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Trots
Als ik dit schrijf, zijn we anderhalve week verwijderd van  
het dakevent van het jaar: de feestavond voor de daken-
branche. Maar als u dit leest, is het feest alweer voorbij en 
is bekend welk dak Het Dak van het Jaar 2018 is geworden, 
evenals de Dakenman of -vrouw van het Jaar. Vanaf deze 
plaats wil ik graag alle winnaars, en ja, uiteraard ook die van 
het hellende dak, van harte feliciteren en ik hoop dat deze 
prijzen hen maar mooie dingen mogen brengen.

Ik moet zeggen dat ik het een enorm leuk en succesvol  
initiatief van Lindeman Uitgevers vind, om dit ieder jaar  
weer te organiseren. Ondanks het relatief korte bestaan  
van dit evenement, kijkt heel de dakenbranche ernaar uit  
en leeft de verkiezing van het Dak van het Jaar en de  
Dakenman of -vrouw van het Jaar steeds meer. Moest de  
redactie van Roofs bij de eerste editie van het evenement 
nog actief op zoek naar potentiële nominaties, nu komen  
de aanmeldingen van bijzondere daken in groten getale 
vanzelf binnen bij de redactie.

Ik heb het voorrecht om één van de juryleden te zijn die  
een mening mogen hebben en een oordeel mogen  
vellen over de genomineerden. Ondanks het feit dat,  
met bepaalde criteria in het achterhoofd, de projecten  
beoordeeld moeten worden, kijkt het gemêleerde gezel-
schap van de jury ieder toch vanuit een andere invals- 
hoek naar de daken. De discussies die hierbij ontstaan,  
zijn interessant, leuk om te voeren en kunnen in sommige 
gevallen een eye-opener zijn.

Ook dit jaar was het een aangename middag met leuke,  
langdurige en stevige discussies. De winnaar van  
het Dak van het Jaar werd niet zonder slag of stoot  
bepaald, maar dat kwam niet alleen door de juryleden, 
maar ook door de kwaliteit van de genomineerde daken.  
Die was dit jaar toch wel weer erg hoog; wij zijn als  
dakdekkend Nederland tot heel veel mooie dingen in  
staat en daar mogen we trots op zijn. 

Vandaar dat een feestje met de branche zeker op zijn  
plaats is. Een gezellige mengelmoes van uitvoerende en 
toeleverende bedrijven, ontwerpers, adviseurs en opdracht-
gevers, die viert dat Nederland in staat is om mooie,  
kwalitatief hoogwaardige en vooral ook innovatieve daken  
te realiseren; samen genietend van de genomineerden  
die die avond voorbij zijn gekomen, onder het genot van  
een hapje, drankje en af en toe een dansje.

Ik hoop u tijdens dit feest gezien te hebben.

Marco de Kok
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Het dak van Bibliotheek Noordwijk is gerenoveerd met een  

nieuwe waterkerende laag, 140 mm isolatie en HR+++ daklichten.  

De uitvoering verliep vliegensvlug: twintig vlakke vensters met  

triple glas werden bijvoorbeeld in één dag geplaatst.  

De zorgvuldige aanpak resulteerde in een eigentijdse gebouwschil,  

die significant beter warmte én geluid isoleert. 

Beter binnenklimaat   
bibliotheek na vliegens- 
vlugge verduurzaming

Tekst: Martijn van den Bouwhuijsen
Foto’s: Gemeente Noordwijk

Bibliotheek Noordwijk is begin jaren ‘80 gebouwd.  
Ruim 25 jaar later vond er een interne renovatie plaats.  
Toen kreeg de lokale bibliotheek tevens een nieuwe voor-
gevel en werden er appartementen tegenaan gebouwd.  
Het dak bleef nagenoeg ongemoeid. Ongeveer tien jaar  
 later, zo’n 35 jaar dus na de oorspronkelijke oplevering van 
de bibliotheek, waren de dakbedekking en de  kunststoffen 
lichtkoepels niet meer te handhaven. “Er was vrijwel 
 structureel sprake van lekkages”, zegt Dirk-Jan Dekker, 
 bouwkundig medewerker van de gemeente Noordwijk.  
“Bij stormachtig weer sloeg de wind onder de koepels.  
Daarnaast lekte de dakbedekking ter plaatse van allerlei 
bouwkundige details. Er waren weliswaar herstellingen  
uitgevoerd, maar zonder blijvend resultaat.” 

De gemeente Noordwijk besloot om niet alleen de dak-
bedekking en de koepels te vervangen, maar ook de 
 energievraag van het gebouw te verkleinen. Dekker:  
“Bij de projectvoorbereiding bleek dat er niet aanvullend 
geïsoleerd kon worden op het bestaande dak, vanwege 
bouwfysische redenen. We besloten om het hele dakpakket 
te ontmantelen tot op de geprofileerde stalen dakvloer.  
De oude PIR platen van 60 mm dikte en bitumineuze dak-
bedekking met kunststof overlaging, zijn vervangen door  
een dampremmende laag, 140 mm dikke PIR-isolatie met 
een Rc-waarde van ongeveer 6 W/m2K en twee lagen 
 bitumineuze dakbedekking.”

41DB GELUIDSREDUCTIE
De twintig nieuwe daklichten van Vlakkelichtkoepel  
hebben een geïsoleerde  aluminium opstand met een  
wit gecoate binnenzijde en daarop gekit drie lagen glas,  
inclusief twee lagen spouwlucht (HR+++).  
Het waterslagprofiel is van geanodiseerd aluminium.  
Samen met de lage opbouwhoogte van 30 centimeter  
en de lichte hellingshoek zorgt dit voor een strakke uitstraling. 

Er wordt geen gebruik gemaakt van een kapsysteem.  
Water en vuil stromen makkelijk weg, terwijl de vensters  
bestand zijn tegen wind- en sneeuwbelasting. 

Voor de verbinding van de drie 49 mm dikke glasplaten is  
gebruik gemaakt van thermisch gescheiden afstands-
houders, waarmee koudebruggen worden voorkomen.  
De toegepaste detaillering resulteert in een bijzonder hoge 
isolatiewaarde van het glas, U= 0,6 W/m2K, en de opstand, 
U=0,67 W/m2K. Met een zontoetredingsfactor van 37%  
wordt voorkomen dat de bibliotheek te veel opwarmt op 
hete zomerdagen. De ruiten reduceren het geluid met 41 dB, 
significant beter dan een traditionele kunststof koepel. 
Dekker: “De nieuwe vensters, twee meter lang en twee meter 
breed, zijn met 218 kg per stuk behoorlijk zwaarder dan  
de oude kunststof daklichten, die waarschijnlijk ongeveer  
30 kg wogen. Er waren echter geen aanvullende maatregelen  
nodig om de constructie te versterken. De dakvloer had 
 overcapaciteit, bleek uit de berekening van de constructeur.”

De gemeente Noordwijk kocht de lichtkoepels in met 
een  directielevering. De inkoop van de vensters vertegen-
woordigde namelijk een significante waarde ten opzichte 
van de  totale bouwsom. Voor de isolatie en de dak-
bedekking ligt de verhouding tussen inkoop en de totale  
bouwsom anders. Daarnaast behoort de inkoop van 
 dak bedekking en isolatie meer tot de specialisatie van  
een dakdekker als de inkoop van lichtkoepels.

Dekker: “We kozen voor een bitumineuze dakbedekking 
van Derbigum met de naam DerbiColor. Bij de overweging 
speelde de recyclebaarheid van het materiaal mee en de 
verkrijgbaarheid van een lichte kleur leislag. Een lichte kleur 
heeft namelijk een gunstig effect op het beperken van  
de opwarming van de bibliotheek én de gebouwde  
omgeving. Bij de overgangen tussen het dak en de daklichten 
zijn  bitumineuze randstroken toegepast die qua afwerking 
gelijk zijn aan de bedekking van de rest van het dak.  
Het dak kreeg een waterdichte garantie van 10 jaar.”

De dakdekker organiseerde de eerste vijf weken van de uitvoering elke werkdag een treintje,  

waarbij de verschillende ploegen achter elkaar aan werkten. 

Het dak van de Bibliotheek Noordwijk is in 

zeven weken gerenoveerd, inclusief nieuwe 

dakbedekking, isolatie en daklichten.
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20 KOEPELS IN ÉÉN WERKDAG
De gemeente Noordwijk won eerst technisch advies in, 
maakte vervolgens een bestek voor de dakrenovatie en 
schreef daarna een aanbesteding uit voor de uitvoering. 
Dakdekker Consolidated Nederland bv won de aanbeste-
ding. De uitvoering nam ongeveer zeven weken in beslag in 
de zomer van 2018. De dakdekker organiseerde de eerste 
vijf weken elke werkdag een treintje waarbij de verschillende 
ploegen achter elkaar werkten: Kofra, het sloopbedrijf,  
haalde telkens een hoeveelheid vierkante meters oud dak-
pakket weg. Daarna bouwde Consolidated Nederland het 
nieuwe dakpakket op en brandde het bitumen aan elkaar. 
De laatste weken werden gebruikt om de lichtkoepels te 
plaatsen en dakkappen langs de gevels aan te brengen. 

Dekker: “We hebben een fabrikant gezocht die twintig grote 
daklichten kon produceren en op één dag op de bouw-
plaats kon bezorgen. Het werd Vlakkelichtkoepel. Dat bedrijf 
uit Cuijk levert kant-en-klare dakvensters, inclusief triple glas 
en geïsoleerde opstand. We spraken af dat er telkens vijf stuks  
tegelijk werden geleverd en gelost op de vooraf gekozen 
plek, zodat de dakdekker ze daarna verticaal kon transpor-
teren. Anderhalf à twee uur later stonden de volgende  
vijf daklichten alweer klaar. De dakdekker transporteerde  
de koepels vanaf het maaiveld met een mobiele kraan.  
De vensters waren voorzien van een verpakking met een 
duidelijke hijsinstructie, zodat deze niet zouden beschadigen 
door verkeerd hijsen. Uiteindelijk zijn binnen één dag alle 

vensters op hun plek gesteld. Daarna moest de dakdekker 
ze alleen nog met inbraakwerende schroefgaten vastzetten 
en tot slot de overgang tussen dak en koepels waterdicht 
afwerken met primer en bitumen.”

Om veilig op hoogte te werken, bracht de uitvoerder langs 
alle gevels tijdelijke hekken aan. De ladder werd gezekerd  
tegen omwaaien. De uitvoerder nam daarnaast maat-
regelen om te voorkomen dat mensen in de draaicirkel  
van de kraan kwamen. 
“De bewoners zijn ruim van tevoren schriftelijk geïnformeerd 
over de werkzaamheden en de mogelijke overlast.  
Tijdens de werkzaamheden is vermoedelijk mede daardoor 
niet geklaagd over overlast”, zegt Dekker. “De zorgvuldige 
communicatie, planning en de nette uitvoering zijn mij in 
positieve zin opgevallen.”

FRAAI UITZICHT
Als opdrachtgever kijkt Dekker met tevredenheid op het  
project terug. “Het dak is op een natuurlijk moment vervan gen 
vanuit een meerjaren onderhoudsprogramma. We vonden 
een zo duurzaam mogelijke oplossing,die ook betaalbaar 
bleek. Op de langere duur krijgt de Bibliotheek Noordwijk 
daarnaast een significant lager energieverbruik, doordat de 
lasten voor koelen en verwarmen enorm afnemen, wat men 
zal terugzien in de eindafrekening. In de bibliotheek komt 
bovendien meer licht door de nieuwe lichtkoepels dan door 
de kunststof koepels. Dat is de bibliotheekmedewerkers en 
-bezoekers echt opgevallen. Het uiteindelijke resultaat ziet er 
ook nog eens mooi uit. De koepels hebben een verzorgde 
detaillering en worden niet ontsierd door kappen of profielen. 
Dat is fijn, want de bewoners van de flats om de bibliotheek 
heen kijken op dit dak uit.” 

Mocht de gemeente Noordwijk zonnepanelen en/of zonne-
collectoren op het dak willen plaatsen in de toekomst,  
biedt de dakconstructie daar de mogelijkheid toe, zo bleek 
uit de berekening van de constructeur. “In het verleden was 
het plaatsen van zonnepanelen niet mogelijk, vanwege  
de conditie van de dakbedekking én nog niet rendabel  
vanwege de kostprijs van de zonnepanelen”, zegt Dekker.  
“Bij het realiseren van het nieuwe dakpakket anticipeerden 
we erop dat het plaatsen van zonnepanelen technisch 
mogelijk is. Als de gemeente Noordwijk daadwerkelijk 
 zonne panelen wil plaatsen, zal dit in overleg gebeuren met 
de omwonenden die op het dak uitkijken.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

• OPDRACHTGEVER: GEMEENTE NOORDWIJK
• UITVOERING: CONSOLIDATED NEDERLAND BV, RIDDERKERK
• ONTMANTELING OUDE DAKPAKKET: KOFRA, CAPELLE AAN DEN IJSSEL
• DAKLICHTEN: VLAKKELICHTKOEPEL, CUIJK
• DAKBEDEKKING: DERBIGUM, BREDA
• ISOLATIE: KINGSPAN, WINTERSWIJK
• MOBIELE KRAAN: BLANSJAAR, WATERINGEN

De oude dakbedekking lekte ter plaatse van talloze bouwkundige 

details. Er waren weliswaar herstellingen uitgevoerd, maar zonder 

blijvend resultaat.

Het oude dakpakket is vervangen door 140 mm dikke een damprem-

mende laag, PIR isolatie met een Rc-waarde van ongeveer 6 W/m2K 

en twee lagen bitumineuze dakbedekking.

•  Grote overspanningen in glas
•  Uitstekend getest 
•  Alle maten en glastypes

•  Volledig prefab
•  Nederlands product
•  Aantrekkelijk geprijsd
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DAK VAN HET JAAR 2018
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Op 22 maart vond in Hotel Zuiderduin in 

Egmond aan Zee de derde editie van 

de feestavond voor de dakenbranche 

plaats. Tijdens het jaarlijkse evenement 

werden voor zowel de platte als de 

 hellende dakenbranche de prijzen voor 

het Dak van het Jaar en de Dakenman 

of -vrouw van het Jaar uitgereikt.  

Primeur dit jaar was dat ook voor beide 

branches een Oeuvreprijs werd uitgereikt.

Dakenprijzen uitgereikt 
tijdens drukbezochte 
feestavond

FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE

dat het een toekomstgerichte prijs is en niet zozeer een 
beloning van een carrière. Daarmee wees hij, zo bleek later, 
vooruit naar de introductie van de Oeuvreprijzen.  
Uit de discussies binnen de respectievelijke jury’s over de 
winnaar van de Dakenman of -vrouw kwam duidelijk de 
 behoefte naar voren ook de zogeheten ‘kanonnen’ te hono-
reren voor alles wat ze voor de branche hebben betekend.

Voor de platte dakenbranche was dat Dick van der Bom. 
De directe aanleiding hiervoor is zijn afscheid, afgelopen 
november, van brancheorganisatie Probasys Benelux  
(sindsdien: ProBitumen Benelux). In zijn rol als voorzitter van 
de vereniging heeft hij gedurende circa 20 jaar een grote 
 bijdrage geleverd aan de ontwikkelingen op het gebied 
van bitumen dakbedekkingen. Van der Bom is al vanaf 1971 
actief in verschillende belangenverenigingen en  commissies 

in de branche van het platte dak. Hij ontving de prijs uit 
 handen van Marco de Kok (lid van de redactieraad van 
Roofs en werkzaam bij Low and Bonar). De Kok typeerde  
Van der Boms rol in de bitumineuze dakenbranche als 
 ‘verbindend’: hij heeft aan de wieg gestaan van vele  
ontwikkelingen die ervoor hebben gezorgd dat de dakbaan 
is opgebouwd zoals hij nu is. In zijn dankwoord toonde  
Van der Bom zich verguld met de prijs. Hij bedankte zijn 
 collega’s, maar vooral zijn vrouw. Voor de hellende daken-
branche ontving Leen Iseger van SKG-IKOB de Oeuvreprijs  
uit handen van Will Verwer van Stichting Dakmeester.
In steilDAK april wordt hier uitgebreider op ingegaan.

DAKENVROUW VAN HET JAAR
Een andere primeur was dat er voor het eerst een 
 Dakenvrouw van het Jaar werd uitgeroepen. Roebyem Anders 
heeft in het afgelopen jaar respectievelijk de Huurdakrevolutie  

en de Schooldakrevolutie ontketend. Daarmee heeft ze 
een enorme slag geslagen in het benutten van de grote 
hoeveelheid ongebruikt dakoppervlak voor de opwekking 
van zonne-energie. Ze heeft daarmee een belangrijke rol 
gespeeld in de bewustwording op dit gebied en partijen 
meegekregen waarvan het niet voor de hand lag dat die 
zich in een dergelijk avontuur zouden storten. 

Anders ontving de prijs uit handen van de Dakenman van 
vorig jaar, Bram Kranenburg. Deze vertelde dat hij de titel  
Dakenman van het Jaar met trots heeft gedragen en dat hij 
de bijbehorende columnreeks heeft benut om zijn kennis op 
het gebied van platte daken vast te leggen. Roebyem Anders 
memoreerde in haar dankwoord het moment waarop  
ze aan haar missie begon: tijdens een stroomstoring in  
Mexico-Stad zag ze een enorme zwarte wolk van de 
 aggregaten opstijgen. Dat moet anders kunnen, dacht ze. 

Opnieuw had een groot deel van de dakenbranche  
de weg naar Egmond aan Zee gevonden. Het was met 
ruim 350 bezoekers zelfs de best bezochte editie tot nu toe 
en de zaal was daarmee volledig gevuld. Het concept was 
onveranderd: tijdens een diner voor alle aanwezigen werden 
de genomineerden besproken en de winnaars bekendge-
maakt. De presentatie was in handen van Gunther Guinée, 
illusionist en hoofdredacteur van Roof Belgium.  
Verder was het een parade van bekende gezichten uit de 
dakenbranche op het podium, omdat de prijzen werden 
 uitgereikt door respectievelijk de Dakenmannen van vorig 
jaar en vertegenwoordigers van de jury (die zijn samen-
gesteld uit de redactieraden van Roofs en steilDAK).

OEUVREPRIJS
De Dakenman of -vrouw van het Jaar is de prijs voor de 
persoon die in het afgelopen jaar zich op de één of andere 
manier verdienstelijk heeft gemaakt voor de ontwikkeling  
van het vak. Tijdens de bekendmaking van de nominaties 
stelde Edwin Fagel, hoofdredacteur van Roofs en steilDAK, 

Winnaar van de Oeuvreprijs  

voor de platte dakenbranche:  

Dick van der Bom.

Dakenvrouw van het Jaar 2018:  

Roebyem Anders.

De DakAward 2018.
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FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE

DAK VAN HET JAAR 2018
Otto Kettlitz van Nieman-Kettlitz maakte voor de categorie 
platte daken bekend welk dak zich het Dak van het Jaar 2018  
mocht noemen. Hij deed dit aan de hand van een  
viertal stellingen, namelijk: 1) Een dak dat lekt, is geen goed 
dak, 2) Een dak dat niet is afgestemd op zijn functie en  
de levensduurverwachting is geen goed dak, 3) Een dak,  
dat bij een lekkage niet tegen redelijke kosten te repareren 
is, is geen goed dak en 4) Een dak dat niet tegen redelijke 
kosten te onderhouden is, is geen goed dak. 

Gebruik van het dak voor andere functies dan bouwkundige 
(parkeren, energie-opwekking, recreatie, waterretentie etc.) 
waarbij geen rekening is gehouden met deze vier uitgangs-
punten, betekent dat onvoldoende rekening is gehouden 
met de primaire functie van het dak, namelijk: waterdichtheid.  
Doet men dit wel, op basis van een hoogwaardig ontwerp, 
hoogwaardige dak-engineering en hoogwaardige uitvoering,  

dan lever je als dakbedekkingsbedrijf ook voor de toekomst 
de noodzakelijke toegevoegde waarde. 

