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Notre-Dame
Lastig aan die stelling is dat het  
effect op de gezondheid niet 
direct is te meten: we weten 
pas over enkele decennia 
of het terugschroeven 
van de veiligheids-
maatregelen een 
goed idee is geweest. 
Wat ook niet helpt,  
is dat het onderzoek 
is gefinancierd, en 
de stellingen worden 
uitgedragen,  namens 
degenen die de 
saneringskosten moeten 
maken: de woningcorpo-
raties. Los van de vraag of 
de conclusies van het rapport 
terecht zijn, is hierdoor het weten-
schappelijk niveau van het rapport iets te gemakkelijk  
in twijfel te trekken.

In de valbeveiligingssector zie je dan weer maatregelen die 
al te duidelijk overdreven zijn. Soms zorgen de toegepaste 
lijnsystemen zelfs juist voor struikelgevaar, waar het wellicht 
handiger was geweest helemaal géén voorzieningen aan  
te brengen (en bij het onderhoud een tijdelijke voorziening 
te treffen). Kortom: tot welk punt zijn maatregelen zinnig,  
en vanaf welk punt wordt veiligheid uitsluitend nog toege-
past omdat ervoor wordt betaald?

De  Notre-Dame zal op korte termijn opnieuw worden 
opgebouwd. Dat is goed nieuws, maar er is een keerzijde. 
De geldschieters hebben, in mijn ogen terecht, de kritiek te 
verduren gehad waarom er zo snel zo veel geld beschikbaar 
was voor de herbouw van een kathedraal: waarom is dit 
enorme bedrag niet beschikbaar voor mensen die bijvoor-
beeld te maken hebben met hongersnood? Je vraagt je 
onwillekeurig ook af wat er gebeurd zou zijn als het bedrag 
vóór de brand beschikbaar was geweest. Zou dat tot meer 
(al dan niet draconische) maatregelen hebben geleid en zo 
ja: zouden die de brand hebben kunnen voorkomen?

Het antwoord op die vraag zullen we nooit kennen en 
 misschien is dat maar goed ook.

Edwin Fagel

Soms lijkt het wel alsof de journaals en geschreven pers zich 
met betrekking tot de nabeschouwing van een ernstige cala - 
miteit aan een standaard draaiboek houden. In de avond 
van 15 april ontstond brand in de monumentale kathedraal 
de  Notre-Dame in Parijs. De dag daarna werd dat natuurlijk 
overal breed uitgemeten. Nog weer een dag later verschenen,  
heel voorspelbaar, her en der verhalen van bezorgde kerk-
besturen in Nederland, die aangaven dat de brandveiligheid 
van hun kerk of kathedraal óók niet op orde is.

Zijn dit nu allemaal mensen die zich bij het zien van de  
beelden van de brandende  Notre-Dame achter de oren 
krabden en zich afvroegen; ‘Hoe zit het eigenlijk met ónze 
kerk?’ Of, en dat lijkt me waarschijnlijker, zijn het gevallen die 
allang bekend zijn bij zowel de gemeente als de brandweer? 
En als dat zo is: betreft het dan een ingecalculeerd risico?  
Of zijn er momenteel heel veel (monumentale) kerken en 
kathedralen brandgevaarlijk omdat men eenvoudigweg  
niet weet hoe de brandveiligheid te borgen, of omdat de 
benodigde maatregelen te duur zijn? Hoe slapen de verant-
woordelijken voor deze panden sinds 15 april?

Er is een heel stelsel aan bouwregels die ook voor monu-
menten gelden, ook op het gebied van brandveiligheid,  
en er is een hele trits aan instellingen die erop toe  zouden 
moeten zien dat deze regelgeving wordt nageleefd.  
De brandveiligheid van ons cultureel erfgoed wordt dus 
bewaakt. Of is dat een naïeve gedachte? Want als je iets 
langer over het onderwerp nadenkt, kun je je afvragen welke 
maatregelen in deze gebouwen eigenlijk te nemen zijn.  
Een sprinklerinstallatie is waarschijnlijk in veel monumentale 
gebouwen niet gewenst, omdat die grote schade kan  
veroorzaken aan de (monumentale) inboedel, terwijl de 
installatie die juist moest redden. En ook compartimentering 
lijkt me in een kerk of kathedraal een lastig verhaal. 

Dus dan kun je in veel gevallen eigenlijk alleen nog proberen 
te voorkomen dat de brand ontstaat. 

Waarschijnlijk is de brand in de  Notre-Dame veroorzaakt 
door kortsluiting. Maar er waren ten tijde van de brand ook re-
novatiewerkzaamheden bezig. Dat gegeven onderstreept het 
belang van veiligheidsprotocollen en een goede naleving 
daarvan. Maar dan beland je meteen in de discussie over 
welke maatregelen noodzakelijk zijn en welke maatregelen 
overdreven. En dat is uiteindelijk een discussie over geld.

Op het gebied van de asbestsanering loopt momenteel  
een soortgelijke discussie. Begin maart publiceerde TNO 
een inmiddels veelbesproken rapport, waarin werd gesteld 
dat de risico’s van asbest vaak worden overschat. In veel 
gevallen zou asbest met beduidend minder veiligheidsmaat-
regelen (en dus minder kosten) gesaneerd kunnen worden. 
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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
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Maarssen is een icoon rijker: de businesslobby van Bisonspoor.  

Zowel de vormgeving als het materiaalgebruik kun je met recht bijzonder  

noemen. Het gebogen dak heeft een hybride constructie en krijgt een  

toplaag met sedum. Vijf enorme ETFE luchtkussens laten veel daglicht toe. 

Dynamisch dak met 
doorzichtige ‘dolfijnen’

Tekst: Martijn van den Bouwhuijsen
Foto’s: Harry Noback Fotografie

Bisonspoor is een woon-, werk-, winkel- en recreatiecentrum 
in Maarssen. Grote delen van het multifunctionele  complex 
ondergaan een transformatie, waaronder de winkels.  
Ook komt er een toren voor 250 woningen. Een iconische 
businesslobby verbindt een nieuwe parkeergarage met  
de vernieuwde kantoren.
De dakconstructie van de businesslobby bestaat uit  
twaalf liggers van Europees larikshout met een interne radius  
van 2811 mm, stalen liggers en stalen windverbanden 
daartussen. De gebogen spanten zijn schuingeplaatst ten 
opzichte van elkaar en hebben een maximale doorsnede 
van 200 bij 800 mm en een doorsnede van 200 bij 300 mm 
bij het uiteinde van het dak. Aan de noordzijde rusten deze 
houten liggers via stalen verankeringen op de betonvloer  
ter hoogte van kantoorlaag 1. Aan de zuidzijde rusten de 
spanten op schuingeplaatste stalen kolommen. 
De houten liggers zijn in de productie bij Heko Spanten  
drie keer behandeld met Drywood Woodstain beits,  
naar de bouwplaats vervoerd met speciaal transport en  
met een kraan gemonteerd.

DOORZICHTIGE DOLFIJNEN
Het dak is voorzien van vijf ETFE luchtkussens met een  
totaaloppervlak van circa 470 m2. De vorm van de kussens 
doet denken aan dolfijnen of walvissen, volgens leverancier 
Buitink Technology. Elk van de vijf luchtkussens bestaat uit  
vier lagen ETFE folie van 200 micrometer dikte. Door de ruimte  
tussen de vier lagen folie te voorzien van overdruk,  
ontstaan drie luchtkamers per luchtkussen. Deze opbouw 
 bevordert de sterkte en komt de isolerende werking ten 
goede (U-waarde = 1,47 W/m2 K). Van de vier lagen folie,  
is de buitenste laag voorzien van een warmtewerende  
coating; IR (infrarood) block. 
De luchtkussens worden op druk gehouden door een  
luchtinstallatie met blowers. Elk kussen heeft twee blowers, 
die elkaars reserve zijn en elkaar wekelijks afwisselen.  
Filters en een luchtontvochtiger maken de lucht droog en 
schoon voordat deze in de kussens komt. 
De ETFE luchtkussens wegen minder dan 2 kg/m2;  
een factor 50 lichter dan glas. De folie heeft een levensduur-
verwachting van minstens 25 jaar, doordat het materiaal niet 
wordt aangetast door uv-licht, luchtvervuiling en andere om-
gevingsinvloeden. De luchtkussens zijn stabiel, ook bij harde 
wind: ETFE folie kent een hoge doorscheurweerstand.  
Mocht er eventueel toch beschadiging optreden, dan wordt  
een gat of scheur alleen in het begin wat groter, maar scheurt  
niet verder. Kleine gaten of scheuren kunnen permanent  
worden hersteld met een vrijwel onzichtbare, zelfklevende 
ETFE tape. In het uiterste geval dat een kussen zwaar bescha-
digd raakt, kan het relatief eenvoudig worden vervangen. 
Met aluminium klemprofielen op stalen pootjes zijn de lucht- 
kussens aan de houten spanten gemonteerd.  
De stalen  pootjes zitten aan het hout vast met houtdraad-
bouten van 10 bij 65 mm. Ter plaatse van de overgang van 
de  aluminium profielen die de luchtkussens vastklemmen  Een iconische businesslobby verbindt een nieuwe parkeergarage met de bestaande kantoren.

