
Nu men het weer druk heeft, worden wij weer gevraagd om 
deze werkzaamheden over te nemen. Het is wat ons betreft 
allebei goed: wij bieden dit soort  activiteiten als extra service, 
we leven er niet van. Ons belang is dat onze klanten zeker 
weten dat het goed zit als ze ons inhuren van advies tot en 
met uitvoering.  Alles staat of valt dan ook met de kwaliteit 
van onze technische dienst en planning, dat is ons ‘vangnet’. 
Dat zijn de mensen die op de achtergrond ervoor zorgen dat 
de machines goed blijven lopen en ook dat de montage en 
de keuring van onze veiligheidssystemen in orde zijn.”

Wat betreft valbeveiliging, introduceerde het bedrijf in 2017 
het assortiment Soprasafe. Vlutters Tools & Safety is eveneens 
in dat jaar als eerste KOMO Safety gecertificeerd volgens 
de BRL 9935 (zie ook Roofs januari 2018). Momenteel is het 
bedrijf nog als enige volgens deze systematiek gecertifi-
ceerd, maar volgens Van der Haak zullen andere partijen 
snel volgen. “De insteek van het KOMO-keurmerk is ook weer: 
ontzorgen en duidelijk maken dat we voor kwaliteit staan. 
Met het certificaat dat wij bij ieder project leveren, ziet men 
in één oogopslag dat het systeem voldoet aan de geldende 
(veiligheids)eisen en dat deze kwaliteit ook  gedurende de 
levensduur van het systeem wordt gemonitord en bewaakt. 
Natuurlijk is er in de markt discussie over nut en noodzaak 
van het keurmerk, maar dat heb je altijd bij nieuwe ontwik-
kelingen. Wij geloven dat de certificering en werkwijze de 
nodige zekerheid en efficiency bieden, zodat men zeker weet 
dat het toegepaste valbeveiligingssysteem voldoet, op een 
juiste manier is aangebracht en dus veilig is te gebruiken.”

TOEKOMST
Zoals gezegd heeft de overname door SOPREMA geen 
 andere marktbenadering opgeleverd. Maar vanzelfsprekend 

BEDRIJFSNIEUWS

Het werken op een dak gaat gepaard met risico’s. Voor iedere bouwprofessional 

die zijn veiligheid wil waarborgen, zijn persoonlijke beschermingsmiddelen en 

het juiste materieel onmisbaar. Meer veiligheid betekent minder ongevallen, minder 

schades, een betere werksfeer en een hogere efficiency. 

Met meer dan 100 jaar ervaring weet Vlutters Tools & Safety waar ze het over 

hebben. Het bedrijf uit Oldenzaal levert liften, kranen, dakgereedschappen 

en veiligheidsproducten. Bovendien kan Vlutters u bij bovengenoemde zaken 

professioneel adviseren, goede onderhoudsservice bieden en ondersteunen bij 

veiligheidsprojecten. Vlutters helpt om uw werk naar het hoogste niveau te tillen.

T  +31 (0)541 - 57 30 00
E  info@vlutters.nl

www.vlutters.nl

De specialist voor veilig en efficiënt 
werken naar, op en van het dak

Vlutters Tools & Safety: vernieuwd en toch vertrouwd
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‘ Budgetcoaching’ voor een  
duurzame en vitale toekomst

met de persoon in kwestie orde op zaken. Zodat een 
 financiële chaos, met eventueel problematische schulden  
of schuldhulpverlening, voorkomen kan worden.

De werkgever zal er moeite voor moeten doen deze schuld-
signalen op te pikken. Daarna is het zaak deze bespreekbaar 
te maken en de mensen te gaan helpen. Dit hele proces zal 
niet eenvoudig zijn, maar uit eigen ervaring kan ik zeggen 
dat deze mensen zeer dankbaar zijn. 

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

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

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

Je staat voor de kassa om te betalen en je toetst je pincode 
in. Je gaat ervan uit dat de betalingstransactie tot stand 
komt. Echter, dan word je aangesproken met de woorden: 
‘Kunt u anders betalen?’ Het pasje is beschadigd, geblok-
keerd, of er is te weinig saldo. Bijna iedereen heeft het wel 
eens meegemaakt dat je wilt betalen en het pinpasje  
het niet doet. Dat vind je op dat moment toch wel gênant.  
Een vervelend moment, maar stel je voor dat je deze 
 momenten altijd hebt, doordat je schulden hebt.

Naar schatting kampt 1 op de 5 Nederlandse gezinnen  
met schulden. Dat kunnen je buren zijn, goede vrienden,  
je collega’s of jijzelf. Uit schaamte weten mensen vaak  
niet dat hun naasten financiële problemen hebben. 
 Ondanks het aantrekken van de economie is het aan-
tal mensen met problematische schulden en financiële 
pro blemen op een bedenkelijk niveau. De uit schulden 
voort komende schaamte kan voor stress zorgen, waardoor 
mensen belemmerd worden in hun functioneren. Ze zullen 
vaker ziek zijn of afwezig zijn bij sociale activiteiten. 