Kettlitz gaf aan dat het uitgangspunt van de jury- 
beoordeling was dat het winnende project het vakman-
schap binnen de dakenbranche honoreert en als zodanig 
als voorbeeld voor de hele dakenbranche kan gelden. 
Diverse nominaties kwamen hiervoor in aanmerking,  
hetzij vanwege de bijzondere uitstraling van het betreffende 
dak, hetzij vanwege bijzondere oplossing die in de gegeven 
situatie is gekozen. Het Kurhaus in Scheveningen scoorde  
op alle criteria hoog en werd daarom uitgeroepen tot het  
Dak van het Jaar 2018. Rob Bootsman (BOKO),  
Herbert Dierking (SOPREMA Nederland) en Julien Stevens 
(Dakbestek) namen de DakAward (in de vorm van een  
gouden dakrol) voor het Dak van het Jaar in ontvangst.  
Zie voor het juryrapport elders in dit nummer.

Dak van het Jaar 2018: Het Kurhaus in Scheveningen.

WINNAAR VAN 

DAK VAN HET JAAR 2018: 

HET KURHAUS  

IN SCHEVENINGEN.
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In de categorie hellende daken werd het Amstel Hotel  
uitgeroepen tot het Dak van het Jaar 2018. In steilDAK april 
wordt hier uitgebreider op ingegaan.

De feestavond werd voortgezet met een optreden  
van Gerard Ekdom. De bekende dj zorgde ervoor  
dat er volop werd gedanst en zodoende kreeg de  
feestavond een passend slot. ■ 

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE

Dak van het Jaar 2018
Lindeman Uitgevers bedankt 

onderstaande sponsors 
voor de fantastische avond!

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

Roofs-feestavond-bedankt.indd   1 06-03-19   12:25

TIJD VOOR MAX
DE VERKIEZING DAKENMAN OF -VROUW VAN HET JAAR  
HEEFT BREDE AANDACHT GEKREGEN. OP DE AVOND VAN DE 
PRIJSUITREIKING WAS ÉÉN VAN DE GENOMINEERDEN,  
AUTEUR VAN HET ROTTERDAMSE DAKENBOEK ESTHER WIENESE, 
TE GAST BIJ ‘TIJD VOOR MAX’ OM HET DAKGEBRUIK ONDER  
DE AANDACHT TE BRENGEN. ZE ONDERSTREEPTE TIJDENS  
DE UITZENDING HET BELANG VAN MULTIFUNCTIONELE DAKEN 
EN OOK BENADRUKTE ZE HET BELANG VAN EEN GOEDE  
UITVOERING. TIJDENS DE FEESTAVOND DEED ZE HETZELFDE  
OP HET PODIUM.
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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

CURSUSKALENDER 
VOORJAAR 2019
April

02.04 Onderhoudsinspecteur Platte daken 4 dagen

03.04 Dakcursus Platte daken 7 dagen 

04.04 Bouwkundige montage Zonne-energiesystemen 2 dagen

04.04 Installeren van zonnestroomsystemen 2 dagen

11.04 Bouwkundige montage Zonne-energiesystemen 2 dagen

11.04 Installeren van zonnestroomsystemen 2 dagen

11.04 Masterclass Resultaat Gericht Samenwerken RGS 1 dag

Mei

06.05 Masterclass Platte Daken 1 dag

09.05 Workshop Veranderend Bouwproces 1 dag

10.05 Inspecteren en testen PV-installaties 1 dag

16.05 Onderhoud en beheer van Gevels 2 dagen

17.05 PV-installaties aansluiten op de meterkast 1 dag

22.05 Schrijven van een succesvol Plan van Aanpak 1 dag

24.05 Ontwerp en installatie van energieopslagsystemen 1 dag

28.05 Zonne-energie op huurwoningen 1 dag

Juni

04.06 Ontwerp Zonnestroomsystemen 3 dagen 

06.06 Bouwkundige montage zonne-energiesystemen 2 dagen

13.06 Installeren van zonnestroomsystemen 2 dagen

19.06 Onderhoud en beheer van pannendaken 1 dag

28.06 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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Kurhaus Scheveningen  
is Dak van het Jaar 2018

JURYRAPPORT DAK VAN HET JAAR 2018
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

JURYRAPPORT DAK VAN HET JAAR 2018

Het Dak van het Jaar is de prijs voor het dak, waarbij een 
technisch bijzonder dak in goede samenwerking op  
een perfecte manier (in technisch, esthetisch, arbotechnisch 
en duurzaam opzicht) wordt gerealiseerd. De mogelijkheden 
op het dak worden steeds uitgebreider. De prijs wordt in  
twee categorieën uitgereikt: platte en hellende daken.  
De jury voor de platdak-projecten is samengesteld uit de 
redactieraad van vakblad Roofs en bestaat uit:

• Albert Jan Kerssen (BTL)
• Otto Kettlitz (Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies)
• Marco de Kok (Low & Bonar)
• Paul van Roosmalen (Gemeente Rotterdam)
• Paul Verkaik (BDA Opleidingen)
• Theo Wiekeraad (Spuitco)

De nominaties konden door de markt zelf worden  
aangedragen. Dit heeft geresulteerd in een lijst van  
16 zeer uiteenlopende projecten. De nominaties worden 
hieronder één voor één besproken.

VAN DER VALK HEERLEN 
De herbouw van een afgebrand gedeelte van het  
Heerlense van der Valk werd aangegrepen om het duur zaam-
heidsniveau van het hotel te verhogen. Het dak speelde  
hier een belangrijke rol in, het groendak vangt het hemel-
water op en zorgt zodoende voor een gescheiden afvoer van  
het rioolwater. Ook zijn er in totaal 312 zonnepanelen 
 geïnstalleerd. Een lofwaardig initiatief.

WTC DEN HAAG
Op het dek van de parkeergarage van het WTC in  
Den Haag is het nog wat ambitieuzer aangepakt met  
de aanleg van een polderdak, waarbij het waterniveau  
computergestuurd wordt geregeld. Op deze manier werd 
een loze ruimte getransformeerd tot een aantrekkelijke  
binnentuin die bijdraagt aan de waterhuishouding van  
de stad. De jury was erg te spreken over deze oplossing,  
een aanwinst voor de stad.

REVIUS LYCEUM, DOORN
Ook een verduurzaming. Onder de vele maatregelen  
die in dit pand zijn genomen, is dit dak een ware energie-
centrale met de plaatsing van in totaal 462 zonnepanelen.  
De vele maatregelen zijn indrukwekkend, de rol van het dak 
daarin had volgens de jury groter kunnen zijn.

PAVILJOEN PIUSHAVEN, TILBURG
Dit project dankt de nominatie met name aan de zwaar 
gedimensioneerde, zwarte dakrand van 1,20 meter hoog.  
De robuuste constructie past daarmee mooi in de omgeving 
(de Piushaven in Tilburg). Voor het overige heeft het dak een 
uitkijkplateau, een mossedum dak en zonnepanelen.

KURHAUS SCHEVENINGEN
Op een zeer bijzonder dak is op vakkundige wijze een 
nieuwe, koperkleurige, kunststof dakbedekking toegepast. 
Een echt koperen dak was in deze situatie, zo dicht aan zee, 
een riskante keuze en daarom is voor deze oplossing  
gekozen. Het dak heeft veel van de betrokkenen gevergd  
en het resultaat is prachtig.

STATIONSPLEIN UTRECHT
Deze opvallende overkapping is een fraai staaltje:  
het is een 20 meter hoge staalconstructie uit 130 elementen 
met 49 ronde sparingen, die zijn opgevuld met luchtkussens.  
Hoewel het technisch en functioneel een buitenbeentje is  
in de lijst nominaties, is het wel een heel bijzonder voorbeeld 
van de verschijningsvormen die een dak kan aannemen.

KANTOOR BOLIDT, HENDRIK-IDO-AMBACHT
Het Experience & Innovation Centre van kunststofspecialist 
Bolidt speelt zich voor het grootste gedeelte op het dak af, 
waarbij er allerlei interactieve proefopstellingen op het dak 
zijn geplaatst. Innovatief is de toepassing van een stalen 
draagconstructie. De vele detailleringen vereisten een groot 
vakmanschap van het verantwoordelijke dakdekkersbedrijf.

ENTREEGEBOUW GEOFORT
Het entreegebouw van kindermuseum GeoFort  
(onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie) bevindt  
zich grotendeels ondergronds en het dak is dan ook  
landschappelijk ingericht. Een bijzonder dak dat niet als  
zodanig wordt ervaren en waarbij natuurlijk hoge eisen  
werden gesteld aan de waterdichte laag.

SOHO HOUSE, AMSTERDAM
Een luxueus gebruiksdak, inclusief bar, buitenzwembad en 
beplanting, met uitzicht op de Amsterdamse binnenstad,  
dat bovendien een grote bijdrage levert aan het opvangen 
van piekbuien. Ook is de waterdichtheid zorgvuldig geborgd. 
Dit dak is een uithangbordje voor de hele dakenbranche en 
een prachtig voorbeeld van wat er zoal mogelijk is op het dak.

WATSILLA, ZWOLLE
Dit golvende dak is een echte blikvanger in het  
Zwolse dakenlandschap. De overlaging van het  opvallende, 
golvende dak vereiste vakmanschap en uithoudings-
vermogen. Het resultaat, waarbij een witte dakbedekking 
voor de koeling van de onderliggende ruimte moet zorgen,  
is bijzonder fraai te noemen.

DE FRED, AMSTERDAM
Ook dit dak transformeerde een ‘loze’ binnentuin tot  
een plek waar de natuur floreert en waar de bewoners  
van het appartementencomplex het hele jaar door  
op een aangename manier kunnen verblijven.  
Met name het (tuin)ontwerp vroeg bij dit project  
speciale aandacht en heeft ervoor gezorgd dat dit dak 
fungeert als uithangbord voor de dakenbranche.

THE TUBE, TILBURG
Is dit futuristische logistieke centrum een gevel of een dak? 
Het gegeven dat het antwoord niet met zekerheid is te  
geven, zegt misschien voldoende. Esthetisch is dit dak  
een blikvanger langs de snelweg A58 en technisch is het  
ook een slim uitgevoerd dak.

ARENAPARK, HILVERSUM
Het dak van de parkeergarages moest nadrukkelijk  
bijdragen aan de leefbaarheid en de uitstraling van  
het Hilversumse bedrijventerrein en daar zijn de betrokken 
partijen bijzonder goed in geslaagd. Complicerende factor 
bij de uitvoering was dat de daken tijdens de werkzaam-
heden in gebruik dienden te blijven.

WOONHUIS EVA-LANXMEER, CULEMBORG
Het vooruitstrevende ontwerp van dit (in het jaar 2000  
gerealiseerde) woonhuis in de klimaatadaptieve wijk  
 EVA-Lanxmeer in Culemborg wordt door de nieuwe bewoners  
up-to-date gebracht. Het levert een bijzonder dak op,  
met vele uitdagingen voor het betrokken dakdekkersbedrijf.

GOEDE DOELEN LOTERIJEN, AMSTERDAM
Het nieuwe onderkomen van de Goede Doelen Loterijen 
kreeg o.a. een dak dat aan de onderkant is uitgevoerd  
met aluminium panelen, die door de lichtinval het effect 
heeft van een bladerdak. Hoewel er binnen de jury  discussie 
was of dit project nu een dak of een plafond betreft,  
is er geen twijfel over dat het resultaat zeer bijzonder is.

VOGELKIJKHUT, HARLINGEN
De verfraaiing en verduurzaming van een vogelkijkhut in  
het Friese It Hegewiersterfjild is een aparte toepassing  
van EPDM. Het is dan ook geen alledaagse klus voor het  
dakdekkersbedrijf geweest, ook al omdat het werken in  
een natuurgebied speciale aandachtspunten heeft.

OORDEEL VAN DE JURY 
De jury heeft de genomineerde projecten beoordeeld 
 volgens de volgende criteria: esthetiek, technische uitvoering, 
onderlinge samenwerking, veilig werken en duurzaamheid. 
Een vergelijking tussen de projecten was door de diversiteit van  
de nominaties lastig. Uitgangspunt van de jury-beoordeling 
was dat het winnende project het vakmanschap binnen  
de dakenbranche honoreert en als zodanig als voorbeeld 
voor de hele dakenbranche kan gelden.

Diverse nominaties kwamen hiervoor in aanmerking,  
hetzij vanwege de bijzondere uitstraling van het  
betreffende dak, hetzij vanwege de bijzondere oplossing  
die in de gegeven situatie is gekozen. Er was één project dat 
op alle criteria hoog scoorde: het betreft een fraaie oplossing  
op een zeer aansprekend project, waar een hoge mate  
van vakmanschap is vereist en waar het resultaat naar  
verwachting een dak is dat vele jaren probleemloos zal 
functioneren. Het Kurhaus in Scheveningen is dan ook de 
terechte winnaar van Het Dak van het Jaar 2018. ■

Op 22 maart 2019 werd tijdens een feestavond in Hotel Zuiderduin  

in Egmond aan Zee het Kurhaus in Scheveningen uitgeroepen  

tot het Dak van het Jaar 2018 in de categorie platte daken.  

Hieronder vindt u het juryrapport.

Het Dak  van het Jaar  2018



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

Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!
www.dakwijs.nl

Een totaal dakadvies inclusief dakdoorvoeren
Dit advies draagt bij aan een optimale bescherming en langere levensduur 
van uw dak en zorgt voor een gezonder binnenklimaat. Met de unieke Ubbink 
calculatiemodule DakWijs krijgt u een compleet advies voor uw hellende dak 
met pannenafwerking. Zo ontvangt u naast de materiaalstaat en offerte voor 
de Ubbink oplossingen, óók de materiaalstaat van uw aanvullende niet-Ubbink 
voorkeursproducten op uw tekening. Ubbink zoekt het allemaal voor u uit en u 
krijgt een maatwerk advies!

DakWijs maakt deel uit van het Ubbink programma Dakconstructie en 
Bescherming. Een breed assortiment oplossingen voor een optimale 
dakconstructie.

Kiezen voor de beste dakoplossing was nog nooit zo tijdbesparend en compleet! 

 DakWijs! 
Alles in huis voor een 
compleet dakadvies!

■  Tijdbesparend
■  Compleet
■  Gemak

Nieuw!

19149 Adv Dakwijs 230 x 300.indd   1 06-02-19   15:44

INNOVATIVE
PARTNER

Wij adviseren u graag:  0251 22 93 23  

anjo.nl

BIJ PLATTE DAKEN DENK JE AAN ANJO!

VOOR PLATTE DAKEN
OPLOSSINGEN

Alle producten van Anjo in blank aluminium zijn ook verkrijgbaar met een PVC coating.
Deze PVC coating is BDA gecertificeerd en toepasbaar voor alle pvc dakbedekkingen! 
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ERIK EN DE ANDEREN

Onlangs ontmoette de oude garde van NDA de nieuwe tijdens een  

‘reünie’ in het WTC in Almere. Het feestje mag gezien worden als de  

officieuze generale voor het jubileumjaar 2021.

NDA organiseert reünie 
in bakermat Almere

 gevierd met het aanbieden van een metalen sculptuur.  
Deze is meeverhuisd naar het huidige hoofdkantoor in  
Nieuwegein. Een symbolische sculptuur, met in de cirkel  
van samenwerking de negen dakranden van alle bedrijven,  
aangeboden door aandeelhouders en oudgedienden  
zoals de heren H.W. Kwerreveld, C. Schiebroek, A.J. Tuiten,  
H. Voormolen, J. Bijlsma, J. Cazemier, E. Egberts en J. Groen. 

De basis van de samenwerking was toen ook al het realise ren  
van een gezamenlijke inkoop. Cijfers van het huidige 
 Coninko bv als inkooporganisatie geven een belangrijke 
groei aan die ook in die jaren gerealiseerd werd. De in 2012 
opgerichte inkooporganisatie beleefde in 2018 een mijlpaal 
om op krap 30 miljoen euro de jaaromzet af te sluiten met 

voor 2019 nog een prognose van tussen de € 35- 40 miljoen. 
Om te vergelijken: de gezamenlijke inkoop lag in 2013 nog 
rond de € 13 miljoen. In de beste jaren van vóór het millennium 
lag de omzet, met een dakdekkersbedrijf als Mastum nog 
aan boord, aanmerkelijk hoger dan de omzet in 2013,  
maar nog wel lager dan de mijlpaal van afgelopen jaar.

De grootste verandering in de geschiedenis is misschien 
toch wel de Dakbehoud-formule, die tegenwoordig als 
 bindmiddel voor de NDA fungeert. Een merk dat staat als 
een huis in de branche en waar wij dagelijks in het beheer 
en duurzaam onderhoud van daken, profijt van hebben. 

Erik Steegman

In 1981 is de NDA (Nederlandse Dakdekkers Associatie) 
opgericht en in 1987 is de vestiging in Almere geopend. 
Daarmee was een samenwerkingsverband, momenteel één 
van de oudste binnen de dakdekkerswereld, een feit.  
Nu, in 2019, vond de huidige voorzitter Pieter Roterman, 
 mede-eigenaar en directeur van Cazdak, het tijd voor een 
klein feestje. Waarom, zo gaf hij in zijn speech aan, wist hij 
niet meer duidelijk aan te geven. Er hoeven ook niet  direct 
mijlpalen gevierd te worden, zo zal eenieder gedacht 
 hebben: als er maar gevierd wordt! Wellicht een reden om 
dan deze reünie van huidige met ‘oude’ directieleden  
als generale te beschouwen voor het jubileumjaar 2021, 
wanneer het NDA op de kop af 40 jaar bestaat. 

Daarom was de borrel op de 26ste verdieping van het WTC 
in Almere een mooi ‘vooruitzicht’. Uitzicht op heel Almere,  
de grootste daktuin van Flevoland aan de voet van de toren 
en het oude pand van de NDA nog net te zien achter de 
 andere hoge torens: een heel geschikt uitzicht voor de eerste, 
hernieuwde kennismaking tussen jong en oud.

En dat dit jubileum van 38 jaar een zeldzaamheid is voor 
een overkoepelende organisatie mag wel een keer in het 
vakblad Roofs gemeld worden. In de tijd van de oprichting 
zijn de nu nog steeds aangesloten bedrijven gestart met  
de oude generatie, die elk hun bedrijf hebben overgedaan 
aan een jongere garde, die op haar beurt alweer veelal 
bestaat uit mannen van boven de 50! Een nieuwe generatie 
staat inmiddels bij velen klaar om in te stromen.

GESCHIEDENIS
De organisatie is in 1981 opgericht als NDA Beheer bv,  
waarna op 8 september 1987 de opening van het  
Dak/Informatie en Adviescentrum (DIAC) in Almere werd 

Oud-directieleden van de afzonderlijke bedrijven zoals Jan Bijlsma 

(Olster), Johan Cazemier (Cazdak) met echtgenote en ook  

André Schiebroek (Schiebroek dakbedekking) en Dirk Lahuis als oud-

directielid van de NDA waren van de partij. In het restaurant Bakboord 

waar een behoorlijk deel van de  geschiedenis werd geschreven, 

werd de avond verder voortgezet met een gemeenschappelijk diner 

en haalde men herinneringen op; nieuwe hobby’s werden gedeeld 

en met weemoed teruggekeken naar de 38 jaar geschiedenis van 

de NDA. Over twee jaar de echte reünie!