Aan de zuidzijde rusten de houten spanten op schuingeplaatste 

stalen kolommen.

Het dak is voorzien van vijf ETFE luchtkussens met een totaaloppervlak 

van circa 470 m2. De vorm van de kussens doet denken aan dolfijnen 

of walvissen.

De dakconstructie van de businesslobby bestaat uit twaalf liggers 

van Europees larikshout met een interne radius van 2811 mm en 

stalen liggers en stalen windverbanden daartussen.

en het toekomstige groendak is EPDM-MET loodvervanger 
 gelijmd, bovenop op passtukken van hout en PIR-isolatie.

SEDUM, LAMELLEN EN DAKKAPPEN
Tussen de luchtkussens komen extensieve groendaken,  
in totaal ongeveer 300 m2. De uitvoering daarvan vindt in een 
later stadium plaats. De opbouw bestaat straks uit 20 mm dikke 
drainagematten met daarop 20 mm dikke substraatmatten en 
20 mm dikke sedummatten. Zowel de drainage als het substraat 
en het sedum worden geleverd vanaf rollen. Voor het onderhoud 
van het sedum zijn meerdere ankerpunten in het dak verwerkt, 
waaraan de dakhoveniers zich kunnen aanlijnen. 
Een 3,2 mm dikke laag Universal WS functioneert als waterkering 
en wortelwering. Universal WS bestaat uit polyester en glasvezel 
versterkt POCB-compound (Polyolefine Copolymerisaat Bitumen). 
Onder deze waterkerende en wortelwerende laag bevindt zich 
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142 mm dikke PIR-isolatie, los gelegde dampremmende folie, 
waarvan de naden afgeplakt zijn met dubbelzijdige tape en 
stalen dakplaten 158R 750 met een verzinkte onderzijde. 
De aluminium lamellen, gesitueerd aan de zuidkant van  
het dak, hebben een doorsnede van 200 bij 25 mm en 
variëren in lengte van 5510 tot 6750 mm. Deze zonwerende 
elementen zijn verdeeld in vijf groepen van telkens elf stuks. 
Om veilig te werken op hoogte waren de bouwvakkers  
aangelijnd met harnasgordels. Tevens zijn er vangnetten  
en leuningen gebruikt.
Het dak heeft geen goten. Hemelwater wordt tijdelijk opge-
nomen door het sedum of direct gespuwd op de vloeren 
eronder: de terrasvloer aan de zuid-, west- en oostzijde en de 
dakvloer van kantoorlaag 2 aan de noordzijde. De uiteinden 
van het waterkerende deel van het dak aan de zuidzijde 
hebben 463 mm brede, stofgrijze dakkappen die met klangen 
vastzitten op multiplex platen. De klangen zijn op de multi plex 
platen geschroefd, die met wiggen aan de schuine puien 
zijn gefixeerd of met hoekstalen aan de staalconstructie. 
De lobby is aan de zuid-, west- en oostkant voorzien van vlies - 
gevels met aluminium kozijnen. De transparante pui aan de 
zuidkant staat schuin ten opzichte van de vloer van de busi-
nesslobby. Met flexibele PUR is de wind-en waterdichte aan-
sluiting tussen de schuine pui en dakkappen gerealiseerd.

WINKELS IN BEDRIJF
De eerste ontwerpen zijn in Sketchup gemaakt.  
Na een 3D scan op de bouwlocatie is het 3D ontwerp  
verder uitgewerkt in Revit, tot op werktekeningenniveau.  
De staalconstructie werd overigens uitgewerkt met Tekla.  
Om de engineering te versnellen, voerde de werkvoor bereider  

van Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello een groot deel van 
het tekenwerk uit bij het architectenbureau. 
“Het was een enorme uitdaging om boven een winkelcentrum  
dat in bedrijf is een derde verdieping te bouwen, met een bij- 
zondere vormgeving en de businesslobby, aan te sluiten op 
vijf bestaande buitengevels met verschillende hoog/laag 
aansluitingen,” zegt projectleider Tim Oosterlaar namens het 
bouwbedrijf. “We moesten allerlei voorzieningen treffen om 
de aansluitingen tussen bestaand en nieuw tijdelijk te ope-
nen en weer wind- en waterdicht te maken. De winkels onder 
de businesslobby konden gelukkig in bedrijf blijven,  
ondanks enkele kleine lekkages. De geluidsoverlast beperkten 
we doordat we tussen 9 en 17 uur niet freesden, hakten  
en boorden. Bovendien hielden we de bouwtijd kort.  
We hebben de aanvankelijke, strakke planning grotendeels 
kunnen volgen, zonder echte grote tegenslagen.” ■

LICHT, OPEN, CIRCULAIR EN GROEN
Architectenbureau Op ten Noort Blijdenstein kreeg de opdracht om een 
 lichte en ruime verbinding te maken op het dak van het bestaande winkel-
centrum tussen de nieuwe parkeergarage en het vernieuwde Business Center. 
“De vorm van de lobby is ontstaan uit structurele en technische uitgangs-
punten, rekening houdend met oriëntatie, flexibiliteit en functionaliteit”,  
zegt architect Marco Romano. “We ontwierpen een constructie die de afstan-
den tussen de kolommen (7,2 meter) elegant overbrugt, bestaande uit aan 
elkaar gekoppelde houten spanten, gesteund door dubbele V kolommen. 
Spanten en kolommen vormen samen een stabiel systeem. De openingen 
daartussen zijn gevuld met luchtkussens die een maximale lichttoetreding 
garanderen. De dakoverstekken op het zuiden, in combinatie met de l 
amellenzonwering en de schuine glaspui, minimaliseren de opwarming van 
de ruimte. Het sedumdak op de dichte gedeeltes vertraagt regenwater en 
biedt extra massa aan de constructie op de zonzijde. 
Het gebouw is volledig demontabel en de materialen zijn herbruikbaar.  
Circulair, dus. De sfeer en het binnenklimaat zullen mede bepaald worden 
door uitbundige vegetatie: onder andere een greenwall van ongeveer  
36 meter lang en drie bomen van ongeveer vijf meter hoog.”
Het architectenbureau maakte vaker plannen met textiele doeken en  
ETFE folies. Romano: “Onze ontwerpen met luchtkussendaken waren nog  
niet tot uitvoering gekomen, behalve de driehoekige lichtkoepels in de  
verbindingsbrug van de parkeergarage, die een aantal maanden eerder 
waren gerealiseerd.”

• OPDRACHTGEVER: WINTER TRUST B.V., MAARSSEN
• ARCHITECT: OP TEN NOORT BLIJDENSTEIN, UTRECHT
• AANNEMER: BOUWBEDRIJF AAN DE STEGGE, TWELLO
• CONSTRUCTEUR: ARONSOHN, EINDHOVEN 
• LUCHTKUSSENS: BUITINK TECHNOLOGY, DUIVEN
• STAALBOUW: VAN DEN BRINK STAALBOUW, BARNEVELD 
• HOUTEN SPANTEN: HEKO SPANTEN, EDE 
• DAKDEKKER: FIECHTER DAKSYSTEMEN, HOOGE MIERDE
• DAKBEDEKKING: BMI ICOPAL, GRONINGEN
• EPDM LOODVERVANGER: HAKRON, NUNSPEET 
• DAKRAND & LAMELLEN: STAMETA, STAPHORST
• GEVELBOUW: JM VAN DELFT & ZN, DRUNEN
• STAALDAK & SANDWICH:  PIB HOLLAND B.V., NIJKERK

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

De luchtkussens zijn stabiel, ook bij harde wind. ETFE folie  

kent een hoge doorscheurweerstand.

Elk van de vijf luchtkussens bestaat uit vier lagen ETFE folie van  

200 micrometer dikte. Door de ruimte tussen de vier lagen folie te 

voorzien van overdruk, ontstaan drie luchtkamers per luchtkussen.
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D I E  T O E G A N G  G E E F T  T O T  D E 

K A N T O R E N  V A N  B I S O N S P O O R 

I N  M A A R S S E N

In samenwerking met

A R O N S O H N  C O N S T R U C T I E S  • 

V A N  D E N  B R I N K  S T A A L B O U W  • 

B U I T I N K  T E C H N O L O G Y  •

F I E C H T E R  D A K S Y S T E M E N  • 

H E K O  S P A N T E N  •

O P  T E N  N O O R T  B L I J D E N S T E I N  • 

P I B  H O L L A N D  •  S T A M E T A 
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Lange Linden 32
5433 NC Katwijk

T  088-9965680
F  024-6782495

info@aabogreentech.nl
www.aabogreentech.nl

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

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

Bezoek ook onze 
nieuwe webshop!