Iedereen wil graag financieel gezond zijn. Meer inkomsten 
dan uitgaven hebben. In het rood staan en geldzorgen 
 hebben is geen pretje. Iedereen wil gewoon genoeg geld  
hebben om rekeningen en boodschappen te kunnen 
 betalen. Een budgetcoach kan hierbij helpen. Die heeft  
verstand van financiën en kan zaken regelen. Hij kan ervoor 
zorgen dat iemand niet in de financiële zorgen komt of  
er juist weer uitkomt. Hij zorgt voor een gezonde balans 
 tussen inkomsten en uitgaven. Orde in financiën. Uit de  
 schulden komen en blijven. Een budgetcoach stelt  samen 

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
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www.reflexy.org www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging
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VELUX GROEP START NIEUWE DIVISIE:  
VELUX COMMERCIAL

VELUX Groep start VELUX Commercial, een nieuwe 
divisie die onder meer voortkomt uit de overname  

van JET-Groep vorig jaar. In combinatie met de  
recente overnames van Wasco en Vitral en de  

voortdurende ontwikkeling van VELUX modulaire  
lichtstraten, bouwt de VELUX Groep de komende  

jaren aan een nieuwe commerciële divisie. Deze divisie 
wil men verder laten uitgroeien zodat het de utiliteits-

markt nog beter kan bedienen.
 

De groep is marktleider op de dakramenmarkt  
voor woningbouw. In 2012 betrad men voor het  
eerst de commerciële (niet-particuliere) markt,  

met de introductie van het eigen merk  
modulaire lichtstraten. 

agenda
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

14-16 mei 2019
Renovatiebeurs 2019
Brabanthallen ’s-Hertogenbosch
Info: www.renovatiebeurs.nl

14-16 mei 2019
Vakbeurs Monument
Brabanthallen ’s-Hertogenbosch
Info: www.monumentenbeurs.nl

QUOTE VAN HET DAK
Naar de daken ja! En dan maar wachten tot morgen de luchten
van postmodern blauw – het oude grijs – naar een trouwer blauw
verschieten en mij de staar wegnemen, in het kraaiennest 
van de antenne gezeten […]

Bernard Wesseling (1978)
Uit: Naar de daken, uitgeverij Querido (2012)

NIEUWE LOCATIES
Op 11 februari 2019 opende Zinkunie haar deuren 
 in Alkmaar en Heerenveen. Adressen: 

Zinkunie BV Alkmaar - Fluorietweg 18 B³  
Zinkunie BV Heerenveen - Venus 29 

KETENKRACHT, DE KRACHTENBUNDELING VAN  
VIER VASTGOEDONDERHOUDSBEDRIJVEN
Donderdag 10 januari werd op het hoofdkantoor van Koers Groep  
in Barendrecht het contract ondertekend waarmee KetenKracht,  
de krachtenbundeling van vier gerenommeerde vastgoedonderhouds - 
bedrijven, formeel werd bevestigd. Koers Groep, Hartman Totaalonder-
houd, Mampaey Installatietechniek en Cazdak Dakbedekkingen,  
willen hiermee inspelen op de groeiende vraag naar totaalonderhoud. 
Eén partij die de opdrachtgever volledig kan ontzorgen.

DEFINITIEVE VERSIE NTA 8800 GEPUBLICEERD 
De definitieve versie van NTA 8800 ‘Energieprestatie van Gebouwen’ is gepubliceerd. Deze versie wordt vanaf 2020  
aangewezen door de overheid en vervangt NTA 8800:2018. In september 2018 is de eerste versie van NTA 8800  
vrijgegeven. De afgelopen maanden zijn marktpartijen, zoals softwareleveranciers en adviseurs, met NTA 8800 aan  
de slag gegaan. Daarnaast is er een studie uitgevoerd naar de grootte van het effect van specifieke invoerparameters  
op het eindresultaat van de berekening. 

Naar aanleiding van de studie zijn vereenvoudigingen en (tekstuele) verbeteringen doorgevoerd in de NTA.  
Daarnaast is de koppeling met NEN 7125 ‘Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG) – B 
epalingsmethode’ gelegd en is de waardering van restwarmte uitgewerkt. Deze aanpassingen zijn verwerkt  
in NTA 8800:2019.

DEN BRAVEN BENELUX BV WORDT BOSTIK BENELUX BV
Lijmproducent Bostik heeft aangekondigd dat de  

juridische bedrijfsnaam van zijn overname,  
Den Braven Benelux bv, is gewijzigd in Bostik Benelux bv.  

Deze naamsverandering van het bedrijf is één van  
de laatste stappen om de krachtige, wereldwijde  
positie van Bostik in lijmen en kitten te bevestigen.

DERBIGUM® NT BEHAALT DUBO KEURMERK
Sinds 1 februari heeft de Derbigum NT het DUBO keurmerk en bijbehorende milieu- 
 beoordeling. Het product behoort hiermee bij de milieutechnische top binnen de  

getoetste toepassing, het is daarom een duurzaam bouwen (DUBO-)keuze.

Derbigum is in 1999 begonnen met een transitie naar de circulaire economie.  
Wat begon om voor het productieafval een economisch verantwoorde oplossing te  

bieden, is uitgegroeid tot een volwaardige recyclingstrategie. Het gerecycled bitumen  
wordt verwerkt in een onderlaag (Derbicoat NT) en een toplaag (Derbigum NT),  

respectievelijk met een aandeel van 30 en 25% gerecycled bitumen. NT staat voor  
New Technology, beide producten maken immers deel uit van een gamma van  

producten, ontwikkeld via een nieuwe technologie, die Derbigum zelf heeft uitgewerkt.  
Deze producten stoten tijdens hun levenscyclus aanzienlijk minder CO2 uit en zijn daardoor 

 milieuvriendelijker. Voor beide dakbanen heeft PriceWaterHouseCoopers een  
levenscyclusanalyse (LCA) gemaakt die dit alles certificeert.
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Kingspan Unidek www.unidekflatroofs.nl
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Adverteerdersoverzicht

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

FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE
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AAN TAFEL MET…
Jan Desmet van Skylux

ROTTERDAMSE DAKENDAGEN
Een vooruitblik

Uw partner voor  
platte en hellende daken!

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!

bmigroup.com



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

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

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

EXPERTS IN WATERDICHTING & ISOLATIE
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