 Zoals wij in het jubileumnummer van Roofs vanuit een inter-
view met Hans van Pel als NDA-directeur al geconstateerd 
hebben, zijn de belangrijke pijlers van weleer blijven bestaan: 
het DIAC, als onafhankelijk adviesbureau, Coninko, inkoop  
en Dakbehoud waarbij in circulaire tijden nu ook weer het 
Duurzaam Dak Concept is ontstaan. Alleen de poppetjes 
met de markante gezichten veranderen nog wel eens.  
En zoals Dirk Lahuis, directeur van 2000 tot 2015, aangaf 
 tijdens de reünie: “Fijn dat ik voor deze club mocht werken,” 
zo heeft iedereen er zijn eigen positieve gedachten bij. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Onlangs ontmoette de oude garde van NDA de nieuwe tijdens een  

‘reünie’ in het WTC in Almere. Het feestje mag gezien worden als de  

officieuze generale voor het jubileumjaar 2021.

NDA organiseert reünie 
in bakermat Almere
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Dual density plat dak isolatie: 
Hoge isolatiewaarden, intensief beloopbaar
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Bestel gewoon vanaf 
de bouw!

ACTIONDAK

WWW.ACTIONDAK.NL

Actiondak, de online groothandel in:

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

- DAKRANDAFWERKING - VEILIGHEID - GEREEDSCHAP - KLEDING



Roofs     3130     Roofs

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

JAN DESMET  
IN ACHT VRAGEN

BURGERLIJKE STAAT?
IK BEN AL 27 JAAR GELUKKIG GETROUWD.

KINDEREN?
WE HEBBEN EEN DOCHTER VAN 21. ZE STUDEERT COACHING EN WELL-BEING EN IN 
HAAR SOCIALE GERICHTHEID IS ZE HET EVENBEELD VAN MIJN VROUW EN MIJ.

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT?
VRIJWILLIGERSWERK, ZOALS IN HET CENTRUM VOOR OUDEREN WAAR MIJN  
OUDERS VERBLIJVEN, ALSOOK IN HET CENTRUM VOOR MENSEN MET EEN  
BEPERKING WAAR MIJN VROUW WERKT. DAT IS BELANGELOOS, IK VIND HET  
BELANGRIJK OM MENSEN DIE HET MINDER HEBBEN TE HELPEN. 

FAVORIETE MUZIEK?
JAZZ EN KLASSIEK. MIJN FAVORIETEN ZIJN JOSÉ JAMES (JAZZ) EN DE  
MEZZO SOPRAAN CECILIA BARTOLI (KLASSIEK). EENS PER JAAR GA IK  
MET MIJN DOCHTER NAAR TOMORROWLAND IN BOOM.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING?
IK HOU VAN ZON EN RUST EN DAT VIND IK OP DE GRIEKSE EILANDEN.

FAVORIETE STAD?
LISSABON. HET KLIMAAT IS MILD, DE MENSEN HEEL VRIENDELIJK EN DE SFEER  
BEVALT ME. IK ZOU ER ZELFS KUNNEN WONEN.

FAVORIETE GEBOUW/ARCHITECT?
THE CROOK IN GENT, EEN PRACHTIGE, NIEUW GEREALISEERDE BIBLIOTHEEK  
EN ONTMOETINGSCENTRUM, WAARBIJ VERBINDING CENTRAAL STAAT. 

WAAR BEN JE HET MEEST TROTS OP?
ER IS VEEL WAAR IK TROTS OP BEN. IK BEN BLIJ DAT IK MIJN STEENTJE KAN  
BIJDRAGEN AAN DE SAMENLEVING. 

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.

Respect, passie  
en creativiteit

AAN TAFEL MET… JAN DESMET

belangrijk om daarnaast ook een bijdrage te leveren aan 
mijn omgeving. Deze sociale bewogenheid is niet alleen een 
mooi verhaal: ik verricht in mijn vrije tijd vrijwilligerswerk in 
het tehuis voor mensen met een beperking waar mijn vrouw 
werkt. Daarnaast besteed ik veel vrije tijd aan de verzorging 
van mijn ouders, die inmiddels 86 jaar zijn.”

PERSOONLIJKE AANDACHT
De marktbenadering heeft het bedrijf in de loop der jaren 
een stabiele groei opgeleverd. “Op de korte termijn loop je 
wel eens een project mis vanwege de prijs, maar wij zijn niet 
geïnteresseerd in de korte termijn, wij werken met klanten  
op basis van een langdurige, goede vertrouwensrelatie.”

Het personeelsbestand is in die jaren gegroeid van 28  
naar 280 medewerkers. Ook in de crisisjaren heeft men, 
vanwege de specifieke marktstrategie, een gestage groei 
kunnen blijven realiseren. Wat houdt deze bedrijfsfilosofie dan 
in? “Onze marktbenadering rust op drie pijlers, die we nooit 
uit het oog verliezen, namelijk: respect, passie en creativiteit.  
De term ‘respect’ houdt in dit verband in dat alles gezegd 
kan en mag worden, maar wel op basis van wederzijds  
respect, ook in tijden van stress of als er iets mis is gegaan. 
We opereren altijd op basis van vertrouwen. We hechten  
grote waarde aan de persoonlijke relaties en zullen in geval 
van problemen altijd het gesprek aangaan. Op deze manier 
zijn wij bijvoorbeeld tijdens de crisis omgegaan met onze 
klanten die moeilijkheden hadden met betalen: op basis van 
vertrouwen hebben we goede afspraken met ze gemaakt, 
ook met partijen die geen krediet meer kregen van de 
 banken. Nu zijn juist deze relaties bijzonder sterk.”

“De tweede pijler is ‘passie’ en staat voor onze liefde voor het 
vak en de pro-actieve houding waarmee we op alle niveaus 
met onze klanten meedenken. Zo adviseren we architecten 
en zijn we op o.a. de Bouwbeurs en Batibouw aanwezig  
om intensief het gesprek met de markt (en met name de 
uitvoerende partijen) te voeren over de ontwikkelingen.  

Dit staat tevens in dienst van onze derde pijler, ‘creativiteit’:  
uit de marktontwikkelingen volgt doorgaans een vraag van 
de klant, waar wij met onze R&D-afdeling voor aan de slag 
gaan om een vooruitstrevend antwoord te kunnen bieden.”

“De strategie draait kortom om persoonlijke aandacht, 
zowel extern als intern. Ik ben zelf het levende bewijs van het 
positieve effect daarvan. Omdat de directie voortdurend 
aandacht houdt voor de capaciteiten en wensen van de 
medewerkers, worden de medewerkers steeds in de gelegen-
heid gesteld om binnen het bedrijf door te groeien. Dit wordt 
ook gestimuleerd door intern de taken te rouleren. Zo worden 
de medewerkers allround geschoold en kan iedereen ook 
ervaren waar zijn of haar eigen talenten en interesses liggen.”

“Zelf ben ik onderaan bij het bedrijf ingestroomd. Ik ben 
vanwege privé-omstandigheden bij Skylux terecht gekomen: 
ik was een carrière aan het opbouwen bij fabrikant van 
 diepvriesproducten McCain. Maar omdat ik met mijn vrouw 
een stuk grond had gekocht waarop we een huis wilden 
bouwen, heb ik gezocht naar een baan waarbij ik niet zo 
veel van huis zou hoeven zijn, zodat ik betrokken kon blijven 
bij de bouw van ons huis. Het was eigenlijk de bedoeling  
een jaartje bij dit bedrijf te blijven, maar omdat de bedrijfs-
cultuur mij goed paste en ik alle mogelijkheden kreeg  
om door te groeien, ben ik gebleven. Mijn verhaal is binnen  
het bedrijf niet uniek: we hebben vrijwel geen verloop.  
Deze filosofie zorgt er immers voor dat onze medewerkers zich  
gewaardeerd voelen, waardoor ze de werkzaamheden  
met enthousiasme en ‘passie’ uitvoeren. Wij zijn altijd een 
familiebedrijf gebleven en hoewel we in de afgelopen  
25 jaar vertienvoudigd zijn, hebben onze klanten niet het 
gevoel dat ze te maken hebben met een grote organisatie. 
Dat is eenvoudigweg het gevolg van onze manier van  
zakendoen: op basis van persoonlijke relaties.”

TWEE DIEPTEPUNTEN
Twee dieptepunten in de loopbaan van Desmet kunnen het 
effect van deze marktbenadering wellicht verder illustreren. 
In 2006 had Desmet in zijn privétijd een ernstig valongeval. 
Hij beschadigde daardoor twee ruggenwervels en er was 
een serieuze kans dat hij zich voortaan met een rolstoel zou 
moeten voortbewegen. Desmet: “Rik Glorieux, de directeur 
van het bedrijf die in 2014 omkwam bij een vliegtuigongeluk, 
stelde me gerust met de woorden: ‘We vinden wel een  
oplossing’. In een andere organisatie was ik hoogstwaar-
schijnlijk mijn baan kwijtgeraakt, maar hier werd alles in 
het werk gesteld om me te helpen. Er werd een speciale 
werkplek gecreëerd en mijn herstel werd aan alle kanten 
ondersteund. Op een gegeven moment kon ik in een soort 
harnas weer beurzen bezoeken.”

“Het andere dieptepunt was de Pinksterstorm 2014, die in 
België officieel geldt als een natuurramp. Om de schade te 
herstellen, was er ineens een zodanig grote vraag naar onze 
lichtkoepels en andere daglichtvoorzieningen, dat we er niet 
meer aan konden voldoen. Ook onze leverancier was uitver-
kocht, de wachttijden liepen dus enorm op. We hebben toen 
alles in het werk gesteld om onze klanten het probleem uit te 

leggen en samen met hen te zoeken naar een juiste oplos-
sing. Daartoe hebben we al onze buitendienstmedewerkers 
naar binnen geroepen om mee te helpen met het bellen 
naar de klanten. Sommige klanten toonden begrip, andere 
niet, maar we hebben steeds geprobeerd op basis van een 
open gesprek en wederzijds respect de situatie op te lossen. 
We merken nu dat dat enorm werd gewaardeerd.”

Skylux is een familiebedrijf en dat zal ook in de toekomst zo 
blijven. “In deze tijd van schaalvergroting zijn verschillende 
grote partijen geïnteresseerd in ons 
bedrijf, maar we hebben het principiële 
besluit genomen hier nooit op in te 
gaan. We zijn gelukkig in een positie 
waarin we ons die houding kunnen 
veroorloven. We hebben, dankzij onze 
relaties, een stabiele positie in de markt 
en we zullen er alles aan doen om die 
te behouden en verder uit te bouwen.” ■

Jan Desmet is op de Nederlandse markt het gezicht van 
 Skylux, de Belgische fabrikant van daglichtvoorzieningen.  
Hij is al 25 jaar werkzaam bij het bedrijf en draagt al jaren lang 
een visie op de markt uit die draait om wederzijds respect, 
passie voor het vak en creativiteit. “Dat is de bedrijfsfilosofie,”  
zegt hij. “Maar deze valt eigenlijk één op één samen met 
mijn levenshouding. Ik pas de uitgangspunten van het 
 bedrijf ook toe in mijn persoonlijke leven. Het draait in  
het leven immers niet alleen om geld verdienen, ik vind het 
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Zwembad en tuin  
op ‘eenzame hoogte’

INTERNATIONALE DAKEN

Gunther Guinée

In hartje Brussel opende deze zomer het Jam Hotel,  
een designhotel waar rauw beton de hoofdrol speelt in het 
interieur. “Geen al te gepolijste toestanden, maar informele 
elegantie, gecombineerd met een warme en verrassende 
decoratie,” aldus de drijvende kracht achter het nieuwe  
concept, Jean-Michel André, die Jam bestempelt als een 
hotel van een nieuwe generatie.

Het voormalige kantoorgebouw uit de jaren zeventig heeft 
eerst nog enkele jaren dienst gedaan als architectuurschool, 
voordat Jean-Michel André het in handen kreeg en besloot 
er een hotel van te maken. Het ligt op de grens van het 
hippe Sint-Gillis en het sjieke Elsene in Brussel. Beton, hout en 
kleurrijke details sieren het interieur. De betonnen wanden, 
vloeren en het plafond in het restaurant, de bar en de lobby 
werden weer zichtbaar gemaakt. Daarnaast prijken in  
de lobby grote kunstwerken van beton. Het steenachtig  
materiaal wordt bovendien in elke kamer gecombineerd  
met massief dennenhout, wat een warme sfeer creëert  
en comfort uitstraalt. 

Maar de voornaamste blikvanger van het hotel is onge-
twijfeld het multifunctionele dak. Om de monotonie van  
de betonnen kantoorgebouwen in het straatbeeld te  
doorbreken, werd op het dak een daktuin aangebracht,  
met rooftopbar én zwembad. De beplanting is van ver  
de blikvanger die doet vermoeden dat er zich achter de 
gevel meer bevindt dan men denkt.
 
ARCHITECT MET KENNIS EN ERVARING
Naar aanleiding van een aantal eerdere succesvolle 
 projecten deed de eigenaar een beroep op  
architect Olivia Gustot, die al een paar hotels voor  
Jean-Michel André heeft ontworpen, zoals Hotel Le Berger  
in Brussel en Château de la Poste in Maillen (B).  
In haar portfolio zitten verder zowel grote projecten  
als particuliere woningen, veel in renovatie,  
maar ook in nieuwbouw.

“Ik probeer zoveel mogelijk te variëren, zowel in het type 
project als in de grootte ervan, maar mijn voorkeur blijft toch 
altijd uitgaan naar renovatie omdat dit meer uitdagingen 
met zich meebrengt,” aldus Gustot. “Ik combineer graag  
het esthetische met het praktische. Natuurlijk hebben  
energetische criteria ook hun invloed, maar dit is voor mij 
niet het allerbelangrijkste. Licht binnenbrengen, praktische 
ontwerpen en de esthetica, dat is belangrijk voor mij.  
In dat opzicht is altijd leuk om voor Jean-Michel André te  
werken. Hij wil dat elk van zijn hotels iets speciaals heeft,  
in dit geval werd het accent op het dak gelegd. Wat begon 
met een daktuin om het gebouw van een afstand te laten 
opvallen, is uiteindelijk uitgegroeid tot een daktuin met  
rooftopbar en een zwembad.” 

Ook de volledige inrichting van de kamers nam Gustot  
voor haar rekening. Het enige nieuwe element dat  
toegevoegd werd, is de overkapping van de ingang.  

De begane grond en de inrich-
ting van de rooftopbar werd toe-
vertrouwd aan interieurarchitect 
Lionel Jadot. 

STERK EN DUURZAAM DAK
Het dak werd verstevigd om het 
zwembad en de zeer intensieve 
beplanting te kunnen dragen.  
Een zwembad en bomen op het 
dak plaatsen is immers geen  
sinecure. Daarom heeft men voor de waterdichting ook 
gekozen voor de dakbanen van Derbigum en een uitvoering 
door de firma AM Expert Construct uit Zaventem. “Voor het 
zwembad - en het volledige terras trouwens – was van essen-
tieel belang dat de waterdichting voor een lange periode  
écht goed was. Voor de beplantingen dienden we er natuur-
lijk voor te zorgen dat de wortels niet door de waterdichting  
zouden kunnen groeien. We hadden voor een wortelwerende  
versie van de dakbaan kunnen gaan, maar we wilden het 
een voudig houden. En de beplantingen in grote kuipen 
plaatsen, gaf ons meteen een grotere vrijheid qua inrichting, 
ook in de toekomst. ” 

Voor het waterdichtingssysteem is de ontwerpster vertrokken 
vanaf de bestaande betonnen structuur. Deze werd volledig 
doorgelicht en waar nodig versterkt voor de installatie  
van zowel de beplantingskuipen als het zwembad.  
De dakopbouw werd klassiek gehouden: een dampscherm, 
isolatie, onderlaag en de toplaag. Hiervoor werd gekozen 
voor de bitumineuze membranen Derbicoat® S en  
Derbigum® SP, beide gebrand aangebracht. “Mijn team en  
ik ontwerpen voornamelijk hedendaagse architectuur,  
met veel platte daken. Deze dakbedekking is betrouwbaar 
en zeer eenvoudig te plaatsen, ook bij de details en  
afwerkingen. In dit geval was het ook de perfecte oplossing, 
gezien de zware belasting op de waterdichte laag.” ■ 

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Een oud kantoorgebouw uit de jaren ’70 omvormen tot een gezellig hotel en 

tegelijkertijd de ruwe betonnen structuur zichtbaar laten. Dat was de missie 

van architect Olivia Gustot: in eerste instantie een tegenstrijdige opdracht,  

die ze evenwel tot een mooi einde heeft weten te brengen in hartje Brussel. 

Het werd een bijzonder, ongewoon en hip hotel met op het dak een rooftop 

bar, tuin én zwembad. Voor de waterdichting van dit belevingsdak werd er  

vertrouwd op Derbigum®.



 Special 
Dakbedekkingen
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Wat is nu precies ‘dakbedekking’?

Marco de Kok

Als we aan dakbedekking denken, denken we vaak  direct  
aan dakbanen, zowel bitumineuze als synthetische 
 dakbanen. En uiteraard ook aan daken: met name daken 
die boven het maaiveld liggen. Maar wat als het ‘dak’ nu op 
het niveau van het maaiveld ligt of er zelfs onder? Heet het 
dan nog steeds een ’dak’ en kunnen we de waterdichte laag 
dan nog steeds ‘dakbedekking’ noemen? En wat als een 
‘dak’ nu schuin of misschien zelfs wel verticaal is, zoals een 
fundering van een kelder, noemen we de waterdichte laag 
dan nog steeds ’dakbedekking’? En wat als er zich onder de 
dakbedekking helemaal geen ruimte bevindt die waterdicht 
gehouden moet worden, zoals bijvoorbeeld bij een brug  
het geval is? Brugdekken worden in veel gevallen ook  
voorzien van een waterdichte laag. En in veel gevallen 
worden ook dezelfde materialen voor al deze toepassingen 
gebruikt. Hoewel hier enige nuancering op zijn plaats is,  
want deze verschillende toepassingen eisen wel andere 
prestaties op sommige punten. Een dakbaan voor een  
traditioneel dak zal niet zondermeer toepasbaar zijn op 
bijvoorbeeld een brugdek.

Maar een waterdichte laag hoeft niet altijd baanvormig  
te zijn. het kan ook een vloeibare dakbedekking zijn.  
Ook een laag cement met tegels erop verlijmd kan  fungeren 
als waterdichte laag. Het is heel erg land- of continent-
specifiek voor welk type waterdichte laag gekozen wordt. 
Vrijwel overal worden baanvormige, waterdichte lagen  
toegepast, maar dan verschillen de typen banen weer  
heel erg per regio, synthetisch versus bitumen. Ook zijn er  
verschillen in typen polymeren in synthetische banen.  
En er zijn regio’s waar vloeibare, waterdichte lagen een groot 
marktaandeel hebben en er zijn regio’s die zelfs een combi-
natie van banen en coatings als standaard waterdichte 
laag aanbrengen, zoals bijvoorbeeld in China en Japan.

Zou je nu al deze materialen onder één noemer kunnen 
scharen, zoals ‘waterafdichtingsmaterialen’, of, zoals men het  
in het Engels noemt, ’waterproofing’? De fundamentele  
functie van al deze materialen is namelijk het tegenhouden 
van water. Ik denk het eerlijk gezegd niet en dat is ook  

de reden waarom de Europese CEN verschillende product-
normen voor de verschillende toepassingen van water-
afdichtingsmaterialen heeft opgesteld. Zo zijn er de EN13707 
en EN13956, die specifiek in de titel hebben staan: ‘ 
roof waterproofing’, EN13969 voor ‘basement tanking’, 
EN14695 voor ‘waterproofing of concrete bridge decks’  
en ETAG 005 voor ’liquid applied Roof waterproofing kits’.  
Er wordt dus duidelijk onderscheid gemaakt tussen de 
verschillende toepassingen en daarom mag geconcludeerd 
worden dat de term ’dakbedekking’ de juiste is, omdat het 
direct de toepassing weergeeft.