Infraroodverwarming Warmtepompen LED verlichting Zonnepanelen

www.aabogreentech.nl

CONSOLIDATED 
ZOEKT NIEUWE 
COLLEGA’S
Wij zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste 
vakmensen en gedreven professionals.

Neem dan contact op met Ahmed Abdi (Recruiter) 

Telefoon nummer 06-82959956

Wij nodigen je graag uit om je motivatiebrief en 

een omschrijving van je werkverleden te sturen naar 

a.abdi@consolidated.nl

 Werken bij een betrouwbare partner in 

  de dakbedekkingsbranche;

  Een organisatie met gezellige en 

  gemotiveerde collega’s;

  Een uitstekend salaris en 

  zoals een pensioenregeling;

  Opleidingsmogelijkheden en een 

  collectieve ongevallenverzekering

www.consolidated.nl/vacatures

DAKDEKKERS

DAKWACHTERS

VOORMAN DAKDEKKERS

Heb je vragen over de vacatures?
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Willem Koppen, Koppen Bouwexperts

Ik krijg die vraag regelmatig, maar waarom? Zou het komen 
door mijn betrokkenheid (in 1992) bij het eerste project  

Andere factoren wellicht: ik rijd al vanaf 2012 in een volledig 
elektrische auto, ons huis uit de jaren ‘50 is verbouwd tot  
‘Nul op de Meter’ en onlangs hebben we onze derde  
energieleverende meet-demonstratiewoning in gebruik  
genomen. Ik heb een nuchtere kijk op energie, omdat ik  
zelf snel energietekort heb door een aandoening met  
de naam Sarcoïdose. Hierdoor ondervind ik aan den lijve  
dat je energie mag gebruiken, zelfs essentieel nodig hebt, 
maar niet moet verspillen.

Laat ik proberen mijn steentje bij te dragen. 

De afgelopen jaren zijn wij overvallen door vele nieuwe 
 ontwikkelingen in de bouw. Van een steeds lagere EPC, 
steeds hogere isolatiewaarden, van het gas los, waterstof, 
accu’s, collectieve systemen, warmtepompen, circulariteit, 
Wet Kwaliteitsborging, BENG, ENG, Nul Op de Meter,  
Beter op de Meter, Trias energetica, No-Regret, ‘ 
niet-meer-dan-anders-principe’ en alle vormen van duurzaam - 
heid etc. Mooi toch? Of… zit daar soms een randje aan? 

DEUGDZAAM
Ik ben een groot voorstander van nieuwe ontwikkelingen in 
de bouw. Zo conservatief en geldgericht als we in de bouw 
decennia zijn geweest, kan echt niet meer. Gelukkig zijn er 
ook vele goede vooruitgangen. Maar zijn al die energetische 
ontwikkelingen ethisch gezien nog wel een goede manier 
van handelen, als de bewoner ertoe wordt veroordeeld, met 
hoge onderhoudskosten wordt geconfronteerd, discomfort 
ervaart en/of als er vroegtijdige vervanging noodzakelijk is? 

Dient duurzaamheid niet altijd deugdzaam te zijn?

En zien wij niet iets anders over het hoofd? Is onze basis  
wel bestand tegen het geweld van deze veranderingen,  
om die in goede banen te leiden?

Net als hemelwater is er feitelijk elektriciteit genoeg.  
De echte uitdaging ligt naar onze overtuiging in de gelijk-
tijdigheid waarmee neerslag valt en de gelijktijdigheid 
waarmee energie wordt gebruikt of opgewekt.  

van 10 woningen met een netgekoppelde  zonnepaneel- 
installatie, toen de meeste van onze vakgenoten er nog  
nooit van hadden gehoord? Of doordat ik sinds 1999 als  
PV-manager de leiding heb over de ‘5MWp Stad van de Zon’ 
in Heerhugowaard? 

Wie overziet het totale veld over de ontwikkelingen van energiebesparing? 

Wat staat ons allemaal nog te wachten?  

Is duurzaamheid vanzelfsprekend deugdzaam?

DUURZAAM BOUWEN

Wat gebeurt er allemaal 
onder ons dak?

1992, de eerste 10 netgekoppelde zonnestroomsystemen.

2018, de derde meet-demonstratiewoning: gezond en energieleverend.
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Onze huidige infrastructuur kan die pieken namelijk steeds 
minder goed verwerken. Water- en energiemanagement is 
onze echte uitdaging. Ik doe hierbij graag een pleidooi voor 
het vertraagd lozen van hemelwater en voor energieopslag 
in accu’s, zoals bijvoorbeeld in onze NeroZero meet-demon-
stratie is uitgevoerd. 

Over 10 jaar is het realistisch dat er systemen zijn van bijvoor-
beeld compacte warmteopslag, waarmee je warmte voor 
eigen gebruik voor een heel seizoen kunt opslaan in een 
soort koelkastmodel. Die prototypes met zoutoplossing zijn  
er al. Nieuwe systemen zullen de energiehuishouding in  
de toekomst volledig gaan veranderen, wat een groot  
energetisch en financieel voordeel zou kunnen betekenen.  
Ik kan niet wachten totdat de auto-industrie de bouw  
ontdekt! In de volgende eeuw zullen ze met verbazing  
terugkijken naar de beperktheid van nu.

Wij vinden het interessant dat waterstof ook wordt gezien  
als een kansrijke vervanging voor aardgas. Hierdoor kan  
de huidige gas-infrastructuur gebruikt blijven worden.  
Het overschot aan elektriciteit van windmolens en van 

zonnestroom kan dan ingezet worden om waterstofgas te 
maken. Op dit moment zijn er vijf gemeenten waar waterstof 
al wordt ingezet om huizen te verwarmen, of waar dit binnen 
afzienbare tijd gaat gebeuren.

RANDVOORWAARDEN
Maar wat heb je er allemaal aan als de basis niet goed is? 
Laten we alstublieft beginnen bij het begin. De essentie van 
een gebouw dient in de eerste plaats om het lichaam te 
beschermen tegen invloeden, zoals kou, warmte, regen en 
gevaar van buitenaf. Dat was echt de enige reden voor ons 
om duizenden jaren geleden de grot in te trekken. Laten we 
ervoor waken dat de ontwikkelingen van nu er niet toe leiden 
dat deze bescherming (deels) wegvalt. Dat is randvoorwaar-
delijk, maar makkelijker gezegd dan gedaan.

De ontwikkelingen van nu eisen een veel betere onderlinge 
samenhang dan vroeger. Zie het als een auto. Als de onder-
delen niet goed op elkaar zijn afgestemd, dan is alles er wel, 
maar de auto gaat echt niet (goed) rijden. Het begint bij 
een goed ontwerp. 

Van het gas los heeft ongetwijfeld de meeste impact op  
de bouwkolom. Deze, overigens louter politieke, beslissing 
heeft als gevolg dat bij gebouwen de hoogtemperatuur-
verwarming (HTV) bijna ongemerkt verandert in een 
 laagtemperatuur (LTV), met als gevolg dat een goede  
luchtdichting essentieel is geworden om het vereiste comfort 
te halen. Immers, met circa 90 graden in de radiatoren kon 
een onbedoeld luchtlek nog wel gecompenseerd worden. 
Met de circa 30 graden in de vloer, zoals nu het geval is,  
lukt dat echt niet meer.

Die onbedoelde luchtlekken kunnen leiden tot lekkage,  
comfortproblemen, bouwfysische problemen, hoger energie-
gebruik, het niet halen van de vereiste qv;10 waarde en het 
niet op temperatuur komen van een LTV-systeem. En vergeet 
deze niet: een goede luchtdichting vereist een goede venti-
latie en een goede ventilatie vereist een goede luchtdichting. 

Maar het is helaas beroerd gesteld met de werkelijke presta-
ties van veel ventilatiesystemen. Al in 2011 is namelijk na 
een onderzoek vastgesteld dat veel ventilatiesystemen te 
veel geluid produceren en dat de hoeveelheid lucht vaak te 
wensen overlaat. Er bleken bij dat onderzoek géén wonin-
gen zonder tekortkomingen aan het ventilatiesysteem te 
zijn,  zoals gesteld door de publicatie GIW/ISSO 2008 en het 
Bouwbesluit 2003. Hierin was geen verschil tussen woningen 

met balansventilatiesystemen of woningen met mecha-
nische afzuiging (Bron: Onderzoek naar de kwaliteit van 
 ventilatiesystemen in nieuwbouw eengezinswoningen.  
Van Dijken en Boerstra. BBA Binnenmilieu 2011). 

Voor de gevolgen van fijnstofontwikkeling tijdens het koken in 
luchtdichte woningen is er inmiddels wel politieke aandacht, 
maar de gemiddelde bouwprofessional weet nog van niets. 
Een heuse kennisachterstand met weldra verstrekkende 
gevolgen. Vereniging Eigen Huis heeft in 2015 niet voor niets 
het gesteld: “Als de bouwer de gezondheid van de bewoner 
serieus neemt, zou hij als voorbeeld een ventilatiesysteem 
dat ruimschoots voldoet aan de eisen monteren.” Geen van 
de bewoners (of toekomstige generaties) vragen om een zo 
minimaal mogelijke ventilatie, een slechte luchtdichting of 
niet goed aangebrachte isolatie. Nee, duurzaamheid op  
een gebrekkige kern is ethisch gezien geen goede manier 
van handelen. Dat is niet deugdzaam. 

Een eenvoudige bijdrage aan een oplossing zou zijn om al 
deze zaken voor de oplevering met metingen altijd zichtbaar 
te maken. Dat zorgt ongetwijfeld voor een zelfcorrigerend 
effect, omdat niemand bewust fouten maakt en omdat de 
bouwprofessional zich graag in de markt wil onderscheiden. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

DUURZAAM BOUWEN

Watermanagement in onze NeroZero meet-demonstratiewoning. Essentie van een gebouw: bescherming tegen invloeden.
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verkoop@brouwerszink.nl

Sinds 1986 is Brouwers Zink groothandel van maatwerk in zink, 
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PowerTop®

Dual density plat dak isolatie: 
Hoge isolatiewaarden, intensief beloopbaar
PowerTop® combineert de beste eigenschappen van airpop® in één plaat. Dankzij de ontwikkeling van 
nieuwe productietechnieken is IsoBouw in staat verschillende materialen/densiteiten samen te voegen.  
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een 1- laagse verlegging

• 1-laagse verlegging = hogere verwerkingssnelheid
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• Uitstekende milieuscore (Breeam A+)
• Recyclebaar
• Brandveilig (door Efectis B-s1, d0 geclassificeerd)
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Tijdens de feestavond voor de dakenbranche, afgelopen 22 maart,  

werd Roebyem Anders van Sungevity uitgeroepen tot  

Dakenvrouw van het Jaar 2018. Ze kreeg de onderscheiding op  

basis van de ‘revoluties’ op het dak die zij namens haar missie- 

gedreven bedrijf heeft geïnitieerd, alsook enkele andere opvallende  

initiatieven. Zij zal hier middels een tweemaandelijkse column in  

Roofs zelf uitgebreid over aan het woord komen, in dit nummer  

alvast een interview.

Iedereen zijn eigen 
stroomfabriekje

INTERVIEW MET DE DAKENVROUW VAN HET JAAR 2018

echt los te komen”, vertelt Anders. Zoals in een eerder artikel 
in Roofs al is uiteengezet, draait dit initiatief om de opzet van 
een fonds, dat het voor scholen aantrekkelijk maakt geld  
te lenen voor de verduurzaming van het dak (naast de  
aanschaf van zonnepanelen ook bijvoorbeeld dakisolatie).

“Dat is de impuls van bovenaf. Van onderop worden  
schoolbesturen ook gemotiveerd om werk te maken van de 
verduurzaming van hun dak, namelijk via de kinderen.  
Hiertoe heeft de Stichting Schooldakrevolutie de actie  
Non-Stop Zon in het leven geroepen. Bij de stichting zijn gratis  
kaartjes op te vragen, waar kinderen (groep 5 t/m 8) in  
hun eigen woorden op kunnen schrijven waarom zij willen 
dat hun school schone energie gaat gebruiken. De kaartjes 
worden vervolgens door de stichting weer verzameld en 
aangeboden aan het schoolbestuur. Als dan vervolgens 
blijkt dat de financiering van de aanschaf niet moeilijk is 
rond te krijgen en dat het praktische gedeelte ook helemaal 
wordt geregeld, is het vaak geen moeilijke keuze meer.  
Na de lancering in regio Holland Rijnland hebben in één 
klap 130 (van de 250) scholen ingetekend: er is gewoonweg 
geen reden meer om het niet te doen.”

“Een mooi voorbeeld is een leerling van het Da Vinci College 
in Leiden. Hij kaartte het onderwerp uit eigen beweging bij 
het schoolbestuur aan en na de reactie dat de aanschaf van  

zonnepanelen te duur was, is hij naar de leraar economie 
gestapt om de businesscase eens door te rekenen.  
Daaruit bleek dat de keuze voor zonnepanelen op het dak 
een gunstige was en nu is het Da Vinci College één van  
de voorlopers. We zien ook inderdaad het sneeuwbaleffect 
dat revoluties kenmerkt: we zijn tot nu vooral actief in  
Holland Rijnland, maar we zien dat ook gemeenten buiten 
die regio moties aannemen om de Schooldakrevolutie  
te omarmen. Ik heb er dus vertrouwen in dat op redelijke 
termijn alle schooldaken waar dat mogelijk is, zullen zijn  
voorzien van zonnepanelen.”

De Huurdakrevolutie voltrekt zich volgens een heel ander 
proces, maar verloopt volgens Anders ook voorspoedig.  
“Er is een platform in het leven geroepen, waarbinnen  
woningcorporaties ervaringen kunnen uitwisselen.  
We organiseren hiertoe jaarlijks events en reiken ook tools 
aan om bewoners te overtuigen van het voordeel van zonne-
energie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een infographic 
waarmee inzichtelijk wordt gemaakt wat je op jaarbasis 
allemaal kan doen met de energie van acht zonnepanelen: 
zoveel minuten games spelen, zoveel tosti’s bakken, etc.  
Ook worden er pop-up-bijeenkomsten georganiseerd in 
buurthuizen. Het is belangrijk dat je niet alleen gaat zitten 
zenden, van: ‘dit is goed voor je’, maar ook ervaringen  
uitwisselt. Het aantal huurdaken dat is uitgevoerd met zonne-
panelen is in de afgelopen anderhalf jaar gegroeid van  
2 tot 4% van het totale aantal huurdaken. Niet allemaal als 
gevolg van de Huurdakrevolutie, maar we hebben daar 
zeker onze bijdrage aan geleverd.”

Er staan nog meer ‘revoluties’ op het programma. “Het is de 
bedoeling de initiatieven steeds verder uit te breiden,  
zodat het gedachtegoed en het gebruik van zonne-energie  
uiteindelijk gemeengoed is. We overwegen nu bijvoorbeeld 
het opzetten van de Bajesdakrevolutie.” 

Zodra hier meer over bekend is, zal Roofs hier uitgebreider  
op ingaan.

VLUCHTELINGEN OPLEIDEN TOT INSTALLATEUR
Een andere reden voor de toekenning van de onderscheiding 
was het opleidingstraject voor vluchtelingen dat Sungevity 
onlangs heeft gestart. Anders combineerde het gegeven dat 
in de maatschappelijke discussies er vaak van wordt uitge-
gaan dat vluchtelingen niet welkom zijn met het gegeven 
dat er een groot tekort is aan vakmensen in de daken- en 
installatiebranche. Via een relatie bij de Refugee Company 
is men toen gaan inventariseren of er in de AZC’s mensen 
zitten die in aanmerking zouden komen voor een opleidings-
traject. Er bleken veel mensen te zijn die ervaring hebben als 
elektricien en zelfs ook met zonne-energie, waaronder ook 
hoogopgeleiden. 

Anders: “Wij hebben daar een aantal van in dienst genomen 
(zowel binnen- als buitendienst) en ook hebben we leerlingen 
in ons netwerk weggezet. En we helpen een aantal van hen 
een eigen onderneming op te zetten binnen ons programma 

Sun Heroes. BDA Opleidingen heeft de nek uitgestoken en 
heeft een opleidingsprogramma op maat opgezet,  
waarbij vanzelfsprekend ook rekening wordt gehouden  
met de taalbarrière en de specifieke problematiek van  
vluchtelingen: het betreft immers mensen die het nodige 
hebben meegemaakt.”

“Ook voeren we gesprekken met gemeenten en woning-
corporaties. De gemeenten hebben er belang bij dat  
deze mensen niet in de bijstand terecht komen, waardoor 
een investering in het opleidingstraject aantrekkelijk is. 
 Woningcorporaties wordt gevraagd een project aan te 
 wijzen waar deze mensen ervaring op kunnen doen.  
Het gaat dan om een werkplek waar men ervaring kan  
opdoen (dus: fouten maken), waar de uitvoer wat langer 
dan normaal mag duren en waarbij men bereid is deels 
vooraf te betalen om het opleidingstraject te helpen  
financieren. We vragen kortom niet niks, maar de reacties  
zijn positief en er is nu een woningcorporatie voor ons op 
zoek naar een geschikt project.”