Nu gaat het er nog alleen om wat de definitie van een ‘dak’ 
is. Helaas geeft het Bouwbesluit geen definitie van het dak.  
De Van Dale zegt: “bovenafsluiting van een gebouw”,  
dus in deze definitie wordt er niets gezegd over dat een dak 
op een bepaalde hoogte moet liggen. Het kan theoretisch 
dus ook een dak op het niveau van het maaiveld zijn.  
En dan is er nog de vraag wanneer iets een dak is en  
wanneer een gevel. Ik moet helaas de bron even schuldig 
blijven, ik hoor altijd het criterium dat wanneer de hoek  
van het dakvlak met de horizontaal meer dan 75° is,  
dit constructie-onderdeel als een gevel aangemerkt dient  
te worden. Dit heeft natuurlijk ook direct invloed op de  
thermische isolatie-eisen en de eisen op het gebied  
van weerstand tegen branddoorslag en -overslag voor  
dit constructie-onderdeel. ■

Wat is de definitie van een ‘dakbedekking’? Het lijkt een zuiver  

theoretische kwestie, maar het antwoord op die vraag heeft  

gevolgen voor de eisen die aan het materiaal worden gesteld.  

Een beschouwing.

SPECIAL DAKBEDEKKINGEN



Met de instelbare Run-off control biedt ZinCo een eenvoudige  
en zeer effectieve oplossing om overbelasting van het rioolstelsel  
tijdens piekbuien te voorkomen. 

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.         

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

Run-off control: de meest eenvoudige 
oplossing voor retentiedaken

Klimaatprestaties

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

IKO PUSHING LIMITS
Onze doelstelling en missie is om energiezuinige en ecologisch verantwoorde 
producten- en  systemen te ontwikkelen. IKO werkt vanuit expertise in  
dakbedekking, vloeibare waterdichting en isolatie totaalconcepten en -systemen 
uit voor de bouw. Bij IKO is duurzaam ondernemen met respect voor mens en 
milieu een integraal beleid dat zich weerspiegelt in alle stadia van de  
life cycle van onze producten.

Met IKO kiest u voor duurzame oplossingen.

DAKBEDEKKING  I  VLOEIBARE WATERDICHTING  I  ISOLATIE

ENERGIE-EFFICIËNT

LUCHTZUIVEREND
HITTE REFLECTEREND

DUURZAAM

GROENE ENERGIE

RECYCLED

ENERGIE-BESPAREND

WATERBUFFERING

KOELEND
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Medio 2017 is de BMI Group ontstaan uit de fusie tussen Braas Monier  

en Icopal. Wat heeft dit voor gevolgen op de Nederlandse markt,  

hoe heeft men het hier georganiseerd en wat zijn de toekomstperspectieven? 

Roofs sprak hierover met Bert de Ru (Managing Director BMI Benelux)  

en Cor den Hartog (Sales Director BMI Nederland).

Een krachtige partij met  
kennis van het hele dak

SPECIAL DAKBEDEKKINGEN

Vanwege de gunstige locatie, centraal in het land en  
dichtbij de belangrijke verbindingswegen is er bij de  
samenvoeging gekozen hier het BMI hoofdkantoor voor  
de Benelux te vestigen. 

INTEGRATIE 
Inmiddels is de verhuizing naar Montfoort afgerond.  
Hier is sinds begin 2018 een geïntegreerde BMI verkoop 
 binnendienst actief. Tevens zijn hier de BMI Benelux  
marketing afdeling, de financiële administratie en overige 
ondersteunende diensten te vinden. Het in de hellende 
dakenbranche goed bekende Monier trainings centrum zal 
op korte termijn worden uitgebreid met de Icopal platdak 
trainingsfaciliteiten. De BMI Benelux-organisatie staat onder 
leiding van Bert de Ru, Cor den Hartog is aan gesteld als 
Sales Director van de organisatie.
 
De productie- en verkoopactiviteiten in de wegenbouw,  
in Nederland bekend als Esha Infra Solutions, blijven geves-
tigd in Hoogkerk. Vanuit deze locatie stuurt Herman Schutte 
als business line director de Europese Civil Engineering 
 activiteiten aan. Vanzelfsprekend blijft de productielocatie 
van Icopal actief op de vertrouwde locatie.

Op de Nederlandse markt kennen de branches voor platte 
en hellende daken twee duidelijk verschillende dynamieken. 
Het zijn twee individuele branches, met eigen distributie-
kanalen, gespecialiseerde verwerkers, aparte branche-
verenigingen, opleidingen, regelgeving en vakbladen.  
Mede daardoor hebben beide bedrijven een verschillende 
marktbenadering: waar Icopal veelal via de gespecialiseerde 
platdak-distributie verkoopt en rechtstreekse contacten  

heeft met de professionele platdak ondernemingen, 
 verkoopt Monier haar producten via de bouwmaterialen-
handel. Beide heren geven aan dat dit in de toekomst  
ook niet zal veranderen. “Wij respecteren de bestaande 
 verhoudingen,” aldus De Ru.

“De situatie van twee gescheiden dakenbranches is uniek 
voor Nederland,” vervolgt hij. “In het buitenland is dat vaak 
niet zo. Dat er nu twee grote leveranciers uit beide branches 
zijn gefuseerd, levert een groot aantal kansen op voor ons en 
onze klanten. We hebben een sterk commercieel apparaat 
en een assortiment dat het hele dakenspectrum beslaat, 
waarmee we aan tafel zitten bij zowel de woningbouwvereni-
gingen, commerciële vastgoedeigenaren, voorschrijvers en 
kleine tot grote aannemers en dakdekkersbedrijven.”

“Je ziet dat veel dakdekkersbedrijven, door deze fusie,  
zich op hun eigen positie heroriënteren,” vult Den Hartog 
aan. “Veel woningbouwcorporaties hebben zowel platte als 
hellende daken in het bestand en doordat het voor hen 
eenvoudiger is geworden om beide assortimenten te voeren, 
overwegen zij ook acquisitie uit te voeren op de hellende 
daken van hun klanten. Met de samenvoeging van beide 

Uit de verschillende fusies en overnamen is inmiddels  
de grootste producent van dakbedekkingssystemen  
voor platte en hellende daken in Europa ontstaan.  
Het bedrijf heeft circa 11.000 medewerkers in meer dan  
40 landen wereldwijd. Eigenaar is het Amerikaanse  
Standard Industries die de organisatie in Europa heeft  
neergezet. Het hoofdkantoor is gevestigd in Londen.

In Nederland was de operatie relatief eenvoudig, er hoefden 
‘slechts’ twee organisaties te worden samengevoegd.  
Monier en Icopal zijn allebei internationale concerns,  
die in veel landen met meerdere organisaties zijn vertegen-
woordigd. In Nederland is Icopal aanwezig met een 
 productielocatie en kantoor in Hoogkerk. Monier opereert  
op de Nederlandse markt met productielocaties in  
Woerden en Tegelen (keramische dakpannen) en Susteren 
(betondakpannen) en een verkoopkantoor in Montfoort. 

Cor den Hartog (links) en Bert de Ru.
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SPECIAL DAKBEDEKKINGEN

organisaties is op de Nederlandse markt dus een krachtige 
partij ontstaan met kennis van het hele dak en op dit gebied 
een compleet assortiment. De afgelopen periode hebben 
we veel geïnvesteerd in de allround deskundigheid van onze 
medewerkers. Zo hebben bijvoorbeeld onze hellend dak-
specialisten een scholing bij BDA Opleidingen gevolgd. 

Tijdens de afgelopen Bouwbeurs presenteerde de organisatie  
zich voor het eerst aan de markt. Het was volgens beide 
heren een bijzonder geslaagde week. De BMI Group was 
 duidelijk aanwezig met een opvallende stand en verschil-
lende andere uitingen tijdens de beurs. De reacties waren 
positief en ook het bezoek van de eigenaren van moeder-
bedrijf Standard Industries aan de stand zorgde voor een 
positieve flow van de medewerkers. “Natuurlijk worden  
we door de markt goed en kritisch in de gaten gehouden,  
maar mijn indruk is dat men ziet dat dit een positieve ontwik-
keling is, waar voor alle partijen voordelen zijn te behalen,” 
aldus Den Hartog.

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN
Wat mogen we van de organisatie verwachten? “We  hebben 
zoals gezegd een portfolio dat alles afdekt en we zijn 
 voortdurend bezig dit verder uit te bouwen,” aldus De Ru.  
“We zijn bijvoorbeeld voorloper in de ontwikkeling  
van BIM. Dit zullen wij verder uitbouwen. Inmiddels is er  
een echte kruisbestuiving aan het ontstaan met het  
Europese BMI hoofdkantoor in Londen, waardoor wij  
voortdurend worden gevoed met ideeën over product- en 
systeeminnovaties. Wij brengen op onze beurt de wensen 
van de Nederlandse markt in en zo komen we vaak tot 
innovatieve oplossingen. De markt mag dus van ons in de 
komende tijd de nodige ontwikkelingen verwachten.”

Den Hartog meldt dat de Everguard TPO een recente  
uitbreiding is van het assortiment dakbedekkingen voor  
het platte dak. “De markt gaat steeds meer toe naar het 
aanbieden van systemen en wij zullen hier ook in voorzien. 
BMI Monier is hier al ver mee, BMI Icopal zal in dit opzicht 

eveneens stappen zetten. Op termijn zullen we ook isolatie-
materialen, folies en bevestigers gaan voeren. Een andere 
recente ontwikkeling voor het platte dak is de introductie  
van de circulaire bitumen dakbaan Citumen. We verwachten 
in het komende jaar ongeveer 1 miljoen m² van dit product 
te kunnen produceren. ”

Ook op het gebied van de energietransitie verwacht men  
op redelijke termijn noviteiten te kunnen melden. De Ru:  
“We hebben al jarenlang goede oplossingen voor zonne-
energie in ons pakket, maar de focus van BMI Monier heeft 
begrijpelijkerwijs lang gelegen op de ontwikkeling,  
productie en verkoop van dakpannen. De indaksystemen 
winnen aan populariteit en het zou dan ook onverstandig 
zijn om hier niet op in te spelen. Nederland vervult op  
dit gebied een gidsfunctie. We zien de opgave en spelen 
erop in. Onlangs heeft Standard Industries een speciaal 
bedrijfsonderdeel opgericht, GAF Energy, om deze  
ontwikkelingen verder vorm te geven.”

Al deze ontwikkelingen betekenen dat de organisatie  
recent met nieuwe medewerkers is uitgebreid. De Ru:  
“We verwachten dat de huidige positieve bouwconjunctuur 
nog wel even zal voortduren, maar het mag duidelijk zijn  
dat deze opwaartse lijn niet eindeloos zal duren.  
Voor ons is het zaak om goed op de ontwikkelingen te 
blijven anticiperen, zodat de organisatie ook in de toekomst 
gezond en slagvaardig blijft.” ■ 

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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     Snelle levering via
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Aabo Unifol POCB SK is een ongekend sterke en veelzijdige éénlaags 
toepasbare superieure dakbedekking die door zijn unieke compound de 
beste eigenschappen van zowel kunststof, EPDM als bitumen dakbedekking 
verenigd in de ultieme zelfklevende dakbaan. 

Aabo Unifol POCB SK kent een unieke samenstelling waarin elementen 
uit de meest moderne dakbanen en traditionele bitumen samenkomen: 
de weerbarstigheid en stevigheid van bitumen, de flexibiliteit en 
verwerkingssnelheid van kunststof en de levensduur van combiproducten 
gemaakt van EPDM én bitumen.  De rol is leverbaar met een afwerking van
TNT vlies of een prachtige zwarte fijngranulaat afwerking.

Aabo Unifol POCB SK is niet alleen over de gehele onderzijde zelfklevend, ook de 
overlappen zijn voorzien van een aparte zelfklevende strook. Daardoor kan een 
dak in zijn geheel zonder brander of föhnlasautomaat gerealiseerd worden! De 
900 Newton sterkte dakbaan is vanwege zijn vormbaarheid tevens zeer geschikt 
om te verwerken in dakranden en voor het inwerken van details. Door de geringe 
dikte van 3.5mm en de toepassing als éénlaags systeem zorgt de dakbaan 
bovendien voor een geringe gewichtsbelasting. Al deze eigenschappen maken 
van Aabo Unifol POCB SK met recht de ultieme zelfklevende dakbaan!

Aabo Unifol POCB SK
De snelste én sterkste SK dakbaan.

Ook verkrijgbaar als 1400 Newton sterke 
variant voor mechanische bevestiging!

De ultieme 
zelfklevende dakbaan.

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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Functionele afdichting  
van gebruiksdaken

MULTIFUNCTIONELE DAKEN
Om het meeste uit het dak te halen, kunnen gekleurde 
functies gecombineerd worden. Dit kan een groen-blauw 
dak zijn, waarbij het groendak tevens een waterbergings-
dak is. Maar ook een groen-rood dak is een mogelijkheid, 
waar een dakterras wordt gecreëerd tussen het groen. 

AFDICHTEN MET VLOEIBARE KUNSTSTOFFEN 
Een multifunctioneel dak vraagt om een gedegen  
constructie, perfecte afdichting en veiligheids-
maatregelen. Er is dan ook altijd een dakbedekking  
nodig, waarbij een volledig verkleefde methode wordt  
toegepast. Het is van belang dat de toplaag van  
het systeem hydrolyse bestendig is en de afdichting  
wortelwerend. Een mogelijkheid hiervoor is het dak 
 afdichten op basis van vloeibare kunststoffen,  
op basis van PMMA (Polymethylmethacrylaat),  
zoals bijvoorbeeld Triflex ProDetail. 

Steeds vaker worden vloeibare kunststoffen gebruikt  
als alternatief voor de traditionele dakafdichting.  
Een belangrijk voordeel hiervan is dat brandgevaar  
wordt uitgesloten, omdat het zonder verhitting wordt  
aangebracht. Het materiaal is wortelwerend en omdat  
het compleet verkleefd wordt met de ondergrond,  
ontstaat een volledig naadloos oppervlak, inclusief  
randen en details. Het dak is hierdoor geheel waterdicht, 
ook op de moeilijk bereikbare plekken. 

Met een kleurfinish is een esthetisch aantrekkelijk geheel 
te creëren en is het aan te passen aan de omgeving.  
Ook is het mogelijk de opbrengst van zonnepanelen  
te verbeteren door gebruik te maken van bepaalde  
kleurencombinaties, zoals wit en glasparels.  
Het gebruik van vloeibare kunststoffen draagt op deze 
manier bij aan zowel de duurzaamheid van gekleurde 
daken als aan de esthetische waarde. ■

Er zijn ontzettend veel mogelijkheden om het dak te  
gebruiken als uitbreiding van het gebruiksoppervlak.  
De mogelijkheden van de diverse functies worden  
aangegeven aan de hand van een kleurensystematiek, 
namelijk: groen, blauw, geel en rood. 

GROENE DAKEN
Dit zijn daken met begroeiing. Afhankelijk van het  
soort beplanting en het gebruik, zijn er twee soorten te  
onderscheiden: extensieve en intensieve groendaken. 
Extensieve groendaken zijn vooral begroeid met mossen, 
vetplanten, sedum, grassen en kruiden. Heel eenvoudig in  
onderhoud, maar niet beloopbaar of geschikt als gebruiks - 
dak. Intensieve groendaken bestaan net als een gewone  
tuin uit o.a. grassen, bodembedekkers, hoge vaste 
planten en soms zelfs bomen. Door de ruime keuze aan 
beplanting valt een esthetisch zeer aantrekkelijk geheel 
te creëren. Het dak is begaanbaar en kan ook gebruikt 
worden voor recreatieve doeleinden. Dit stelt dus extra 
(constructieve en functionele) eisen aan de ondergrond.

BLAUWE DAKEN
Bij hevige regenval vangt een blauw dak het overtollige 
water op. Dat kan met een regentuin, maar ook met een 
speciaal krattensysteem onder de vegetatielaag waar  
het water wordt opgevangen. Blauwe daken voorkomen 
– in meer of mindere mate – piekbelasting van het riool. 
Daarnaast heeft regenwater een verkoelend effect,  
dit zorgt voor extra comfort in de onderliggende ruimte.

GELE DAKEN
Op een geel dak, ook wel energiedak genoemd, wordt 
duurzame energie opgewekt in de vorm van warmte  
en/of stroom. Er is dan minder energie van het net nodig 
en dat betekent een lagere energierekening. 

RODE DAKEN
Rode daken zijn daken met uiteenlopende recreatieve 
doeleinden, zoals een terras, sportveld of zwembad:  
ideaal voor het efficiënt en effectief benutten van het 
leefoppervlak in een drukke stad. 

SPECIAL DAKBEDEKKINGEN

Een dak als kunstobject, om op te recreëren of te parkeren, om energie mee 

te winnen of om water op te beheren: om allerlei redenen heeft het dak  

de afgelopen jaren veel extra functies gekregen. Een goede waterdichte laag 

is daarbij van essentieel belang.

Optimale
werkbaarheid

Hecht op praktisch 
iedere ondergrond

Naadloos afdichten voor bijvoorbeeld doorvoeren, 
spuwers, airco, technische installaties, detailleringen, ed.

Veilig verwerkbaar, zonder 
warmtebron of vlam

Koud verwerkbaar, waardoor uitstekende 
preventie tegen brandgevaar

Verwerkbaar 
vanaf -5°C

Triflex BV | Boerendanserdijk 35 | 8024 AE  Zwolle  | T: +31 (0)38 460 20 50 | info@triflex.nl | www.triflex.nl

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

Kijk voor alle 10 zekerheden en meer informatie op www.trifl ex.nl/10-zekerheden
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Herbert Dierking begon zijn carrière in de horeca en dat is nog steeds te merken in zijn dagelijkse 
werkpraktijk. Zijn vader was bakker en zijn winkel was feitelijk een ontmoetingscentrum voor 
de buurt. Ook voor Herbert is het contact met zijn klanten de spil waar zijn werkdag om draait. 
“Het is prachtig om samen met de klant op zoek te gaan naar de juiste oplossing voor een 
bepaald project.”

Herbert heeft ruim tien jaar bij Vlutters Dakmaterialen ervaring  opgedaan in de daken-
branche. Daar werd hij dan ook besmet met het ‘dakenvirus’. In 2006 ging hij aan de slag bij 
Troelstra & de Vries. Van groothandel naar fabrikant. Een mooie vervolgstap in zijn  carrière als, 
inmiddels, vertegenwoordiger. “De vrijheid van de buitendienstmedewerker is prettig en ik vind 
het heel mooi om een project met adviezen te begeleiden. Het klinkt misschien ongebruikelijk, 
maar ik ben een mensenmens. Daarom vind ik het dagelijkse, persoonlijke contact zo belangrijk. 
Naast de vakkennis draait het ook om het onderlinge vertrouwen. Doe wat je zegt en zeg wat 
je doet: een open communicatie is van essentieel belang voor het vertrouwen. Ik ga voor mijn 
klanten door het vuur. Zij zijn de ambassadeurs van onze producten.”

Sinds 2016 waait de SOPREMA-vlag aan de mast bij de bitumenfabrikant uit IJlst, een overgang die volgens Herbert alleen maar positieve 
eff ecten heeft gehad. “Voorheen hadden we drie smaken: bitumen, bitumen en bitumen,” lacht hij. “Inmiddels bieden we een veel breder 
assortiment. Nog steeds geloven we in bitumen, het is een degelijk en betrouwbaar product dat zich al jarenlang bewezen heeft. 
Maar voor alle materialen geldt dat er situaties denkbaar zijn waarin het, om wat voor reden dan ook, beter is om een andere keuze te maken. 
De markt heeft zich in de loop der jaren nu eenmaal zo ontwikkeld dat je er niet aan ontkomt om je breder te positioneren. Al is het alleen 
maar omdat het gebruik van het dak aan het veranderen is. We zijn dan ook betrokken geweest bij heel bijzondere projecten, zoals bijvoor-
beeld het Kurhaus in Scheveningen, Wärtsilä in Zwolle en DCW in Enschede. Dat zijn bij uitstek projecten waar we met onze expertise en 
het goede persoonlijke contact met de dakdekkers tot een heel bijzonder resultaat konden komen.”