Roebyem Anders spreekt met groot enthousiasme en  
die energie zit duidelijk ook in haar activiteiten. Met haar 
inzet heeft ze nu al grote ontwikkelingen op gang  
gebracht en daarom heeft de jury haar uitgeroepen tot 
Dakenvrouw van het Jaar. Zoals gezegd zal Anders in de 
komende jaargang tweemaandelijks een column verzorgen 
waarin de in dit artikel besproken onderwerpen nog verder 
zullen worden uitgediept. ■

Roebyem Anders vertelt dat ze erg heeft genoten van de 
feestavond. “Ik vond het een cadeautje om op die avond 
aanwezig te zijn en in de wereld van de dakenbranche  
te duiken. Het is een branche waar ik natuurlijk wel mee  
te maken heb, maar waar ik niet heel diep inzit.  
Wat me opviel, was vooral de passie waarmee de betrokke-
nen over het vak praten.”

“Dat ik werd uitgeroepen tot Dakenvrouw van het Jaar was 
een grote verrassing, ik had het niet verwacht en vroeg me 
in eerste instantie ook wel even af of ik dat in dit gezelschap 
wel verdiende. Maar het was natuurlijk geweldig. Mijn vader 
was erbij en die was apetrots. Hij is zelf elektricien en heeft 
ook geprobeerd zijn kinderen technisch op te voeden.  
En toen ik die maandag weer op kantoor kwam, was er groot 
applaus. Dat was mooi. Het is een mooie erkenning voor 
onze activiteiten. We zijn een missiegedreven organisatie:  
we doen het voor een groter doel, namelijk dat iedereen zijn 
eigen stroomfabriekje heeft. Het is goed om op deze manier 
te merken dat het niet onopgemerkt is gebleven.”

DE SCHOOLDAKREVOLUTIE GAAT LOS
Een belangrijke reden om Anders uit te roepen tot  
Dakenvrouw van het Jaar was het gegeven dat zij een 
drijvende kracht is achter zowel de Huurdakrevolutie als de 
Schooldakrevolutie. “Met name deze laatste ‘revolutie’ begint 

De aftrap van de Schooldakrevolutie in Holland Rijnland.
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Op 28 maart 2019 kwamen de ruim 40 partners van de  

Green Deal Groene Daken (GDGD) bijeen in het NIOO-KNAW 

 in Wageningen. Naast een bespreking van de verschillende  

onderwerpen werd ook de afronding van de Green Deal,  

die op zijn einde loopt, besproken. De GDGD zal in de loop  

van dit jaar worden getransformeerd naar het platform  

Nationaal Daken Plan.

Green Deal Groene Daken 
wordt Nationaal Daken Plan

GROENDAKEN EN BIODIVERSITEIT

1  Draagvlak en gedeelde waarden; 
2  Ontwikkeling van nieuwe  

verdienmodellen; 
3  Stimulerende en coherente wet- en 

regelgeving die stuurt op doelen; 
4  Nieuwe kennis, innovatie  

en educatie;
5  Samenwerking op gebiedsniveau.

TOEKOMSTPERSPECTIEF
Met behulp van het online hulp middel 
Mentimeter werd het gezamenlijk  
toekomstperspectief verkend:  
wat zijn de maatschappelijke opgaven?  
Welke verbreding van maatschap-
pelijke partners is gewenst?  
Duidelijk was, dat de partners,  
naast netwerken en kennis delen,  

ook willen blijven samenwerken aan concrete producten 
voor de realisatie van meer en betere groene daken. 

Tijdens de bijeenkomst werd de Handreiking Natuurdaken 
gepresenteerd. Voorzitter Egbert Roozen stelde dat natuur-
inclusief bouwen goed past bij de activiteiten van GDGD. 
Directeur natuur bij ministerie Landbouw, Natuur en  
Voedselkwaliteit (LNV) Donné Slangen kreeg het  
eerste exemplaar uitgereikt. Gastvrouw Louise Vet en  

auteur Wilco van Heerewaarden (BTL Advies) verzorgden vervolgens een 
pitch over het belang van het werken aan natuurdaken. Vet vertelde over 
ecologisch onderzoek naar daken en biodiversiteit bij het NIOO-KNAW en 
gaf aan dat het dak een belangrijke rol speelt bij de versterking van de 
lokale biodiversiteit. 

Van Heerewaarden memoreerde de goede samenwerking binnen  
het werkspoor biodiversiteit. Aan de handreiking werkten mee:  
NIOO-KNAW, Vogelbescherming, Vlinderstichting, Wageningen Universiteit, 
gemeente Amsterdam en ZinCo Benelux. Branchevereniging VHG maakte  
de uitgave mede mogelijk. Van Heerewaarden schetste een toekomst-
perspectief waarom we de natuur in de stad als nutsvoorzieningen  
gaan beschouwen. Elders in dit nummer wordt inhoudelijk uitgebreider  
ingegaan op de Handreiking Natuurdaken. 

PANELDISCUSSIE
Een panel met Louise Vet (NIOO-KNAW),  
Donné Slangen (ministerie LNV), Aart Veerman  
(Van der Tol), Jeannine van Bree (Natuur- en 
Milieufederatie Utrecht) en Jan van Hoek 
(Waterschap Vechtstromen) ging vervolgens 
in op de rol van het daklandschap in de stad 
en de rol van de overheid hierin. De sectorale 
organisatie van overheden maakt het soms 
lastig om belangen bij elkaar te brengen 
vanuit een integraal perspectief. 

Alle panelleden waren het eens over de  
belangrijke rol die daken kunnen spelen in 
het terugdringen van het biodiversiteitsverlies 
en andere maatschappelijke opgaven,  
zoals energietransitie en klimaatadaptatie. 
Dit gezegd hebbende, is het van belang dat 
voor particulieren goede informatie beschik-
baar is en dat er financiële prikkels worden 
gegeven. Voor het bedrijfsleven is op dit ge-
bied beleid nodig, goede randvoorwaarden 
(denk daarbij bijvoorbeeld aan het draag-
vermogen als basiseis) en een duidelijke 
uitvraag op te leveren prestaties.

Het blijft de uitdaging om de diverse opgaven  
aan elkaar te verbinden. Dit is de rol van het 
Nationale Daken Plan: het platform brengt 
de belanghebbenden bij elkaar zodat ze 
met elkaar in gesprek kunnen gaan over de 
diverse ontwikkelingen. Het platform faciliteert 
vervolgens de activiteiten die tot concrete 
resultaten moeten leiden. ■

Foto’s: Merlijn Michon Fotografie 

De bijeenkomst stond in het teken van het bepalen van  
de doelstellingen en acties voor het Nationale Daken Plan. 
Tijdens haar welkomstwoord stelde Louise Vet, directeur 
NIOO-KNAW en kwartiermaker Deltaplan Biodiversiteitsher-
stel, dat we van een ‘nice to have’ naar een mindset van 
‘need to have’ moeten. Ze benadrukte de vijf succesfactoren 
van het herstel van biodiversiteit: 

Paneldiscussie met van links naar rechts: Egbert Roozen (voorzitter GDGD),  

Jeannine van Bree (Natuur- en Milieufederatie Utrecht), Jan van Hoek (Waterschap 

Vechtstromen), Louise Vet (directeur NIOO-KNAW), Donné Slangen (directeur natuur 

ministerie LNV) en Aart Veerman (Van der Tol).

Tijdens de bijeenkomst sloten  

twee nieuwe partners zich aan:  

Zoontjens en de  

Natuur- en Mileufederaties.
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ERIK EN DE ANDEREN

De Green Deal Groene Daken (GDGD) heeft kennis en ervaringen over  

natuurdaken vanuit de praktijk gebundeld in de Handreiking Natuurdaken.  

De focus ligt op de ecologische keuzes die de aanleg van een natuurdak 

met zich meebrengt. Hoewel wij ons natuurlijk vooral concentreren op de dak-

bedekkingsconstructie, is het voor iedere dakdekker handig om goed geïn-

formeerd te zijn over alle facetten van een dergelijk dak. Het stappenplan in 

de handreiking, geschreven door Green Deal partner Wilco van Heerewaarden  

van BTL Advies, is daarvoor een uitstekende informatiebron. Wij hebben dit 

stappenplan ‘Hoe leg je een natuurdak aan?’ voor u samengevat.

Hoe leg je een natuurdak aan?

Doeke Bosma

Wil je nieuwe leefgebieden creëren of bestaand leef- 
gebied versterken (of verbeteren) in bijvoorbeeld  
de stedelijke omgeving? En ga je volledig voor natuur,  
of wil je dit combineren met andere functies op je dak? 
Tijdens het ontwerp kun je al je creativiteit loslaten op  
het dak. Neem wel de directe omgeving in ogenschouw. 
Deze is bepalend voor de planten en dieren die op  
het dak kunnen voorkomen en andersom. 

Je begint dus met het een open, creatief proces, waarin je je  
ambities bepaalt. Voor de realisatie van je natuurdak zijn 
echter veel randvoorwaarden qua daktechniek van  belang,  
zoals de dakbedekkingsconstructie, draagkracht en 
constructie van het dak. Vandaar dat het in kaart brengen 
hiervan direct volgt op het creatieve proces. Wat nog uit de 
handreiking met betrekking tot dit punt naar voren komt, is 
dat een natuurlijke bodem een belangrijke rol speelt bij een 
duurzame ontwikkeling van natuur. Door de lokale bodem te 
‘simuleren’ op het dak, kunnen lokale planten zich spontaan 
vestigen. Het gebruik van bodemmateriaal (grond/zand)  
uit de directe omgeving zorgt ervoor dat schimmels, bacteriën  
en andere micro-organismen hun werk kunnen doen voor 
deze inheemse planten. De dikte en samenstelling van de 
substraatlaag is daarom een belangrijk aandachtspunt.