“De opdrachtgever verlangt in de huidige markt steeds meer zekerheden. Dat is natuurlijk logisch en die tendens zal alleen maar sterker 
worden. Je moet wel in de gaten houden dat je het, bijvoorbeeld in het geval van levensduurverwachting, over hetzelfde blijft hebben. 
Het is een waarheid als een koe: in het verleden behaalde resultaten bieden geen garanties voor de toekomst. Vanzelfsprekend biedt 
SOPREMA die  zekerheden op basis van alle relevante certifi caten, maar vooral met de kwaliteit van onze producten. Zoals een slechte 
dakdekker de kwaliteit van een topproduct teniet kan doen, kan een slecht product het vakwerk van de dakdekker verprutsen. Daarom is 
die wisselwerking zo belangrijk. Bij SOPREMA werken we dagelijks met een hecht team om kwaliteitsdaken af te leveren, daken dus die er 
netjes bij liggen en jarenlang probleemloos waterdicht blijven. Ik sta er elke dag voor op om dat samen met de klant te bereiken.”

DE DAKEXPERTS 
VAN SOPREMA 
AAN HET WOORD

Advertorial

De dakrollen, isolatieplaten, logo’s, advertenties en nieuwsberichten van SOPREMA zien we op 
regelmatige basis voorbijkomen. Maar wie zijn nu de gezichten achter SOPREMA? We stellen graag 
een expert aan u voor: Herbert Dierking, area sales manager Oost- en West-Nederland.
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Recent heeft dakgroothandel Altena Dakspecialiteiten de vloeibare 

 dakbedekkingssystemen van Kemperol in het assortiment opgenomen.  

Hoe is men van plan het product in de Nederlandse markt te zetten. Om hier 

een antwoord op te krijgen, sprak Roofs met Sjors Wolters, bedrijfsleider bij de 

dakgroothandel, en Dirk Weijma, die als productspecialist de verantwoordelijk-

heid draagt voor de verkoop van de producten van Kemper System.

Altena Dakspecialiteiten  
is ook importeur Kemperol

SPECIAL DAKBEDEKKINGEN

eenvoudig in de juiste mengverhouding in de zak kunnen 
worden gemengd. Een ander product uit het assortiment is 
de Kemperol Fallstop, een coatingssysteem voor lichtkoepels. 
Dit product wordt eveneens met de roller op het oppervlak 
aangebracht: het beveiligt de koepels tegen doorvallen en 
vergroot de hagelbestendigheid van de koepels.

Kemperol wordt al jarenlang in Nederland vermarkt,  
maar Kemper System was op zoek naar uitbreiding in de 
Nederlandse markt. In deze zoektocht is de Duitse fabrikant 
uitgekomen bij Altena Dakspecialiteiten. De dakgroothandel 
was juist op zoek naar een verdere verbreding, vanuit het 
streven een zo compleet mogelijk assortiment te bieden  
voor de meest uiteenlopende toepassingen. 

“Binnen het segment vloeibare afdichtingsproducten is  
dit assortiment naar onze mening de top,” vertelt Wolters.  
“De toegevoegde waarde van deze producten ten opzichte 
van de bestaande systemen is dat er, door de levering  
van het product in een kleinverpakking, na afloop van de 
werkzaamheden veel minder materiaal hoeft te worden  
weggegooid. Elke dakdekker kan eenvoudig met de  
producten werken. In Duitsland is de fabrikant al jarenlang 
marktleider en men heeft voor de Nederlandse klanten  
een compleet servicepakket beschikbaar, zoals een 
 trainingscentrum op de locatie in Vellmar (Duitsland) en 
projectbegeleiding voor nieuwe klanten.” 

ZORGVULDIG
Dirk Weijma is accountmanager bij Altena en heeft zich  
in het verleden veel met productontwikkeling en marktintro-
ducties beziggehouden. Hij is binnen Altena Dakspecialiteiten  

de productspecialist van de vloeibare  afdichtingproducten. 
“Zoals gezegd zullen we in eerste instantie inzetten op  
de bekende producten uit het assortiment,” vertelt hij.  
“Op deze manier kunnen zowel wijzelf als onze klanten 
 ervaring opdoen met de producten. Daar nemen we  
de tijd voor: het is belangrijk de producten zorgvuldig in  
de markt te zetten. Dit doen we o.a. met trainingen bij de  
fabriek, of bij onze vestiging in Apeldoorn, maar ook met 
(presentatie)trainingen op de locaties van onze klanten.  
De praktijk is immers altijd anders dan een standaard  
dakvlakje op een trainingslocatie.”

“Zoals wellicht bekend, zijn de producten geschikt voor alle 
ondergronden. Aandachtspunten bij de verwerking zijn 
vanzelfsprekend de buitentemperatuur, het vochtgehalte en 
de oppervlaktetemperatuur. Om dit te meten in betonnen 
ondergronden, heeft de fabrikant een speciaal apparaatje 
beschikbaar. Als alle lichtjes op groen staan, kan men de 
producten verwerken. Afhankelijk van de situatie kan men 
vooral kiezen voor een polyurethaanhars, het specialisme 
van Kemper, maar ook een PMMA zit in het assortiment.  
Het verschil zit hem met name in de snelheid van het 
 uitharden van het materiaal. Als het gaat regenen tijdens  
het uithardingsproces, doet dit namelijk afbreuk aan de  
kwaliteit van de afdichting. In geval van nood kan men  
ook een zogeheten ‘speedshot’ toevoegen, waardoor het 
materiaal versneld uithardt.”

Al met al is men ervan overtuigd van de potentie van de 
producten op de Nederlandse markt. Wolters: “De markt voor 
vloeibare dakbedekkingssystemen groeit mee met de  
renovatiemarkt. Wij zijn ervan overtuigd dat het assortiment 
van Kemper System een belangrijke toegevoegde waarde 
heeft op de Nederlandse markt. Wij gaan ons er dan ook  
vol voor inzetten om van deze nieuwe aanwinst in ons  
assortiment een succes te maken.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

In eerste instantie zet men in op de verkoop van de bekende 
Kemperol 2K-PUR, een vloeibare afdichting van detailleringen, 
kleine dakvlakken, galerijen en balkons. Daarnaast zal  
men inzetten op de reparatiesets RepairFix en de Dakpleister. 
Dit zijn oplossingen waarbij men snel en zeker een lekkage 
kan oplossen, ook onder ongunstige weersomstandigheden. 
Zodra men de verkoop van deze producten op poten heeft, 
zal het assortiment verder worden aangevuld. 

VLOEIBARE AFDICHTINGSPRODUCTEN
Voor de lezers van Roofs is een uitgebreide uiteenzetting  
over het product waarschijnlijk niet nodig. De producten  
van het Duitse Kemper System zijn al jarenlang op de  
Nederlandse markt verkrijgbaar en de kwaliteit en toepassing 
van de producten mogen ook bekend worden verondersteld. 
Met name de Kemperol 2K-PUR is in Nederland een bekend 
product: een oplosmiddelvrije, vloeibare afdichting die is 
ontwikkeld voor het waterdicht inwerken van kritische details 
en het verrichten van kleine reparatiewerkzaamheden.  
Men brengt eerst met een roller de onderlaag aan,  
waar een non-woven polyestervlies wapening in wordt 
 gelegd, daar overheen wordt de bovenlaag aangebracht.

Een belangrijk voordeel is dat 
de twee componenten van 
het product worden geleverd 
in één zak met twee delen. 
Wanneer men begint met 
de verwerking, wordt met 
één handeling de scheiding, 
die de zak deelt, verwijderd, 
zodat de componenten altijd 

Voor elke dakdetail een vloeibare oplossing met Kemperol

opstanden  -  doorvoeren  -  renovatie  -  doorvalbeveiliging lichtkoepels  -  betonafwerking

Vanaf nu in al onze vestigingen
Kampen – Zwaag – Woerden – Amsterdam – Zwijndrecht – Hengelo – Apeldoorn – Varsseveld

www.altena-dak.nl

DAKSPECIALITEITEN &

In handige kleine mengverpakkingen

adv altena-kemper.indd   1 19-3-2019   8:59:26
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Aabo Trading opent 
twintigste vestiging

Als grootste zelfstandige groothandel biedt het bedrijf  
een zo breed mogelijke keuze aan dakmaterialen en  
aanverwante producten.   Daarnaast voert men een zo 
breed mogelijk assortiment van andere producten die  
men nodig kan hebben om vakwerk te maken. Vrijwel alle 
producten staan verdeeld over alle vestigingen en men  
zorgt ervoor deze ruim op voorraad te houden. Door goede 
logistieke verbindingen en het feit dat men altijd in de  
buurt zit, is het mogelijk om meestal binnen 24 uur  
complete daken op maat aan te leveren op elke locatie. ■

Eerder dit jaar werd de vestiging in Maastricht compleet  
vernieuwd. De nieuwe vestiging in Geleen beschikt  
evenals de andere vestigingen, naast een compleet assor-
timent dakmaterialen, over een eigen industriële zetterij  
voor zink, koper, Plastisol en kleurgecoat staalplaat.  
Deze materialen kunnen direct na bestelling op maat wor-
den gezet. Tevens beschikt men over een complete winkel 
voor gereedschap, klein materieel, HWA, kleding en  
andere handzame producten.

De nieuwe vestiging is bovendien uitgerust met een 
 duurzaamheids-showroom met daarin de nieuwste  
ontwikkelingen op het gebied van zonnestroomsystemen  
en klimaatneutraal bouwen.

SPECIAL DAKBEDEKKINGEN

Een maatpak 
voor het dakvlak.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

Dakgroothandel Aabo Trading heeft in Geleen haar twintigste vestiging  

geopend. Daarmee is de groothandel de eerste partij in de dakenbranche 

die een twintigtal vestigingen heeft, waarmee men een complete dekking  

van Nederland heeft.



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:

Daken hebben voor ons geen geheimen.  
Wédéflex is namelijk al meer dan 40 jaar  
‘thuis op het dak’. Samen met onze Wédéflex 
Established Dealers - ‘onze mensen op het  
dak’ - hebben we in deze periode vele  
innovatieve en kwalitatief hoogwaardige  

daksystemen ontwikkeld en bevestigd. En dat 
blijven we ook de komende 40 jaar weer doen. 
Voor u. Graag nemen wij u in onze campagne 
mee naar de plek waar onze expertise ligt en  
wij ons het meest thuis voelen: het dak.  
Wédéflex. Thuis op het Dak.

Zuid-Willemsvaart 14, Postbus 811, 5201 AV ’s-Hertogenbosch
Telefoon: 073 - 613 10 40, E-mail: info@wedeflex.nl, Internet: www.wedeflex.nl

Wédéflex
Duurzame Daksystemen

THUIS OP HET DAK.
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CARLISLE® CM Europe 
opent nieuwe fabriek

SPECIAL DAKBEDEKKINGEN

Met RESITRIX® produceert Carlisle® CM Europe (CCM®) een product dat de 
voordelen van de twee afdichtingsmaterialen EPDM en bitumen combineert en 
zo een brug slaat tussen de traditioneel platte dakbedekking en de duurzame 
EPDM dakbedekking. De afgelopen jaren heeft de fabrikant continu geïnves-
teerd in de uitbreiding van haar productie faciliteiten in Hamburg om de sterke 
Europese ontwikkeling van het merk te ondersteunen. Nu wordt de capaciteit 
van de vestiging Waltershausen, in het geografische middelpunt van Duitsland, 
op grote schaal uitgebreid. 

NIEUWE FABRIEK
“Door de gestage groei volstonden de bestaande capaciteiten niet meer,”  
meldt Bruno Bauer, Director of Engineering bij CCM® GmbH, die het bouwproject 
als verantwoordelijke  projectmanager begeleidde. “Daarom hebben we besloten  
om een volledig nieuwe fabriek te bouwen.” Er is een ultra moderne fabriek  
gerealiseerd op een perceel aan de  oostkant van de stad. Het terrein omvat 
ruim 50.000 m², waarvan de fabriek een oppervlakte van 11.600 m²  behelst.  
Dit biedt de mogelijkheid om vanuit een strategisch  oogpunt in de toekomst nog  
verder uit te breiden. Naast een productie- hal voor RESITRIX® EPDM dakbanen  
en ALUTRIX® dampremmer, bevindt zich op het terrein een logistieke hal en is er 
één van onze trainingscentra gevestigd.” 

In het Duitse Waltershausen is begin dit jaar de nieuwe fabriek van  

Carlisle® CM Europe geopend. Het nieuwe gebouw integreert op een totaal - 

oppervlak van 11.600 m² een moderne en flexibel uitbreidbare productie- en 

logistiekhal, kantoorruimtes en de zogeheten Carlisle® Academy.  

Voor de EPDM dakbanen van het merk RESITRIX® betekent deze nieuwe  

locatie een verdubbeling van de productiecapaciteit.
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Daarop is een isolatielaag van minerale wol mechanisch 
bevestigd en uiteindelijk de waterdichte afwerking met  
de EPDM dakbaan. In de delen van het gebouw waar  
de onderconstructie uit van gewapend beton bestaat,  
is er gekozen voor de volledig gekleefde RESITRIX® SKW  
in een andere opbouw. 

Het bouwproject is tot dusver één van de grootste 
 investeringen van CARLISLE® in Europa:
“Het stelt ons niet alleen in staat onze productiecapaciteit 
te verdubbelen, maar vormt ook een prestigieuze ontmoe-
tingsplaats om onze klanten en relaties een kijkje achter de 
schermen van de productie te geven,” legt Jan Boerkamp 
uit. “Tevens onderstrepen wij met de uitbreiding van onze 
trainingslocaties dat we blijven investeren in de opleiding  
en bijscholing van vakmensen. 

KLAAR VOOR DE TOEKOMST
Benno Nijenhuis, senior Marketing Manager bij CCM-BV 
voegt toe: “In Nederland heeft het bedrijf zes jaar geleden  
al geïnvesteerd in een uitbreiding voor de productie van  
de HERTALAN®-producten. Wij hebben een nieuwe productie-
locatie in Roemenië geopend met een vloeroppervlakte van 
bijna 15.000 m², 8 membraantafels en een aparte afdeling 
voor onze EPDM 3D-technologie. En aan de voorkant een 
tweede productielijn in Kampen voor de productie van  
EPDM moederrollen. Met al deze investeringen in de afgelopen 
jaren zijn wij klaar voor de toekomst om een betrouwbare 
partner te blijven in de toelevering van hoogwaardige en 
duurzame EPDM dak- en gevelafdichtingen.” ■

“Wij waren op zoek naar een communicatief gebouw  
met een hoge flexibiliteit, aangepast aan de materiaal-
stroom en modulair uit te breiden” zegt Jan Boerkamp, 
Managing Director bij CCM-BV. De ontwerpers ontwikkelden 
een markant gebouw met verschillende volumes, dat zich 
via een elliptisch gebogen en royaal beglaasde voorkant 
richting de straat opent: “Met deze moderne architectuur 
willen we heel bewust onze competentie en prestaties als 
innovatieve fabrikant van afdichtingsbanen benadrukken,” 
aldus Jan Boerkamp.

“De elliptische vorm verwijst duidelijk naar een RESITRIX® 
EPDM rol en biedt dankzij de uitnodigende transparantie  
ook verrassende uitzichten van buiten naar binnen.  
Andere belangrijke aspecten bij het ontwerp waren het 
creëren van een modern magazijn en een materiaalstroom 
met een geautomatiseerde opslagtechnologie. Omdat het 
moederbedrijf Amerikaans is, voldoet het ontwerp volledig 
aan de ‘FM Global standards’.”

Het complex is in verschillende gebouwdelen onderver-
deeld. Afhankelijk van de functionele oriëntatie bestaan de 
 dakondersteunende lagen uit stalen trapeziumprofielen  
of gewapend beton. Om een dakafdichting met een 
lang durig hoge bestendigheid tegen veroudering en 
weers invloeden in alle onderdelen te garanderen, zijn er 
overal RESITRIX® EPDM dakbanen toegepast. Bij de stalen 
 trapeziumprofielen is eerst een primer FG 35 aangebracht 
en vervolgens de zelfklevende dampremmer ALUTRIX® FR. 

Wilt u meer weten: www.resitrix.nl

Dé unieke
EPDM dakbaan



Zeker en vast.

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

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

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

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

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

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

D-Vise EN 795
Klem-ankerpunt voor platte daken

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

rockwool.nl >1.000 °C 

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

Minimaal 1.000 °C, een verantwoorde keuze!

HAD IK MAAR, WAS IK MAAR...
TE LAAT.



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

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

Bitascourant
Dakbedekking - Isolatie - Dakaccessoires

Bitascourant 16Jaargang 9 - Uitgave 16 - april 2019

Een uitgave van:
Bitasco en Braber
Dakmaterialen

Het warme jaar 2018 ligt nog maar net achter ons toen we in februari al 

weer te maken kregen met de hoogste temperaturen die ooit in februari 

(KNMI De Bilt) werden gemeten. In het zuiden van het land werden in 

februari maar liefst 9 lentedagen gemeten!  Bij de dakdekker liggen de 

warme zomermaanden in 2018 nog vers in het geheugen. Er was heel 

veel werk, werk dat met steeds minder dakdekkers kan worden uitgevo-

erd. Mede door het grote aantal droogweer dagen en de keiharde inzet 

van dakdekkers en monteurs zijn de werken op tijd waterdicht gemaakt. 

Voor de winter alles waterdicht. Voor 2019 staan we weer voor een 

nieuwe uitdaging! Een nieuwe lading daken zal moeten worden voorzien 

van een nieuwe laag dakbedekking. Denk daarbij ook eens aan de IKO 

Powergum 470K24 met WITTE leislag, deze witte afwerking refl ecteert 

het zonlicht en brengt de temperatuur van het dak omlaag. Combineer je 

deze dakbaan met een extra laag IKO Enertherm PIR isolatie dan houd je 

de warmte in de koude maanden binnen en houd je de warmte tijdens de 

warme periode buiten.

Bitascourant 16 staat weer vol met aanbiedingen van artikelen die on-

misbaar zijn voor de dakdekker! Daarnaast hebben we voor onze trouwe 

klanten een spaaractie opgezet. Spaar in de periode van 15 april t/m 30 

juni voor gratis PerfectPro bouwradio’s. Arbeidsvitaminen voor de dak-

dekker! Radio’s et Bluetooth en DAB+.  Lees de voorwaarden op onze 

website. Tot ziens op een van onze vestigingen.

Arbeidsvitaminen voor de dakdekker!

*Alle prijzen in deze uitgave zijn exclusief BTW en geldig t/m 30 juni 2019

GROOT IN DAKBEDEKKING - ISOLATIE - ZINK - LOOD - WERKKLEDING

Hertalan DSS EPDM lijmset kort/lang
• 1x Hertalan DSS KS205 drukvat
• Artikelnr. 306155  +• 1x slang 5,5 m• Artikelnr. 306158  +• 1x spuitpistool kort• Artikelnr. 306156

Hertalan DSS EPDM lijmset kort/lang
• 1x Hertalan DSS KS205 drukvat

inclusief KS 205 lijm!

• 1x spuitpistool kort• Artikelnr. 306156

Actieprijs

€ 249,-

misbaar zijn voor de dakdekker! Daarnaast hebben we voor onze trouwe 

klanten een spaaractie opgezet. Spaar in de periode van 15 april t/m 30 

juni voor gratis PerfectPro bouwradio’s. Arbeidsvitaminen voor de dak-

dekker! Radio’s et Bluetooth en DAB+.  Lees de voorwaarden op onze 

website. Tot ziens op een van onze vestigingen.
Actieprijs
Actieprijs

€ 249,€ 249,--Medio april verschijnt
Bitascourant nr. 16 met
volop aanbiedingen die

je niet mag missen!

“We make waterproofing easy”

SealEco BV
Handelsweg 20
8152 BN Lemelerveld 
Tel.: +31 (0)572 371 027
E-mail: info.nl@sealeco.com

Ons bedrijfsconcept
Wij zijn dé specialist in het produceren van op maat 
gemaakte, duurzame EPDM dakmembranen. 
Naast de keuze van de juiste producten in combinatie 
met de juiste applicatie ontzorgen wij onze klanten en 
opdrachtgevers.

Onze kernwaarden
• Ethiek: Wij streven naar eerlijkheid en volgen hoge 

normen en waarden in ons dagelijks werk.
• Relatie: Wij proberen ons steeds in de positie van 

onze klant te verplaatsen.
• Betrouwbaarheid: Wij leveren kwaliteit in alles wat 

wij doen.

www.sealeco.com

Onze kwaliteit
Kwaliteit is ons sleutelwoord. Wij produceren en leveren 
alleen A-kwaliteit producten en systemen. Daarnaast 
zijn wij in bezit van het KIWA procescertifi caat “verwer-
ken van kunststof folie”. Onze processen en geleverde 
prestaties worden zowel intern als extern gecontroleerd.

Uw totaal leverancier
Door ons uniek aanbod aan de markt is er altijd een juist 
product en/of systeem voor elke toepassing. Wij zijn uw 
totaal leverancier op het gebied van EPDM rubberfolies. 
Wij geven advies op maat, ondersteunen, leiden op en 
begeleiden onze klanten van A tot Z.

Brandveilig werken Milieubewuste keus Duurzame daksystemen

SPONSORVERKIEZINGDAK VAN HET JAAR 2018
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NIEUWSLIJN SPECIAL DAKBEDEKKINGENNIEUWSLIJN SPECIAL DAKBEDEKKINGEN

BMI GROUP BENOEMT  
SALES DIRECTOR NEDERLAND
Met de aanstelling van Cor den Hartog  
als Sales Director BMI Nederland heeft  
BMI Group de integratie van de sales  
activiteiten voor platte en hellende daken  
in Nederland afgerond. BMI Group is vorig jaar  
ontstaan uit een fusie tussen  
Braas Monier Building Group,  
Europees marktleider in  
hellend dak producten  
en Icopal Group,  
Europees marktleider in  
plat dak producten.

NIBE: EPDM MEEST DUURZAME DAKBEDEKKING
EPDM dakbedekking is door de NIBE opnieuw beoordeeld 
als de meest duurzame dakbedekking voor platte daken. 
Hierbij is gekeken naar de totale schaduwkosten van een 
product bij zowel een mechanisch bevestigd systeem  
als een verkleefd systeem. In beide bevestigingssystemen 
heeft een EPDM folie met een dikte van 1,2 mm de laagste  
milieu-impact en is het in klasse 1a ingedeeld. Deze impact  
wordt bepaald aan de hand van de Levenscyclusanalyse 
(LCA) methodiek. Het meest milieuvriendelijke product 
wordt in milieuklasse 1a inge-
deeld, de milieureferentie.  
Producten die in milieuklasse 1 
of 2 vallen, komen in aanmer-
king voor het DUBOkeur®

GRATIS NETTEN TEGEN MEEUWEN
De Meeuwenwerkgroep van Wijkberaad Bezuidenhout 
zoekt een diervriendelijke methode om meeuwen  
te verdrijven uit de wijk. Afgelopen jaar waren die niet 
succesvol en nu beginnen ze dus met een nieuwe 
aanpak: het plaatsen van netten op platte daken.  
Het gebruik van netten tegen meeuwen is al eens  

in andere wijken geprobeerd en bleek erg succesvol te zijn. De meeuwen blijven weg omdat ze door de netten  
niet meer op het dak kunnen landen. De mazen van de netten zijn 5×5 cm. Meeuwen landen daar niet op, of in,  
of tussen. De mazen zijn zo groot dat kleine vogeltjes er niet in vast komen te zitten.

SOPREMA ONDERSTEUNT #SIGNFORMYFUTURE
Het is tijd om te handelen tegen de klimaatverandering: dat vinden niet 
alleen de tienduizenden ‘klimaatspijbelaars’, maar ook meer dan 100 CEO’s, 
captains of society en universiteitsrectoren die de campagne  
#SignForMyFuture op 5 februari 2019 ondertekenden.  
SOPREMA was één van de ondertekenaars van het  
klimaatmandaat. Met de actie spoort de producent 
van isolatie- en waterdichtingsmaterialen de politieke 
verantwoordelijken aan de nodige en moeilijke 
maatregelen te nemen om de klimaatdoelstellin-
gen van Parijs te halen. De fabrikant werkt al jaren 
aan duurzame oplossingen die bijdragen tot een 
verminderde uitstoot van broeikasgassen.

AFVALSTOFFENBELASTING ASBESTHOUDENDE DAKBEDEKKING VERVALT
Sinds 1 januari 2019 is de afvalstoffenbelasting vervallen voor  asbesthoudende 
producten die in gebruik zijn geweest als dakbedekking. De stortkosten die 
gemeenten berekenen, gelden nog wel. de vrijstelling geldt alleen voor 
 dakbedekking. Voorwaarde is dat het betreffende dak wordt gesaneerd door 
een gecertificeerde asbestverwijderaar en dat de sanering is aangemeld 
in het landelijk asbestvolgsysteem. Voorafgaand aan het storten moeten de 
bewijzen daarvan worden overlegd.

HEEMBOUW EN NEW HORIZON WERKEN  
SAMEN AAN ‘MAAKBAAR CIRCULAIR’

Heembouw en New Horizon hebben een samenwerkings-
overeenkomst getekend om verdere stappen te zetten 

richting een circulaire bouweconomie. De bedrijven  
werkten in het voorbije jaar al samen bij de ontmanteling 

van het gemeentehuis Zuidplas. Op dit moment  
is de transformatie van kantoorgebouw Metropolitan  

in Amsterdam in volle gang. Ook hier werken de partijen 
samen aan een duurzame demontage van het bestaan-

de kantoor. Vanuit deze projectmatige samenwerkingen 
besloten de teams ook op een procesmatige manier  

samen te gaan werken aan het realiseren van de  
circulaire ambities van beide bedrijven.

VOLOP INSPIRATIE UIT DE PRAKTIJK TIJDENS 
GEVAARLIJKE STOFFEN INNOVATIEFESTIVAL
Veilig werken met gevaarlijke stoffen zou niet 
de regel moeten zijn, maar de norm. Dat is een 
cruciaal verschil, bleek donderdag 14 maart 
tijdens het Gevaarlijke Stoffen Innovatiefestival  
in De Fabrique in Utrecht. Het evenement, 
georganiseerd door het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in samen-
werking met het Nederlands Focal Point (FOP), 
gaf ondernemers en innovators de kans om te 
laten zien hoe zij veilig werken met gevaarlijke 
stoffen mogelijk maken.

KENNIS DELEN TIJDENS SIDE EVENTS OP 
BUILDING HOLLAND 2019

De (on)mogelijkheden van circulaire  
installaties in gebouwen, gezonde  
verstedelijking en icoonprojecten  

en de technische voorbereidingen op 
#VanGasLos zijn onderwerpen tijdens  
verschillende Side Events gedurende  

Building Holland 2019. Deze side events  
zijn specifiek bedoeld om kennis te  

delen over verschillende actuele  
onderwerpen, waaronder de  

energietransitie en circulariteit.
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Janken voor de bühne

(ja: ook woningbouwverenigingen worden tegenwoordig 
gerund als een onderneming), om een zo hoog mogelijke 
woonvoorraad te creëren en dus het rendement op de  
investeringen te optimaliseren. Oftewel klaar te zijn voor  
de toekomst.

Waarschijnlijk heeft men zo niet gedacht, want dan had 
deze man wel gezegd: “De prijzen lopen op, maar wij waren 
en klaar voor en het geeft niet dat we nu iets minder kunnen 
bouwen. De afgelopen jaren hebben we al flink geïnvesteerd 
en een extra woningvoorraad gecreëerd. Ja, de meeste  
sociale verhuurders zijn op de toekomst voorbereid.”

Tjonge jonge, wat had hij zich op de borst kunnen slaan  
ten overstaan van een miljoenenpubliek en wat hadden  
die organisaties kunnen laten zien hoe sociaal betrokken  
ze waren geweest in de tijd van crisis in de bouw.

Maar ja, u weet ook wel dat het zo niet is gegaan.  
Het geld dat over was, is in luxe opgegaan en niet in volume. 
Geen extra stimulans voor een sector die het moeilijk had  
en nu moeite heeft om de volumes aan te kunnen.  
De duizenden van de vakkrachten uit de diverse bouwge-
relateerde branches zijn weggesaneerd en hebben dichtbij 
huis een leuke job zonder stress gevonden: zij hoeven  
niet zo nodig terug. Terug naar buiten, voor dag en dauw,  
vaak meer dan een uur te reizen om op tijd in het donker  
in weer en wind door de bagger en over gladde steigers  
hun kunstje te gaan doen. Altijd maar tijdsdruk, want het 
moet ook als het eigenlijk niet kan.

En nu maar verontschuldigen én vertellen dat het aan die 
anderen ligt én dat die zo duur zijn geworden én dat ze  
onvoldoende personeel hebben door de crisis én dat zij 
daar zelf echt niks aan kunnen doen én dat het zo erg is 
voor die mensen die nu geen betaalbare huurwoning kunnen 
krijgen én dat er nu van die lange wachtlijsten ontstaan én 
dan kan je nog maar één ding: janken voor de bühne. ■

Theo Wiekeraad

Heeft u dat nu ook? En kunt  
u daar ook zo slecht tegen,  
dat janken voor de bühne? 
Altijd maar wijzen naar de  
ander en die de schuld geven 
van God mag weten wat.

Enige tijd geleden werd er 
door Bouwend Nederland  
geklaagd dat aannemers 
hun projecten te goedkoop hadden aangenomen. In de 
periode van te weinig werk en lage kosten bij producenten 
en onderaannemers was er voor ‘weinig’ aanbesteed en 
gescoord. Nu de bouw beter draait en personeelstekorten en  
materiaalschaarste de prijzen opdrijven, lopen de uitvoerings- 
kosten uit de hand. Ach ja, wie had dat nu kunnen voorzien?
 
Nu weer staat er iemand op het nieuws te verkondigen:  
“Er worden minder sociale huurwoningen gebouwd,  
omdat het bouwen daarvan het afgelopen jaar procenten 
duurder is geworden”. Of bedoelt de man in dit geval  
dat de komende tijd minder gebouwd gaat worden,  
omdat de aanbestedingen hoger uitvallen dan begroot? 
Jarenlang was het crisis in de bouw en zijn de prijzen  
lager geweest dan begroot door de principalen.  
Bij bijna iedere aanbesteding werd met een uitgewrongen  
aanbieding de aanbesteding gewonnen door het bedrijf 
met de grootste honger naar werk.

Toch jammer hè, dat niemand heeft gewaarschuwd dat  
na een crisis de prijzen wel eens omhoog zouden gaan.  
Zou men daar intern nooit over hebben gediscussieerd of 
over hebben gesproken?

Je zou toch denken, dat op het moment dat de prijzen  
zo laag waren er meer huizen gebouwd zouden worden  
door de grote verhuurders binnen dit land. Dat er bijvoor-
beeld aanmoedigingspremies werden gegeven aan de  
ontwikkelingsafdelingen van deze ondernemingen  

THEO TALKS

Vanwege complicaties na een hernia-operatie is Theo Wiekeraad 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.

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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Het dak is sexy
VIJFDE EDITIE ROTTERDAMSE DAKENDAGEN

De Rotterdamse Dakendagen, die dit jaar van 31 mei t/m 2 juni  

zullen  worden georganiseerd, zijn alweer aan de vijfde editie  

toe. Het dakenfestival is  inmiddels een vaste waarde in het  

Rotterdamse culturele leven én in de daken branche. Het festival  

heeft in die vijf jaar een groot aantal ontwikkelingen op gang  

gebracht, geïnitieerd en gestimuleerd. Een beschouwing aan  

de hand van een gesprek met organisator Léon van Geest.

Foto's: Frans Hanswijk
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VIJFDE EDITIE ROTTERDAMSE DAKENDAGEN

Ten tijde van het gesprek heeft Léon van Geest juist een 
internationale bijeenkomst achter de rug, waarbij de 
 organisaties van vergelijkbare dakenfestivals in de verschil-
lende Europese steden de koppen bij elkaar staken.  
Daaruit werd duidelijk dat de Rotterdamse editie Europees 
gezien een voorloper is. Dat heeft volgens Van Geest met 
verschillende factoren te maken: “Ten eerste leent het  
dakenlandschap in Rotterdam zich bij uitstek voor het 
gebruik van de daken,” zegt hij. “Ook is het een kwestie van 
cultuur. In de meer zuidelijke landen ligt de nadruk veel  
meer op ontspanning op daken, want daar leent het klimaat 
zich meer voor. De bevolkingsdichtheid in de Randstad  
zorgt er hier voor dat veel meer inhoudelijk over het  

dakgebruik wordt nagedacht. Het zal in de toekomst  
alleen maar drukker worden en het is het meest voor  
de hand liggend om de hierdoor benodigde ruimte in  
de hoogte te zoeken. Rotterdam alleen al heeft zo’n  
14,5 km² ongebruikt dakoppervlak.”

“Dit alles neemt overigens niet weg dat er ook in het 
 buitenland heel bijzondere dingen gebeuren, waar we in 
Nederland van kunnen leren of inspiratie uit kunnen halen. 
Denk alleen maar aan het Bosco Verticale (Het Verticale Bos) 
in Milaan. Dat gebouw, waarbij de gehele gebouwschil als 
een bos is ingericht, krijgt binnenkort in Utrecht navolging.” 
Tijdens de kennisdag dit jaar willen we vooral focussen op  
dit soort inspirerende internationale voorbeelden.

MISSIE
Vóór hij het gezicht van de Rotterdamse Dakendagen werd, 
organiseerde de als industrieel ontwerper opgeleide  
Léon van Geest o.a. rondleidingen en festivals in de stad.  
Hij heeft daarnaast een breed netwerk in de culturele sector. 
Het idee voor het festival is verzonnen met architect  
Joep Klabbers en was o.a. geïnspireerd op het Arnhemse 
festival Roof Garden. Van Geest: We hadden al eerder  
samen iets op daken gedaan en toen we hoorden van  
het grote aantal vierkante kilometers dak dat ongebruikt 
blijft, hadden we ook een missie. Door onze netwerken te 
combineren en in te zetten, kwamen we al snel tot een 
aantrekkelijk festival. De eerste editie in 2014 werd al druk 
bezocht en had daarnaast een interessante kennisdag  
op het dak van Parking Westblaak. Deze combinatie  
van een publieksvriendelijk festival met een vakinhoudelijk 
gedeelte is succesvol gebleken.”

Inmiddels zijn de Rotterdamse Dakendagen een vaste  
waarde in het culturele leven van de stad. Jaarlijks worden 
meer dan 50 daken, die doorgaans ontoegankelijk zijn, 
opengesteld voor het publiek en dat alleen al betekent  
een enorme stimulans voor het bewustzijn van wat er zoal 
mogelijk is op het dak. Van Geest: “Je ziet gewoon dat  
mensen erover beginnen na te denken en hun fantasie  
erop loslaten. De mogelijkheden zijn enorm en je hebt  
er bovendien altijd het uitzicht bij, wat direct al voor een 
bijzondere beleving zorgt. ”

Ook commerciële partijen beginnen de waarde van  
het dak in te zien. Tijdens de eerste editie van de  
Rotterdamse Dakendagen hadden we op het dak van  

de Bijenkorf een beeldententoonstelling ingericht.  
Omdat men via de winkel naar het dak moest, kreeg men 
tienduizend mensen over de vloer die anders niet binnen 
zouden zijn gekomen. Toen zag men ineens: ‘Hé, we hebben 
nu alleen een laag grind op het dak liggen, maar het  
dak vertegenwoordigt een waarde!’ Dat besef wordt met  
elke editie groter.”

ARCHITECTENFESTIVAL IN SCHAAPSKLEREN
Afgelopen jaar hadden de Rotterdamse Dakendagen  
zo’n 20.000 bezoekers. En in 2016 beklommen ruim  
300.000 mensen de trap naar het dak van het  
Groot Handelsgebouw. “Dat waren officieel geen bezoekers 
van het festival, maar de actie was wel belangrijk voor de 
missie van ons festival,” aldus Van Geest. “We noemen  
de Rotterdamse Dakendagen wel eens gekscherend een ‘ 
architectenfestival in schaapskleren’. Wie op het dak staat, 
beleeft de stad ineens heel anders. Die ervaring heeft  
vooral met architectuur te maken: de vormgeving van  
de gebouwen, de inrichting van de ruimte. Je bent zonder  
het te merken heel inhoudelijk bezig met architectuur  
en stedenbouwkunde.”

“Voor alle grote steden is ruimtegebrek een gegeven.  
Daarom is het belangrijk dat het dak wordt ontdekt als 
locatie waar je mooie dingen mee kunt doen. Naast een 
beeldententoonstelling kun je bijvoorbeeld ook denken  
aan een tennis- of voetbaltoernooi op het dak.  
Social media is een belangrijk middel om de ‘missie’ verder 
te verspreiden en we zien dat dat goed werkt. We dragen  
ertoe bij dat het dak als ‘sexy’ wordt gezien. Het dak ís  
ook sexy, als je ziet wat het dakgebruik kan betekenen  
voor het sociale klimaat in de stad, het energievraagstuk,  
de biodiversiteit, etc. We zijn met Winy Maas inmiddels  
bezig met plannen om diverse Rotterdamse daken met  
behulp van luchtbruggen met elkaar te verbinden om  
zo te komen tot een echte nieuwe bovenlaag in de stad.  
Die plannen zijn in een vergevorderd stadium.”

Veel ontwikkelingen op het dak in Rotterdam zijn gestimuleerd  
door de Rotterdamse Dakendagen, al wil Van Geest niet te  
veel credits voor zijn rekening nemen. “Het festival is een 
 onderdeel van een wereldwijde beweging, het hing gewoon 
in de lucht. Vergelijk het met de boekdrukkunst, die werd  
ook op verschillende plaatsen tegelijkertijd uitgevonden.  
Zo ook dit festival. Natuurlijk heeft ons festival ertoe bijge-
dragen dat ons netwerk werd geactiveerd en uitgedaagd 
om de fantasie te gebruiken. Daar zijn mooie ideeën 
uit  ontstaan. Maar tegelijk waren er ook diverse andere 
 instanties en organisaties met hetzelfde onderwerp bezig, 
met eveneens een grote impact.”

De komende editie belooft opnieuw interessant te worden 
met veel prachtige daken die toegankelijk zijn voor het 
 publiek, bijzondere voorbeelden van dakgebruik en een 
interessante kennisdag. “Zoals het een festival met een  
missie betaamd, hopen we dat er een dag komt dat  
we overbodig zijn,” besluit Van Geest. “Het is ons doel dat  
het dakgebruik een vanzelfsprekendheid wordt.”

In het volgende nummer van Roofs zal uitgebreider worden 
ingegaan op het programma van de komende editie van 
de Rotterdamse Dakendagen. ■ 

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Organisator  

Léon van Geest.

“ HÉ, HET DAK 

VERTEGENWOORDIGT  

EEN WAARDE!”

“ WIE OP HET DAK STAAT,  

BELEEFT DE STAD  

INEENS HEEL ANDERS”

“ HET FESTIVAL IS  

EEN  ONDERDEEL  

VAN EEN  WERELDWIJDE  

BEWEGING”
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Op 19, 20 en 21 maart 2019 vond in de Expo Haarlemmermeer een  

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

voor de solarbranche. Tijdens de beurs werden diverse awards uitgereikt  

en er werd voor de eerste keer het NK Panelen Plaatsen georganiseerd.