Overhandiging Handreiking Natuurdaken.
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Daarnaast is het aan te bevelen om bij het ontwerpen van 
natuurdaken een deskundige (ecoloog) te betrekken.  
Hij of zij is in staat om de in de omgeving aanwezige  
natuurwaarden in kaart te brengen en heeft zicht op de 
mogelijkheden om lokale biodiversiteit te versterken.  
Zoals kansen om bepaalde kwetsbare populaties dieren  
te versterken, door hun favoriete planten te plaatsen.  
Je kan ook informatie bij de grotere gemeente inwinnen, 
waar ecologen voor je klaar staan. Daarnaast kun je  
de lijst van in de omgeving aanwezige kwetsbare dier-,  
planten- en schimmelsoorten bestuderen op de zogenaam-
de Rode Lijst. Natuurdaken bieden namelijk een goede  
mogelijkheid om deze soorten weer meer leefruimte te geven.

Als je vastgesteld hebt welk type vegetatie en dieren je wilt 
ondersteunen, kan je verder met de inrichting van het  
natuurdak. Bepaal daarbij eerst welke vegetatie passend  
is qua voedsel, voortplanting en veilige schuilplek voor  
de dieren die je wilt faciliteren. Varieer daarnaast in hoogte 
en bloeitijd voor een optimaal gebruik van het dak.  
Door planten met verschillende afmetingen te gebruiken, 
krijg je meer variatie: wind of windstil, zonnig of schaduwrijk, 
begroeid of kaal en nat of droog. Hierdoor ontstaat een 
uitgebreide plantensamenstelling, waar veel verschillende 
dakbezoekende dieren van kunnen profiteren.
•  Mossen gedijen over het algemeen goed  

op schaduwrijke plekken.
•  Pollen (sier)gras vragen weinig onderhoud, maar hebben 

ook weinig ecologische waarde. Kies beter voor inheemse 
grassoorten, zoals Fijn Schapengras of Rood Zwenkgras.

•  Heesters (struiken) en bomen kunnen, als ze in een  
goede bodem staan, grote hoogtes bereiken.  
Kies inheemse bomen en heesterachtigen, planten die van 
nature voorkomen in Nederland, omdat daar veel meer 
insectensoorten op voorkomen dan op uitheemse bomen 
en heesterachtigen.

In de Handreiking Natuurdaken wordt in grote lijnen  
beschreven wat vogels, insecten en andere dieren nodig 
hebben als het gaat om voedsel, voortplanting en beschutting.  
Alle dieren hebben een eigen waarde binnen een eco-
systeem en hebben zo allemaal hun eigen behoeftes.  
Tijdens het lezen van de handreiking van GDGD wordt heel 
duidelijk dat die behoeftes door een simpel sedumdak niet 
direct bevredigd zullen worden. De voeding voor de dieren  
is te beperkt en qua beschutting heeft een sedumdak  
weinig te bieden. 
Die beschutting vinden dieren in de bodem, de beplanting 
en de bouwkundige voorzieningen. Daarnaast kan het  
gecreëerd worden door losse elementen op een natuurdak 
te plaatsen. Denk daarbij aan:

• Dood hout
• Takkenril
• Zandhopen
• Stenen (muurtjes of hopen)
• Grind en schelpen
• Insectenhotel
• Nestkasten
• Watervoorziening

Iedere begroeiing, dus ook een begroeid natuurdak,  
ontwikkelt zich spontaan door natuurlijke successie.  
Hoe dit zich ontwikkelt, is van verschillende factoren afhankelijk,  
bijvoorbeeld de uitgangssituatie van de bodem en de  
ligging van het natuurdak. Maar ook door de mate van 
onderhoud en het klimaat. 

Het toepassen van bemesting en bestrijdingsmiddelen  
is op groene daken niet gewenst en ook niet nodig.  
In een natuurlijke situatie wordt gras kort gehouden door 
grazers of het wordt steeds verder overgroeid met kruiden  
en later met struiken. Daarom is het aan te bevelen om  
grasoppervlakken op het dak te maaien, maar laat voor de 
insecten en vogels wel een deel staan. Hetzelfde geldt in  
feite voor teveel snoeien. Wel moet daarbij uiteraard  
aandacht zijn voor gevaarlijke situaties, zoals overhangende 
takken. Let verder op planten die gaan woekeren bij zonne-
panelen, grindpaden, zandhopen en de waterafvoer op 
daken. Tot slot: combineer het onderhoud aan het groen  
met onderhoud aan het dak. Het schoonmaken van goten, 
hemelwaterafvoeren en controle van de dakveiligheid.  
En denk erom, vanwege de verbetering in biodiversiteit:  
niet teveel schoffelen door de hovenier!

Eigenlijk begint het hierna pas. Als je specifieke doelen voor 
jouw natuurdak hebt bepaald, is het interessant en relevant 
de ontwikkeling te volgen. Door dit meerdere jaren te doen, 
krijg je een duidelijk beeld hoe de natuurwaarden op jouw 
dak zich ontwikkelen. Dit kan je bijvoorbeeld helpen bij het 
bepalen van het juiste onderhoud. Deel je ervaringen ook! 

Er is nog (te) weinig onderzoek gedaan naar de leefwijzen 
van insecten en vogels op natuurdaken. Green Deal partners 
De Vlinderstichting en Vogelbescherming hopen meer te 
ontdekken tot hoe hoog bijvoorbeeld vlinders kunnen komen 
en of begroeide daken meer biodiversiteit hebben.  
Om deze kennis te verzamelen, vragen zij bezitters van 
groene daken om een formulier via internet in te vullen.  
Ook het NIOO-KNAW en het Centrum voor Bodemecologie 
vraagt om het delen van kennis. Daarvoor organiseren zij, 
inmiddels voor de vijfde keer, de bodemdierendagen  
(van donderdag 26 september tot en met zondag 6 oktober).  
En voor wie verder wil lezen: Handreiking Natuurdaken door 
Wilco van Heerewaarden BTL Advies, Green Deal Groene Daken  
(https://www.greendealgroenedaken.nl/biodiversiteit/).  
En we raden uiteraard Planten voor alle Daken.  
Zomerse zaailingen en stoere stammen  
door Annemieke Langendoen aan. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

ERIK EN DE ANDEREN
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Naast de nominatie voor de titel Dakenman van het Jaar, is Caspar Ulijn,  

directeur van ZND Nedicom, onlangs ook opgenomen in de Duurzame 50  

van ABN Amro. Dit is opmerkelijk, omdat er zelden iemand uit de daken-

branche op deze lijst terecht komt. 

Een dakdekker op de  
ABN Amro Duurzame Top 50

AAN TAFEL MET… CASPAR ULIJN

ABN AMRO DUURZAME TOP 50
De ABN AMRO Duurzame 50 weerspiegelt wat er het afge-
lopen jaar is gebeurd op het gebied van duurzaamheid  
in de bouw en vastgoedsector. Ieder jaar vraagt de vakjury, 
onder leiding van de winnaar van de vorige editie, zich af 
wat de belangrijkste vraagstukken en trends zijn en welke 
mensen daar het meest aan bijdragen. De prijs wordt jaar-
lijks uitgereikt aan de persoon die het meest heeft bijgedra-
gen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. 
Een vakjury, bestaande uit onder andere Thomas Rau, 
Marianne Davidson, Bernard Wientjes, Claudia Reiner en 
Jan Willem van de Groep, beoordeelde de genomineerden 
en stelde de lijst van 50 samen. Deze 50 genomineerden 
werden beoordeeld op vier onderdelen:  

bijdrage aan het mogelijk maken van duurzame projecten, 
inzet bij duurzame initiatieven, actieve kennisdeling over 
verduurzaming en het stimuleren en initiëren van duurzame 
samenwerking. Tijdens het Green Tie Gala 2019 (op 10 april 
tijdens Building Holland) werd Onno Dwars, directeur van  
Ballast Nedam, bekroond.

“Het zou wel al te gek zijn geweest als ik had gewonnen,” 
zegt Caspar Ulijn. “Maar het feit dat ik op die lijst stond,  
is natuurlijk al heel erg mooi. Ik zie het als een erkenning  
voor de diverse duurzame innovaties van ZND Nedicom.  
De vorig jaar geïntroduceerde circulaire bitumineuze  
dakbaan Citumen is daarvan misschien de bekendste,  
maar we zijn met veel méér innovaties bezig.  
Algemeen gesproken is de dakenbranche naar mijn  
mening veel te behoudend. De maatschappelijke ontwikke-
lingen maken het noodzakelijk om ambitieuzer te zijn.  
Kennelijk zijn onze activiteiten op dit gebied opgevallen,  
dat is natuurlijk een mooi compliment.”

PASSIE VOOR DUURZAAMHEID
Ulijn is een fervent reiziger en dat heeft zijn blik op de wereld 
ook bepaald. Hij heeft het uitstervend koraal, de ontbossing, 
de smog en het smelten van de gletsjers allemaal met  
eigen ogen aanschouwd. “Als je soms ziet hoe we de wereld 
aan het vernielen zijn, dan is dat voor mij een enorme moti-
vatie om daar iets tegen te doen, hoe klein het effect van 
mijn inzet op globaal niveau ook mag zijn. Klimaatverande-
ring is een wezenlijk en groot probleem, waartegen we in  
actie moeten komen. Deze passie kost een heleboel tijd, 
terwijl ik ook mede leiding geef aan een groot dakdekkers-
bedrijf. Maar het is mijn drijfveer en het is ook de toekomst. 
De dakenbranche is nog te veel gericht op de korte termijn, 
maar dit soort ontwikkelingen wordt steeds meer de toekomst.”

Om wat voor innovaties gaat het dan zoal? “We zijn bijvoor-
beeld betrokken bij de toepassing van de PowerNest,  
dat is ontwikkeld door IBIS Power. Het betreft een 4,8 meter 
hoge unit die windenergie en zonnepanelen met elkaar 
combineert. De open stalen unit wordt op de rand van het 
dak van een flat geplaatst en helt aan de bovenzijde zelfs 
een meter daaroverheen. De voorkant is voorzien van  
lamellen die de wind geleiden, zodat de bolvormige turbine 
in de PowerNest maximale windvang heeft. Ze maken door 
hun constructie gebruik van het venturi-effect door de wind 
die tegen de gevel omhoog blaast optimaal te geleiden.  
Bij voorkeur worden de units geplaatst op een flat met een 
lange gevel richting het zuidwesten, vanwege de windrichting.”

Over Citumen heeft Roofs in de editie van december 2018 
uitgebreid bericht. Het is het gevolg van een samenwerkings-
verband tussen ZND Nedicom met New Horizon Urban Mining  
en BMI Icopal. New Horizon is specialist op het gebied  
van Urban Mining. Het levert de bitumen dakbanen  
van ontmantelde daken aan de fabrikant. Met BIELSO  
(Bitumen Endless Life Solutions) wordt het materiaal 
 geschredderd aangeleverd, na een smelt- en zeefproces kan 
de vloeibare bitumen vervolgens worden toegevoegd aan 

het productieproces van nieuwe dakbanen. Momenteel is  
ZND Nedicom exclusief verwerker van het materiaal,  
maar dat zal volgens Ulijn niet lang duren: “Op basis van de 
huidige afspraken wordt dit jaar een productie van minimaal 
1 miljoen m² Citumen verwacht (een CO2-besparing van 
minimaal 400 ton). Binnenkort is het voor ons eenvoudigweg 
niet meer te behappen en wordt de gerecyclede bitumineuze 
dakbaan voor de hele markt beschikbaar.”

Zo zijn er nog meer ontwikkelingen die zeer  
interessant zijn voor de dakenbranche.  
Vanzelfsprekend zal Roofs deze ontwikke- 
lingen op de voet blijven volgen. ■

ZND Nedicom behoort tot de grootste dakbedekkingsbedrijven  
van Nederland en het is niet gewaagd te veronderstellen 
dat het Eindhovense bedrijf een voorloper is op het gebied 
van duurzaamheid. Het bedrijf is al decennialang goed voor 
innovatieve oplossingen op het gebied van een duurzame 
gebouwschil en onlangs stond het bedrijf nog aan de wieg 
van de eerste circulaire bitumineuze dakbaan, Citumen.  
Ook heeft men de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in een 
energieneutraal kantoor. Deze marktpositie heeft het bedrijf 
voor een groot deel te danken aan de inzet van Caspar Ulijn, 
die zich hard maakt voor de ontwikkeling en toepassing van 
dit soort innovaties. Het leverde hem dit jaar een nominatie 
voor de Dakenman van het Jaar op en hij werd bovendien 
op de ABN Duurzame Top 50 geplaatst.

CASPAR ULIJN IN VIER VRAGEN
TRADITIONEEL BESTAAT DIT ONDERDEEL  
VAN DE ARTIKELENREEKS UIT ACHT VRAGEN,  
MAAR MET CASPAR ULIJN IS BESPROKEN DE  
ONDERSTAANDE VIER VRAGEN WAT UITGEBREIDER TE BEHANDELEN.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING?
REIZEN IS MIJN PASSIE, HET LIEFST ZO LANG MOGELIJK, WAARBIJ NIET ÉÉN BESTEM-
MING OP ZICH HET DOEL IS, MAAR ZOVEEL MOGELIJK. NA ZES MAANDEN IN 2006 
EN ACHT MAANDEN IN 2014 STAAT DE VOLGENDE LANGE REIS ALWEER GEPLAND. 
AL DIE REISERVARINGEN LATEN MIJ ZIEN HOE KWETSBAAR ONZE PLANEET IS, HOE-
VEEL ER AL VERANDERD IS EN DAT WIJ DAAR ZEKER EEN INVLOED OP UITOEFENEN. 
DIE INVLOED KUNNEN WE OOK POSITIEF MAKEN, DOOR DAAR WAAR HET KAN 
ONZE BIJDRAGE TE LEVEREN. DAT DIT OP HET GEBIED VAN DAKEN ZEKER MOGELIJK 
IS IN DE KEUZE VAN MATERIAAL, OF HETGEEN WE OP HET DAK TOEPASSEN ZOALS 
GROEN OF ZONNEPANELEN, MAAKT DAT IK DE OVERTUIGING HEB DAT ONZE BRAN-
CHE ZEKER HAAR STEENTJE KAN BIJDRAGEN. 

FAVORIETE STAD?
DAT IS EEN LASTIGE. OP ZICH BEN IK GEEN STEDENMENS, VANWEGE DE DRUKTE, 
MAAR ER ZIJN WEL EEN PAAR STEDEN WAAR IK PRIMA EEN AANTAL DAGEN KAN 
VERTOEVEN. NEW YORK OM HAAR KARAKTER, DUBAI WAAR NIETS TE GEK IS OM TE 
BOUWEN, SINGAPORE VANWEGE HAAR GROENE PARK EN HET STADSPARK OP 300 
METER HOOGTE, MAAR OOK SYDNEY EN HONGKONG SCOREN HOOG. 

FAVORIETE GEBOUW?
HET CENTRE OF ARTS IN VALENCIA VIND IK NOG STEEDS FANTASTISCH, MEDE OOK 
OMDAT HET GEBOUW DAT WIJ IN ONS LOGO GEBRUIKEN DAAROP IS GEÏNSPI-
REERD. MAAR OOK HET OPERA HOUSE IN SYDNEY, WAT OOK EEN SOORT HELMEN 
ZIJN, KAN ME BEKOREN. EN DAN HEB JE NOG BURJ KHALIFA EN BURJ AL ARAB, 
INDRUKWEKKEND WAT DE MENS KAN MAKEN ALS GELD GEEN ISSUE IS.  

WAAR BEN JE HET MEEST TROTS OP IN JE WERK?
DAT HET TELKENS WEER LUKT OM MET INNOVATIES MENSEN ENTHOUSIAST TE 
MAKEN, OF HET NU KLANTEN ZIJN OF JE EIGEN PERSONEEL. VAN EEN LEKKAGEDE-
TECTIESYSTEEM EN HET VACUUMDAK IN 2001, TOT HET CIRCULAIRE DAK IN 2019, EN 
ALLES WAT DAAR TUSSEN ZIT VAN SUCCESSEN MAAR ZEKER OOK MISLUKKINGEN. 

Stadspark in Singapore op 300 meter hoogte.

Foto: Caspar Ulijn.
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95%

schaffen van dakrandbeveiligingshekwerken, valt er dan 
nooit meer iemand van het dak?’ Jammer, maar helaas.  
Niemand kan hierop zeggen: ‘Ja, dat gebeurt nooit meer!’ 
Want er zijn situaties te bedenken dat er toch iemand  
van het dak kan vallen. 

Gelukkig waren deze beleidsbepalers het er (ook uit eigen-
belang natuurlijk) over eens dat een mensenleven meer 
waard is dan deze investeringen en daarom staan er nu 
normaal gesproken veiligheidshekken of andere collectieve 
voorzieningen bij het werken op het dak.   