Solar Solutions stimuleert 
kwaliteit solarbranche

SOLAR SOLUTIONS INT. 2019

De vakbeurzen Solar Solutions en Duurzaam Verwarmd 
 hebben een recordaantal van 11.281 bezoekers getrokken. 
De beurzen, die voor het eerst 3 dagen duurden,  
trokken achtereenvolgens 3.441, 4.106 en 3.734 bezoekers. 
Tijdens de beurs werden er tientallen innovaties getoond. 

Op de eerste beursdag zijn meerdere awards uitgereikt.  
Zo heeft Technische Unie de Best Promotion Award van  
Solar Solutions gewonnen, omdat zij de meeste bezoekersre-
gistraties heeft gegenereerd voor de zonne-energievakbeurs. 
Solar Nederland heeft de Best Promotion Award van  
Duurzaam Verwarmd gewonnen, omdat zij voor deze duur-
zame warmtebeurs de meeste bezoekers heeft geworven.

Exasun won de Solar Solutions Innovation Award met  
terracotta X-tile zonnepanelen. De jury, bestaande uit 
Wijnand van Hooff (TKI Urban Energy), Arno Smets (TU Delft),  
Ando Kuypers (Solliance) en Edwin van Gastel  
(Solar Magazine), schrijft in het juryverslag het volgende  
over de innovatie: ‘Het belang van de residentiële markt  
is groot, dit ondanks het geweld van de grote zonneparken. 
Voor de Nederlandse burger is het allerbelangrijkste dat 
 zonnepanelen mooier worden. Verrommeling op het dak 
moet tegengegaan worden. Oplossingen zoals Exasun die 
ontwikkeld heeft, dragen hieraan bij.”

INTENTIEVERKLARING
Bovendien tekenden brancheorganisaties Holland Solar  
en Techniek Nederland een samenwerkingsovereenkomst. 
Beide organisaties hebben de intentie om samen te werken 
op het gebied van de kwaliteit van installatie van zonne-
panelen. Voor de zonne-energiesector en de algemene instal-
latiesector is er een gezamenlijk belang om de installa tie  
kwaliteit van kleine zonnepaneelsystemen te behartigen.  
De organisaties gaan samenwerken op het gebied van instal-
latiekwaliteit, certificering en de arbeidsmarkt. Het samenwer-
kingsverband moet voor de zomer volledig uitgewerkt zijn. 

NK PANELEN PLAATSEN
Door de toenemende vraag naar elektrificatie en betrouw-
bare zonnepaneleninstallaties, hebben beursorganisator 
Good, elektrotechnische groothandel Rexel en leverancier 
van innovatieve PV-dakmontagesystemen Esdec het  
initiatief genomen om het allereerste NK Panelen Plaatsen  
te organiseren. 12 geselecteerde teams streden tegen  
elkaar om als snelste zes zonnepanelen volgens de voor-
geschreven eisen te installeren op een schuin dak.  
Het team dat de beste prestatie neerzette, werd uitgeroepen 
tot ‘Beste montageteam 2019’.

Twee teams monteerden tegelijkertijd – op ieder zijn eigen 
schuine dak – zes zonnepanelen, inclusief optimizers.  
Het snelste team zou winnen. De teams werden beoordeeld 
op het juist plaatsen/monteren van haken, rails, kabels, 
 zonnepanelen en optimizers. Ook het vastzetten volgens 
voorschriften, het doorverbinden van connectoren en het 
 veilig (valbeveiliging) en netjes werken werd meegenomen 
in de beoordeling. Voor alles wat niet goed/fout is gemon-
teerd, deelde de jury strafseconden uit. BDA en InstallQ 
namen de jurering voor hun rekening. 

Het team dat de beste prestatie neerzette, kreeg de award 
‘Beste montageteam 2019’. Wie Solar Solutions bezocht,  
kon het NK Zonnepanelen Installeren niet ontlopen.  
Op de beursvloer werd een ronde arena van zo’n 180 m2 
afgezet. Daarbinnen stonden twee daken. Hier streden ieder 
dagdeel twee installatieteams met elkaar. Ze bouwden een 

compleet pv-systeem en werden beoordeeld op hun snelheid 
en kwaliteit van installeren. Wie er met de trofee vandoor 
ging, werd bepaald door een onafhankelijke vakjury van  
BDA Dak- en Gevelopleidingen.

Het team van Solar Noord ging er met de Gouden Dakhaak 
en de titel Beste Montageteam 2019 vandoor, met een tijd 
van 25:50 minuten. Team HR Techniek uit Alkmaar pakte de 
tweede plaats met nog geen 22 seconden verschil en het 
team van De Duurzame Mannen eindigden op de derde 
plaats met een tijd van 27:40 minuten. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Het AD meldde in februari dat woningcorporaties sinds kort als  

proef drones inzetten om hun woningenbestand te inspecteren.  

De drones worden ook voor dakinspecties ingezet. 

Dakinspecties met drones?

De proef is onderdeel van het innovatieplatform  
De Corporatiewoning van de Toekomst en krijgt steun  
uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling.  
De corporaties KleurrijkWonen, Haag Wonen, Woonlinie,  
Mitros, Poort6, Talis, Trivire, Staedion en de Alliantie doen mee.  
Initiatiefnemer is Octo en de vluchten worden uitgevoerd 
door drone-operator Aeroscan. Eind 2018 kregen ze 
 toe stemming van de Inspectie Leefomgeving en Transport  
en het Ministerie van Defensie om te vliegen binnen de  
bebouwde kom. Sindsdien zijn er acht vluchten uitgevoerd. 
De eerste fase van de proef is daarmee bijna afgerond.

INZET VAN DRONES
In de berichtgeving wordt gemeld dat de drones alle infor-
matie van de gebouwschil (‘scheurtjes, afbladderende verf 
en doorhangende balkons’) in beeld kunnen brengen en 
dat hierdoor inspecteurs niet meer op daken en balkons 
hoeven te zijn. Ook wordt er door initiatiefnemer Octo het 
ideaalbeeld geschetst van het signaleren van een lekkage 
nog vóórdat het een lekkage is. Momenteel worden de 
‘drone-inspecties’ door de betrokken woningcorporaties 
vooral ingezet als aanvulling op de bestaande inspecties.  
Of de drones op termijn de (dak)inspecteurs overbodig 
maken, kan de ondervraagde woordvoerder van woning-
corporatie Talis niet zeggen.

Het gebruik van drones is een interessante aanvulling  
op de bestaande inspecties. Drones zijn hoe dan ook een 
interessante optie bij slecht/niet bereikbare delen en als  
eerste oriënterende onderzoek om te kijken waar een meer 
gericht en persoonlijk onderzoek moet worden uitgevoerd 
(als dat nodig is). Maar het artikel roept ook vragen op.  
Gaan de mogelijkheden van dit type (dak)inspecties zo  
ver als de woordvoerders in het AD-artikel verwoorden?  
Moet je voor echt gericht onderzoek naar lekkages,  
naar mate van veroudering etc. niet gewoon ter plaatse 
gaan kijken? In 2D kan je dat niet bepalen, zonder ergens 
achter of in te kijken is een goede inspectie niet mogelijk. 
Soms zelfs heb je extra apparatuur nodig, moet je iets  
eerst toegankelijk maken, monsters nemen, etc. 

Desgevraagd licht Dirk Huibers van Octo toe dat de  
inspecties worden uitgevoerd volgens de NEN 2767 inspectie.  

Dit betreft een visuele inspectie die dus via een drone 
gedaan kan worden. De methodiek is een breed geaccep-
teerde marktstandaard. Overigens ontkent Huibers niet  
dat inspecteurs op locatie meer zien dan een drone,  
doordat materialen ook aangeraakt kunnen worden.  
Het grootste voordeel ligt in het volume dat met een drone 
opgenomen kan worden. 

CONDITIEMETING
De NEN 2767 is de norm voor conditiemeting, het  instrument 
voor het objectief en uniform meten van de fysieke  kwaliteit 
van bouw- en installatiedelen van gebouwen en/of infra-
structuur. Het betreft een soort ‘checklist’ waarmee de 
 technische staat van een gebouw kan worden gemeten.  
De norm zorgt voor het uniform inspecteren en in kaart 
 brengen van de technische staat van alle bouw- en 
 installatiedelen m.b.t. gebouwen en/of infrastructuur.  
Door middel van conditiescores maakt men  gemakkelijk 
 vergelijkingen tussen de verschillende onderhouds-
toestanden van objecten. Zo heeft men met de resultaten 
inzicht in  onderhoudskosten en mogelijke risico’s en kan  
men  meerjarige onderhoudsplanningen opstellen. 

Drones maken nauwkeurige inspecties mogelijk ook op 
moeilijk bereikbare plekken. Dit resulteert in tijd- en kosten-
besparing. Inhuur van kranen of hoogwerkers is niet nodig  
en de veiligheid van mensen is beter gewaarborgd.  
Met deze nauwkeurige inspecties kan het onderhoudsplan 
opgesteld en efficiënt uitgevoerd worden. Om uniciteit te 
krijgen in metingen kunnen de drones voorgeprogrammeerd 
worden om jaarlijks exact dezelfde inspecties uit te voeren. 
Vanzelfsprekend is de inzet van drones in bebouwd gebied 
aan strenge regels onderhevig. Zie voor meer informatie 
 hierover het artikel ‘het gebruik van drones in de daken-
branche’ in Roofs juli 2016. ■

DRONES IN DE DAKENBRANCHE
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In deze bijdrage reageert Yvonne Waterman op de recente berichtgeving, 

waarin werd gesteld dat de regelgeving en veiligheidsmaatregelen rond  

asbestverwijdering overdreven zijn.

Woningcorporaties  
en asbestdaken:  
doe eens normaal

ASBEST

nieuwe inzicht dat er voor iedere  mesothelioom circa  
zes asbest gerelateerde longkankers zijn, is schrikken.  
Daarmee komt het aantal asbestslacht offers per jaar in  
Nederland op ruim 4.600.4 Dat is een veelvoud van  
wat voorheen werd aangenomen; en het aantal asbest-
slachtoffers stijgt nog ieder jaar. 

Daarbij geldt ook dat er geen veilige grenswaarde voor 
asbest is. In lekentaal heet dat, onterecht, dat één vezeltje 
asbest al dodelijk kan zijn. Vanuit een theoretische werkelijk-
heid is dat zo, in de alledaagse realiteit is dat niet zo.  
Wij worden immers bij iedere ademteug aan asbestvezels  
in de lucht blootgesteld, enige tientallen per kubieke meter;  
en als bevolking gaan wij daar niet en masse aan dood. 

Wel is het goed om te beseffen dat asbestkankers worden 
veroorzaakt door een opstapeling van blootstellingen. 
Daarom is het wenselijk om onnodige blootstellingen te 
vermijden. Dit geldt bij uitstek voor degenen die dagelijks 
aan asbest worden blootgesteld – bijvoorbeeld tijdens het 
verwijderen van asbestdaken. Of het plaatsen van nieuwe 
daken waar voorheen asbestdaken aanwezig waren,  
die niet zorgvuldig zijn gesaneerd. 

Dus neen, het gezondheidsrisico van asbestbloot stelling is 
niet zwaar overdreven. Het is een (zeer) klein, maar bestaand  
risico; maar wel van zeer ernstige aard. Daar horen 
 passende maatregelen bij, zowel om directe als indirecte 
(familie-)blootstelling te voorkomen. In die context is er geen 
reden om de saneringsregels te versoepelen om geld te 

 besparen. Ook niet ten aanzien van asbestdaken, die juist 
door de wetgever moeten worden gesaneerd omdat zij 
inmiddels in slechte staat verkeren. 

RISICOKLASSE 1? 
Betekent het standpunt van Aedes, dat voortaan alle  daken 
onder risicoklasse 1 mogen worden gesaneerd en dus veel 
goedkoper? Ik zie niet gauw gebeuren dat het Ministerie SZW 
dat zal toelaten. Nog afgezien van de hiervoor besproken 
gezondheidsinzichten ten aanzien van asbest – hoe kun je 
in hemelsnaam álle soorten daken in hun ontelbare variaties 
en omstandigheden, die verschillende saneringstechnieken 
vereisen, onder één risicoklasse scharen? 

IS DE ASBESTREGELGEVING VEEL TE STRENG? 
In de genoemde notitie schrijft Aedes op pagina 3 dat  
woningcorporaties “grotendeels buitenspel [staan]  
bij regelgeving en in het certificatiestelsel”. Ook moet de 
 overheid alle partijen (lees: woningcorporaties)  betrekken  
in het ontwikkelproces van wet- en regelgeving.  
Wat zacht gezegd een vreemde stelling is, omdat Aedes  
zelf op diverse niveaus vertegenwoordigd is bij Ascert,  
bij uitstek het overlegorgaan voor asbestregelgeving. 

In dat licht is ook van belang dat ook een relatief lage bloot-
stelling kan leiden tot asbestkanker. Het was juist dit inzicht 
dat de Nederlandse Gezondheidsraad, in navolging van vele 
internationale organisaties, ertoe bracht om de grenswaarden 
van asbest flink te verlagen. Professor Jukka Takala, voorzitter  
van International Commission for Occupational Health (ICOH),  
wees mij in recente correspondentie erop dat de gewenste 
maximale blootstellingsnorm zelfs 1.000 vezels per m3 zou 
moeten worden – de helft van wat het nu is. Dus neen,  
onze huidige asbestregelgeving is niet onnodig streng.

ZIJN DE KOSTEN VAN  
ASBESTDAKENVERWIJDERING VEEL TE HOOG? 
De kosten van een asbestdaksanering liggen niet zozeer 
in het saneren zelf, die slechts een bescheiden aandeel in 
het totaal van de kosten vormen. Denk ook aan de wettelijk 
 verplichte(!) scholing, uitvoerige administratie, kostbare tijd 
voor controles van certificerende en  toezichthoudende  
instellingen etc. Dan nog mankracht, steigerbouw,  
een hoogwerker/kraan etc. Dus neen, ook daar kan ik  
de woningcorporaties en Aedes niet gelijk in geven.  
Behoudens de invoering van meer effectieve sanerings-
technieken valt er niet veel te bezuinigen op de kosten. 

TER AFRONDING
Ik heb het al eerder geschreven: waar saneringsbedrijven 
korting kunnen bieden voor schaalvergrotende  projecten 
(‘wij doen gelijk de hele straat’), kunnen  dakbedrijven toch  
ook zulke initiatieven ontwikkelen? Dankzij het asbestdaken-
beleid ligt hier een wereld voor jullie open, spring erin,  
laat van u horen! Maar doe het veilig. ■ 

1  Yvonne Waterman is gepromoveerd op werkgeversaansprakelijk-

heidsrecht (arbeidsongevallen en beroepsziekten) en  specialiseert 

in civiel asbestaansprakelijkheidsrecht.  

Zij is oprichter van Waterman Legal Consultancy en van de  

stichting European Asbestos Forum.

2  I. Helsloot, J. Schinkel, H. Heederik, S. Kraaijenbrink & J. Vis, ‘ 

Inzichten in proportioneel asbestbeleid. Een onderzoek naar  

gezondheidsrisico’s in verschillende asbestblootstellingssituaties  

en de kosten van bijbehorend beschermingsbeleid’,  

Crisislab, Radboud Universiteit, TNO en Universiteit Utrecht, 2019.  

Zie https://repository.tudelft.nl/view/tno/uuid:61fd54e1-1f37- 

4df6-91f9-36c71dc626d4, beschikbaar op 24 maart 2019. 

3  https://dkvwg750av2j6.cloudfront.net/m/3878f0d128605356/ 

original/Bijdrage-Aedes-tbv-rondetafelgesprek-Tweede-Kamer- 

sanering-asbestdaken-041017.pdf, beschikbaar op 24 maart 2019.

4  Zie S. Furuya, O. Chimed-Ochir, K. Takahashi, A. David en J. Takala, 

Global Asbestos Disaster, Int. J. Environ. Res. Public Health 2018, 15(5), 

1000, zie https://www.mdpi.com/1660-4601/15/5/1000/htm met  

de bijbehorende Supplementary Table 1 ‘All estimated asbestos r 

elated deaths’; zie item 12 voor Nederland.mr.dr. Yvonne Waterman1

Recent hebben diverse 
 woningcorporaties, samen met 
hun overkoepelende orgaan  
Aedes, een rapport laten 
uitbrengen door TNO en enige 
andere partijen. ‘Inzichten voor 
proportioneel asbestbeleid’ heet 
het.2 De teneur van dit rapport is 
dat het risico van asbest blootstelling zwaar overdreven is,  
dat de asbestregel geving veel te streng is en daardoor  
de kosten van – onder meer – asbestdakenverwijdering  
veel te hoog zijn. In 2017 wist Aedes reeds in essentie  
hetzelfde mee te delen aan de Tweede Kamer in de notitie  
‘Woningcorporaties en asbestdaken’.3 

Aedes schatte in de genoemde notitie dat er nog  ongeveer 
40.000 asbestdaken in de sociale huursector zijn, met een 
totaal-oppervlak van minstens 320.000 m2. De sanering daar- 
 van zal de woningcorporaties enige tientallen miljoenen euro’s  
aan saneringskosten kosten; en dit allemaal vóór 2025.  
Mag het wat goedkoper, is haar boodschap. 

IS HET GEZONDHEIDSRISICO VAN  
ASBESTBLOOTSTELLING ZWAAR OVERDREVEN? 
Al sinds de jaren zestig is het mondiaal wetenschappelijk  
aanvaard dat blootstelling aan asbest tot dodelijke kankers  
kan leiden. Het gaat om uitgesproken nare ziekten zoals 
mesothelioom, longkanker, maag-darmkanker, strottenhoofd-
kanker en baarmoederkanker. Er worden steeds meer relaties 
tussen asbest en ziekten vermoed. In het bijzonder het 



Niets meer missen uit de dakenbranche? 
Neem een abonnement op 

Roofs
HET ENIGE OBJECTIEVE VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

R
O

O
FS D

EC
EM

B
ER

 2018
W

W
W

.D
A

K
W

EB
.N

L
JA

A
R

G
A

N
G

 27

Roofs
HET ENIGE OBJECTIEVE VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

R
O

O
FS JA

N
U

A
R

I 2019
W

W
W

.D
A

K
W

EB
.N

L
JA

A
R

G
A

N
G

 28

Roofs
HET ENIGE OBJECTIEVE VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

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

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

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

De Roval-RoofGuard® is een lichtgewicht 

modulaire aluminium dakrandbeveiliging 

van Roval Aluminium. Met deze EN 13374 

gecertifi ceerde dakrandbeveiliging kun je ook 

risicovolle zones (nutsvoorzieningen) op het 

dak afscheiden. De RovalRoof-Guard® is sterk 

en stabiel dankzij de van gerecycled kunststof 

gemaakte contragewichten en de stevige 

aluminium constructie.

Ga voor meer informatie naar www.roval.eu

ROVAL-ROOFGUARD®

VEILIG WERKEN OP HET DAK



Roofs     8382     Roofs

Wecal heeft de huisstijl en marktbenadering geactualiseerd.  

Het assortiment en het servicepakket van het bedrijf is in de loop  

der jaren zodanig uitgebreid, dat men een aanpassing van de  

uitstraling van het bedrijf gerechtvaardigd vond. 

Wecal breidt assortiment 
uit en past huisstijl aan

BEDRIJFSNIEUWS

Onder de naam Wecal Isolatie Techniek verkocht het bedrijf 
van oudsher, tot begin van deze eeuw, isolatieproducten  
op maat op basis van steenwol. In de loop der jaren 
 ontwikkelde het bedrijf zich steeds meer als totaalleverancier 
op het gebied van isolatie, met alle productgroepen op 
voorraad en uitgebreide logistieke mogelijkheden.  
Directeur Henk van Schaik vertelt dat het bedrijf op deze 
manier een ‘onafhankelijke’ positie kan innemen: “Wij voeren 
immers alle soorten isolatiematerialen en een uitgebreid  
assortiment van bitumineuze en kunststof dakbedekking,  
alsmede alle benodigde daktoebehoren en kunnen daarom  
in verschillende situaties kiezen voor verschillende oplos-
singen. Dit doen we voornamelijk op basis van exclusieve 
samenwerkingsverbanden met de fabrikanten: we ambiëren 
geen dealerschap. Dit houdt ook in dat we loyaal zijn aan 
de merken die we voeren. Daarmee creëren we een heldere 
en betrouwbare positie in de markt.” 

HUISSTIJL
Daarnaast werkt het bedrijf voortdurend aan het service-
pakket, zoals o.a. het verzorgen van bijvoorbeeld bouw-
fysische -, Rc- en windlastberekeningen en afschotplannen 
voor haar klanten, het leveren van de producten op het 
 gewenste tijdstip en met behulp van een kooiaap. Ook is men  
begonnen met het pro-actief checken van de planning,  
om te voorkomen dat men bij de levering van de producten 
voor verrassingen komt te staan. Van Schaik: “In het verlengde 
van dit uitgebreide pakket en de wens de klant te ontzorgen,  
hebben we naast de bitumineuze dakbedekking, ook het 
complete assortiment kunststof  dakbedekking van de  
Italiaanse fabrikant Polyglass Mapei op exclusieve basis  
in het assortiment opgenomen. We hebben daarmee,  
naast het complete servicepakket, een volledig en kwalitatief 
hoogwaardig assortiment.”

Vanwege al deze ontwikkelingen heeft het bedrijf besloten 
de huisstijl iets aan te passen. Om te beginnen is de naam 
aangepast aan de actuele situatie en heet men nu voluit: 
Wecal Dak- & Isolatietechniek. Van Schaik: “Omdat de oude 
naam suggereert dat wij met name georiënteerd zijn op 
isolatie, is besloten in de nieuwe naam al een duidelijke 
verwijzing te maken naar de uitbreiding van een compleet 
assortiment, inclusief alle dakmaterialen. De uitstraling van het 
logo is vanwege de herkenbaarheid zoveel mogelijk gelijk 
gebleven, maar in de W is nu het lambda-teken verwerkt, 
waarmee de wortels die we in de isolatiebranche hebben, 
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op het gebied van logistiek en productie. Als belangrijk  
onderdeel van de one brand-strategie is tevens gekeken 
naar het totale assortiment, zodat direct een relatie gelegd 
kan worden met voorraadposities. Daarnaast is ook de 
naamgeving van de diverse productgroepen bekeken.  
Zo wordt ondermeer het merk Utherm Roof gehanteerd,  
wat aansluit op de producten die voor platte en licht  
hellende daken worden geboden. Andere productgroepen 
zijn o.a. Sarking, Floor en Wall.”

“De productielocaties van Xtratherm waren al  
ISO 14001 gecertificeerd, die van Unilin zijn dat inmiddels ook, 
zodat van alle locaties producten kunnen worden betrokken. 
Ook is alle technische literatuur, van DOP’s, Technische Fiches, 
brochures en website in de transitie meegenomen.  
Synchronisatie van certificaten was een wezenlijk onderdeel 
van de transitie, waarbij o.a. de windweerstand en brand-
veiligheid op Europees niveau beoordeeld zijn. De  applicatie 
in met name platte en licht hellende daken is opnieuw 
onder de loep genomen en met behulp van de diverse 
testresultaten ook opgezet in nieuwe verwerkingsrichtlijnen, 
die tegelijk met het nieuwe programma per 1 januari 2019 
werden geïntroduceerd.” 

“Naast het aanpassen van de literatuur, zijn ook de labels  
en de verpakkingen geharmoniseerd en is een database 
gecreëerd waarin alle producteigenschappen zijn  
opgenomen,” aldus De Waard. “Dit is gedaan voor alle  
Europese landen waarin de producten worden verkocht.  
Op het gebied van toebehoren voor de toepassing van 
Utherm isolatieplaten in platte en licht hellende daken zijn 
inmiddels ook de nodige ontwikkelingen doorgevoerd.  
Bovendien is aansluiting gezocht met toonaangevende  
fabrikanten van koudlijmen en bevestigingsmiddelen.”

Over de samenwerking met dakbedekkingsfabrikant  
Polyglass Mapei zal Roofs in het juninummer een  
uitgebreid artikel plaatsen. ■

worden benadrukt. Het heeft een nieuwe, frisse uitstraling 
opgeleverd die beter past bij de  manier waarop wij op dit 
moment in de markt opereren.”

SERVICEPAKKET
“Op deze manier kunnen wij een belangrijke meerwaarde 
leveren voor onze klanten,” vertelt Van Schaik. “Tijdens de  
recente PIR-schaarste was dat bijvoorbeeld goed zichtbaar. 
We hebben tijdens deze periode onze vaste afnemers  
voorrang gegeven. Natuurlijk is het verleidelijk om in tijden 
van schaarste de hoofdprijs te vragen, maar de relatie  
op de lange termijn is belangrijker dan het succes op  
de korte termijn. We hebben zodoende in goed overleg  
met onze vaste klanten een gezonde prijs gehanteerd.  
Op deze manier hebben we voor onze vaste afnemers  
stagnatie kunnen voorkomen.”

“Recent hadden we te maken met een project van circa 
acht vrachtwagens met isolatiemateriaal, die vanwege storm 
niet gelost konden worden. Dat was overmacht: wij hebben 
toen de materialen voor onze klant tijdelijk op onze locatie 
opgeslagen, tot het moment dat de materialen weer voor 
het werk konden worden afgeroepen. Onze klant was  
hier heel erg mee geholpen. Ook verzorgen we specifieke  
engineering van producten, zoals bijvoorbeeld het  
Hybride dak (Steenwol + PIR), dat is getest op brandgedrag. 
Zie hiervoor ook het artikel ‘Hybride dakopbouw maakt  
dunner en lichter brandveilig dak mogelijk’ in Roofs mei 2017. 

ONE BRAND STRATEGIE
In het assortiment zijn dus de nodige aanpassingen te  
melden, zowel op het gebied van isolatie als in het aanbod 
van dakbedekking. Per 1 januari 2019 voert het bedrijf het  
assortiment Utherm van fabrikant Unilin. Daarnaast is men 
zoals gezegd een samenwerking aangegaan met de  
Italiaanse fabrikant van dakbedekkingen Polyglass Mapei.

Op het gebied van PIR isolatiematerialen ging Wecal 10 jaar  
geleden een exclusieve samenwerking aan met het  
Engelse Xtratherm Ltd (zie Roofs februari 2009). In 2016 nam 
Unilin Division Insulation deze fabrikant over en de bestaande  
samenwerking werd onder het nieuwe moederbedrijf  
voortgezet. Erik de Waard was destijds namens Xtratherm  
de primaire contactpersoon van het bedrijf. Hij vervult  
momenteel dezelfde rol als (technisch) aanspreekpunt, 
maar nu namens Unilin. 

“Met de overname kregen wij de beschikking over  
twee extra productielijnen in Engeland en Ierland en één  
in België,” vertelt De Waard. “In eerste instantie werd besloten 
de eigen merknaam Utherm naast die van Xtratherm te  
blijven voeren, maar geleidelijk aan werd duidelijk dat  
een one brand-strategie wellicht een betere optie was.  
Voor Engeland en Ierland is gekozen voor het handhaven 
van de merknaam Xtratherm en voor het vasteland van 
Europa wordt voortaan de naam Utherm gehanteerd. 

De Waard vertelt dat de overname voor Unilin een aanzienlijke 
uitbreiding betekent van de capaciteit en mogelijkheden  

BEDRIJFSNIEUWS
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Veiligheidskundige  
ondersteuning is onontbeerlijk

de toekomst voorkomen? Naast deze vragen heeft de  
veiligheidskundige ook geholpen bij het contact met de 
Inspectie SZW (de arbeidsinspectie). De veiligheidskundige 
probeert de ontmoediging, zoals bewerkstelligd door de 
Inspectie SZW (middels haar zeer donkere kijk op het bedrijf, 
het ongeloof hierover, de enorme boete, de matigingsgronden  
die van tafel geveegd worden, het bezwaarschrift) toch weer 
recht te trekken. We willen als bedrijf absoluut veilig werken 
maar moeten dat ook kunnen blijven doen. De hulp van de 
veiligheidskundige is hierbij onontbeerlijk. ■ 

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

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

Wie weet waar Willem Wever woont? Waarom willen  
we dat weten? Omdat Willem Wever antwoorden heeft.  
Je kunt immers niet alles zelf weten. Af en toe heb je hulp 
nodig, gevraagd en ook ongevraagd. Je hebt immers  
nooit zelf alle expertise in huis. Dat geldt zeker op  
het gebied van veiligheid. En zeg nu niet dat deze  
deskundigen geld kosten. Ik zeg: ‘Deze deskundigen  
besparen je heel veel geld!’ Veiligheidskundigen helpen 
bedrijven om de veiligheid te verbeteren.

Het voordeel van veiligheidskundigen is dat ze bij veel  
bedrijven en branches in de keuken kijken. Zo  hebben 
ze door deze ervaring en kennis het vermogen om 
 vraagstukken te doorzien. Van hetgeen jij wellicht flauwekul 
vindt, zullen zij proberen je het belang te laten inzien en je 
zodanig te triggeren dat deze ‘flauwekul’ beheersbaar wordt. 
Ze zullen je o.a. helpen met de verplichte risico-inventarisatie 
en –evaluatie en ook met de functie-taak-risico-analyse. 
 
De opzet van digitale toolboxen en E-learning zijn zaken 
waar wij mee geholpen worden. Middels maand-jaar- 
programma’s worden medewerkers geschoold op het  
gebied van veiligheid, op een tijdstip dat voor hen het  
beste uitkomt. Veiligheid leren en studeren moet immers  
niet als een belasting worden ervaren. De veiligheidskundige 
zorgt er ook voor dat de studiestof up-to-date is en voldoet 
aan de wettelijke eisen en VCA. 

Laatst hebben we onze veiligheidskundige nog moeten 
inschakelen bij een arbeidsongeval. Hij helpt dan bij de 
volgende vragen: wat is er gebeurd, hoe is het gebeurd, 
waarom kon dit gebeuren en hoe kunnen we dit in  

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’.

AaboFix omvat een zeer compleet en efficiënt assortiment 
van bevestigingsmaterialen en hulpgereedschappen voor 
vlakdaksystemen, zorgvuldig samengesteld om het bevestigen van 
dakmaterialen makkelijker en praktischer te maken. 

Ons programma bestaat uit een volledige range bevestigings-
producten voor alle ondergronden, isolaties en dakbanen: van 
schroeven, pluggen en nagels tot spuitlijmsystemen, kitten 
en gereedschappen. De focus ligt daarbij op eenvoud: multi-
inzetbare producten, doordachte systemen en zeer praktische 
verpakkingseenheden nemen onnodig werk uit handen. 

Vanuit ons centrale magazijn in Eindhoven worden de producten 
verpakt en door het hele land gedistribueerd. Ook produceren 
wij daar ter plekke onze eigen drukverdeelplaten. Daardoor is het 
mogelijk dat we bevestigers, drukverdeelplaatjes, voorgemonteerde 
tules en andere benodigdheden in aantallen afgemeten op het 
project kunnen leveren. Zo kunnen we makkelijk inspelen op de 
wensen van onze klanten en krijgen zij altijd de juiste bevestigers. 
Niet meer en niet minder.

Maak kennis met AaboFix
De basis in bevestiging.

Het assortiment omvat o.a.:
• Een ruim assortiment bevestigers voor in 

stalen, betonnen en houten ondergronden
• (Voorgemonteerde) tules en slagpluggen
• Bevestigers voor shingles, daktrim,  

Trespa en Plastisol
• Uitgebreid assortiment lijmen en kitten
• Drukverdeelplaatjes uit onze eigen stanserij
• Gereedschap en hulpproducten waaronder 

lijmpistolen, aandrukrollers, kitpistolen, 
boren, schroefbits en powertools.

Bekijk het gehele assortiment in de 
nieuwe AaboFix Productcatalogus!

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabofix.nl

Áltijd de juiste 
bevestigers.

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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agenda
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

31 mei-2 juni 2019
Rotterdamse Dakendagen
Diverse locaties in Rotterdam
Info: www.rotterdamsedakendagen.nl

P E R S O N A L I A
Eurosafe Solutions

Mark Dubbink wordt directeur Eurosafe Solutions Nederland. Per 15 februari is hij eindverantwoordelijke  
voor de Nederlandse vestigingen van Eurosafe Solutions. Dubbink neemt de werkzaamheden over  

van Jack Reuvers. Reuvers is sinds zomer 2018 niet meer werkzaam voor Eurosafe Solutions.

Libra Energy
Per 1 april 2019 neemt Erik Bijl bij Libra de rol over van scheidend C.E.O. Jan Joosten. Erik Bijl was de afgelo-
pen vijf jaar actief bij Vereniging Eigen Huis en heeft in samenwerking met verschillende stakeholders zeer 
succesvol vele zonne-energieprojecten geïnitieerd en gerealiseerd voor de leden. Daarvóór heeft hij ruime 
ervaring op gedaan in de energiemarkt vanuit Engie, Essent en Wingas.

BK ingenieurs
Lilian Velthuis en Wilbert van Pampus zijn toegetreden tot de directie van  

BK ingenieurs. De uitbreiding van de directie is een gevolg van de ambitie  
van het ingenieurs- en adviesbureau, dat momenteel met zo’n  

150 medewerkers verspreid over zes vestigingen landelijk actief is.

UNIDEK AERO MEEST VERKOCHTE DAKELEMENT VAN NEDERLAND
Onderzoeksbureau GfK presenteerde onlangs de lijst met 25 meest verkochte 
dakelementen van Nederland in 2018. In deze lijst staan alle constructieve  
en niet-constructieve elementen die bij de verschillende bouwmaterialen-
handelaren in Nederland volgens de werkelijke kassa-aanslagen verkocht zijn.  
Het Unidek Aero dakelement met een Rc-waarde van 6.0 is het meest verkochte 
dakelement van Nederland.

QUOTE VAN HET DAK

“Is het niet tegen alle logica, wanneer het bovenoppervlak  

van een hele stad ongebruikt blijft en uitsluitend wordt  

gereserveerd voor een dialoog tussen de tegels en de sterren?”

Le Corbusier (1887-1965)

INSPECTIE SZW ROEPT BEDRIJVEN OP MEER TE INVESTEREN IN VEILIGHEIDSCULTUUR
Werknemers raken steeds vaker betrokken bij ernstige ongevallen op het werk. Uit cijfers van de Inspectie SZW 
blijkt dat het aantal meldingen van een arbeidsongeval met vier procent is gestegen van 4212 in 2017 naar 
4368 in 2018. Vorig jaar vielen bij 70 arbeidsongevallen 71 dodelijke slachtoffers, een stijging ten opzichte van 
de 54 dodelijke slachtoffers die vielen bij ongevallen in 2017. De meeste van deze fatale ongelukken vonden 
plaats in de sectoren bouw, vervoer en opslag, handel en industrie.

Inspecteur-generaal Marc Kuipers: ,,Dit is een triest bericht. Het is in ons aller belang dat wie ’s ochtends 
 gezond naar zijn werk gaat, ’s avonds ook weer veilig en gezond thuiskomt. Helaas is veilig werk niet vanzelf-
sprekend. We zien in deze economie dat er sneller en efficiënter moet worden gewerkt. Gevolg: meer onveilige  
situaties en meer ongelukken. Ik roep bedrijven op meer werk te maken van veilige arbeidsmiddelen,  
veiligheidsprocedures en een cultuur van gezond en veilig werken. Bedrijven zouden ervan doordrongen 
moeten zijn dat veiligheid en gezondheid bij het werk staat of valt met de cultuur in het bedrijf.“

COMPLEET ARBO REGELGEVINGBOEK 2019 VERSCHENEN
Het Compleet Arbo Regelgevingboek is al jaren de meest praktische en 
complete uitgave inzake de Arbowet- en regelgeving. In de editie 2019 
zijn alle wijzigingen verwerkt die door de wetgever het afgelopen jaar 
zijn ingevoerd, waaronder de gevolgen van de invoering van de  
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), nieuwe certifi-
ca tie regels op diverse terreinen en de algehele vervanging van het 
Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen.

In het boek is alle wet- en regelgeving opgenomen.  
In de online versie arbowetweter.nl zijn ook aanvullende  
onderdelen te vinden, zoals bijvoorbeeld informatie  
over de nieuwe certificatie.

WATERSCHAPPEN INVESTEREN MEER DOOR KLIMAATVERANDERING
De waterschappen gaan de komende jaren zo’n €100 miljoen per jaar meer investeren, met name om de gevolgen van 
klimaatverandering voor het waterbeheer op te vangen. Met deze investeringen spelen de waterschappen niet alleen in 
op de gevolgen van de klimaatverandering, maar proberen de waterschappen deze ook te beperken.

Toine Poppelaars, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: “Als waterschappen merken we de negatieve gevolgen 
van de klimaatverandering als eerste in ons dagelijks werk. We zorgen voor afvoer van water bij extreme buien en het 
vasthouden van water in tijden van droogte. Maar zonder bestrijding van de oorzaak is het dweilen met de kraan open. 
Daarom hebben we een ambitieus klimaat- en energiebeleid, waarbij we duurzame energie opwekken en inzetten op 
een meer circulaire economie. Door als sector klimaatneutraal te zijn in 2025, willen de waterschappen een belangrijke 
bijdrage leveren aan het Nationaal Klimaatakkoord dat nog zal worden afgesloten.”



Volgende maand in Roofs:

Wédéflex www.wedeflex.nl

Carlisle Construction Materials www.ccm-europe.com

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Rockwool www.rockwool.nl

Eternit bv www.eternit.nl

Bitasco www.bitasco.nl

SealEco bv www.sealeco.com

Kingspan Unidek www.unidekflatroofs.nl

A&T Prefab www.aentprefab.nl

DenG Solar www.dengsolar.com

All Up www.all-up.nl

Coninko www.coninko.nl

Beelen Dakmaterialen www.beelen.nl

Artilan bv www.artilan.nl

Roval Aluminium bv www.roval.eu

Wecal www.wecal.nl

Aabo Fix bv www.aabofix.nl

Skylux www.skylux.be 

BMI Group www.bmigroup.com

Soprema www.soprema.nl

Derbigum www.derbigum.nl

Heruvent bv www.vlakkelichtkoepel.nl

Unilin Insulation bv www.unilininsulation.com

BDA Opleidingen www.bdaopleidingen.nl

Daksafe www.daksafe.nl

Anjo www.anjo.nl

Ubbink bv www.ubbink.nl

Actiondak www.actiondak.nl

Isobouw www.isobouw.nl

ZinCo Benelux bv www.zinco.nl

IKO nl.iko.com

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Mawipex Handelsmaatschappij bv www.mawipex.nl

Triflex bv www.triflex.nl

Boko www.boko.nl

Soprema www.soprema.nl

Altena Dakspecialiteiten www.altena-dak.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Brouwers Zink www.brouwerszink.nl
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Adverteerdersoverzicht

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

SPECIAL
Daglicht

DAKENVROUW VAN HET JAAR 2018
Interview met Roebyem Anders

De volgende Roofs verschijnt op 7 mei 2019
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ROTTERDAMSE DAKENDAGEN
Een vooruitblik

DAK VAN HET JAAR 2019
Winkelcentrum Bisonspoor in Maarssen

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

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

www.skylux.be

Hellend
pvc-kader

Ingebouwde
kettingmotor 
(+gasveren)

Regensensor

Skylux 
iWindow2

adv roofs NL Skylux iWindow Flex 2019.indd   1 7/01/19   15:26



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