Uit de talloze onderzoeken is ook gebleken dat de mens  
de zwakste schakel is bij veilig en gezond werken.  
Gelukkig hebben de directies van de dakdekkersbedrijven 
dat op zich in laten werken. Natuurlijk hadden ze kunnen 
zeggen: ’Ja, daar scheid ik mee uit hoor, het is toch meestal 
hun eigen schuld als er iets gebeurt, daar ga ik niet zo veel 
geld aan uitgeven!’ Maar nee, binnen de dakenbranche  
is men driftig doorgegaan met investeren in opleidingen  
en het beter en bewuster maken van hun personeel.  
Gewoon, omdat we vinden dat iedereen ’s avonds weer  
lekker voor een warme prak naar huis moet kunnen gaan.  

Vroeger zouden we zeggen dat als zoveel  wetenschappers 
van verschillende pluimage en vakgebieden voor 95% zeker  
zijn van een hypothese, dat dit dus een aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid is. Maar nu de belangen en 
ego’s groter zijn dan is te meten, zijn de stellingen op de korte 
termijn belangrijker dan de uitkomst op langere termijn.  
Natuurlijk stoot ons kleine Nederland maar een beperkte  
hoeveelheid broeikasgassen uit, dat is een waarheid als een 
oerhollandse koe. Maar datzelfde piepkleine landje behoort 
tot de 20 GROOTSTE economieën van de wereld. Misschien 
hebben we door die plaats ook een voorbeeldfunctie en 
moeten we onze verantwoordelijkheid dragen. Want wie nu 
roept: ‘Het valt wel mee’, kan heel wat leren van onze branche,  
want hier is een mensenleven het investeren meer dan waard.

Beste lezer, het moge duidelijk zijn dat dit artikel geen politiek 
statement is of een anarchistisch pamflet. Verder kunnen de 
schrijver noch de uitgever aansprakelijk worden gesteld voor 
de gevolgen van dit artikel, aangezien minder dan 95% op 
harde feiten berust. Dat u het maar weet. ■

Volgens hoogleraar Robbert Dijkgraaf van de Universiteit  
van Amsterdam, die ik pasgeleden bij DWDD zag, is alles op 
de één of andere manier met elkaar verbonden. Maar om 
dat te bewijzen, valt voor de heren geleerden op dit moment 
nog niet mee. Maar: de 21e eeuw is nog jong en nu al  
ziet hij dingen die over honderden jaren als revolutionair  
zullen worden aangemerkt. Ik kan dus ooit tegen mijn  
kleinkinderen zeggen: ‘Ja, net als toen Feyenoord als eerste  
Nederlandse club de Wereldcup won, daar was opa óók bij.’ 
Hoewel alles dus met elkaar is verbonden, zien wij,  
de wat eenvoudigere zielen, liever de losse delen dan het 
geheel, gewoon omdat dat makkelijker te behappen is  
en ons houvast geeft.

Tijdens dit optreden op tv deed hij ook de uitspraak dat 
bepaalde fenomenen, door de complexiteit van de materie, 
voor wetenschappers moeilijk te bewijzen zijn. Zo kan de weten-
schap nu voor circa 95% duiden wat de oorzaken en gevolgen 
van de klimaatsverandering zijn. Dat is vrij zeker. Maar aan de  
andere kant is het voor 5% niet zeker. Voor een deel van onze 
samenleving is dit dus geen bewijs, maar een mening.

Dat maakt het dan weer, voor hen die er belang bij hebben, 
een stuk eenvoudiger om met de 5% argumentatie aan de 
haal te gaan en deze mening als vaststaand feit te omarmen. 
De 95% bewijslast wordt daarna als onzin afgedaan. Hang er 
vervolgens een kostenplaatje aan, bagatelliseer de impact van 
de eigen inspanningen op het totaal en hele volksstammen 
geven je gelijk. Waarom nu offers brengen, als de overgrote 
meerderheid van de bovengemiddelde intellectuele natuur-
kundige, scheikundige, biologen en andere wetenschappers 
niet voor HONDERD procent hun gelijk kunnen bewijzen?

Als de leidinggevenden binnen commerciële bedrijven 
destijds net zo hadden gereageerd op de voorstellen om 
veiliger en gezonder te kunnen werken, dan waren we wat 
dit punt betreft in de 19e eeuw blijven steken. Ik weet zeker 
dat als zij alleen bij 100% zekerheid waren gaan investeren, 
de noodzaak van investeringen om veiliger te gaan werken 
nooit op tafel was gekomen. 

Want hoe hoger men de lat legt bij de vraagstelling,  
hoe moeilijker hij te beantwoorden is. Voor veilig werken op 
het dak had de vraag bijvoorbeeld kunnen zijn: ‘als we  
voor duizenden guldens’ (voor de jonge lezers onder ons:  
ja die munt heeft echt bestaan), ’investeren in het aan-

THEO TALKS

In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad zijn mening over  

de dakenbranche en aanverwante onderwerpen.
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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
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Het belangrijkste verkoopargument voor daglichtvoorzieningen in het dak  

is het gegeven dat daglicht goed is voor de gezondheid. Daarnaast wordt 

een ruimte met veel daglicht als aangenaam ervaren. Daarbij moet het  

binnenklimaat niet uit het oog worden verloren.

Daglicht als  
onderdeel van een  
gezond gebouw

Wetenschappelijk bewijs naar de gunstige  
effecten van daglicht is slechts mondjes-
maat voorhanden. Bekend is, dat blootstel-
ling aan zonlicht (UV) essentieel is voor de 
aanmaak van vitamine D. Blootstelling aan 
daglicht zorgt tevens voor een preventieve 
werking tegen diverse ziektes, waaronder 
kanker. Onvoldoende blootstelling aan 
daglicht kan tevens het dag/nachtritme 
in de war sturen, wat eveneens negatieve 
gevolgen heeft voor de gezondheid.  
We kunnen kortom veilig aannemen dat 
de toepassing van voldoende daglicht 
goed is voor het lichamelijke en geestelijke 
welzijn van de mens. 

GEZONDHEID
Licht wordt via het oog en via de huid in 
het lichaam opgenomen. Er zijn vele soor-
ten daglicht, afhankelijk van de stand van 
de zon, de bewolking, etc. Dat zorgt voor 
dynamisch licht in het gebouw en het ligt 
voor de hand dat er verschillende effecten 
op het menselijk lichaam waarneembaar 
zullen zijn. Alles bij elkaar kunnen we veilig 
aannemen dat daglicht een positieve 

SPECIAL DAGLICHT

Foto: Nick Guttrige.
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SPECIAL DAGLICHT

invloed heeft op de gezondheid (geestelijk en 
lichamelijk). Dit wordt in de Nederlandse bouwwe-
reld ook steeds breder onderkend en dat is positief. 
Aan de andere kant zou het niet wenselijk zijn om 
overal maar glas toe te passen. Er kan immers ook te  
véél zonlicht binnenkomen. Dat licht is verblindend, 
het zorgt ervoor dat schermen lastig zijn te lezen 
en ook heeft het in veel gevallen energetisch 
nadelige effecten: in de zomer wordt het vaak te 
warm, in de winter te koud. In gebouwen met veel 
glas zie je dikwijls dat mensen de zonwering naar 
beneden laten en niet meer omhoog doen. Dan is 
de toepassing van het daglichtsysteem nutteloos.

Daarom moet slim worden omgegaan met dag-
lichtsystemen, zodat een juiste balans kan worden 
bereikt tussen daglicht en schaduw. Algemeen geldt  
dat een daglichtvoorziening in het dak voor  
méér licht zorgt dan voorzieningen in de gevel,  
omdat zonlicht nu eenmaal van boven komt.  
Er zijn ook oplossingen denkbaar met gekleurd glas. 

In de gebouwde omgeving moet het daglicht 
vaak concurreren met kunstlicht. Hierbij worden  
de voordelen van het daglicht zoals: gratis,  
vaak in overvloed aanwezig, een dynamisch 
karakter en energiezuinig, afgewogen tegen die 

van het kunstlicht. Waarbij aangetekend moet worden dat 
de energie zuinige ‘led’-verlichting juist door die energie-
zuinigheid heeft gezorgd voor een toename in het energie-
verbruik: deze verlichting wordt vrijwel overal in toegepast.  
De voordelen van daglicht afwegend tegen de nadelen, 
slaat de balans nog steeds door in het voordeel van zonlicht. 
Dus het is aan te raden serieus te kijken naar een evenwich-
tige toepassing van daglicht in het gebouw.

REGELGEVING
Welke eisen het Bouwbesluit stelt aan de toetreding van  
daglicht binnen een gebouw, hangt af van de gebruiks-
functie van de ruimte. De daglichteis voor een woonfunctie  
is strenger dan de daglichteis voor een kantoorfunctie.  
Aan een bijeenkomstfunctie (bijvoorbeeld een restaurant) 
wordt zelfs geen daglichteis gesteld.

Het Bouwbesluit stelt minimumeisen aan de daglichtopper-
vlakte. Deze oppervlakte-eis is afhankelijk van de oppervlakte 
van de verblijfsgebieden en verblijfsruimten. Voor woningen 
geldt dat het daglichtoppervlakte niet kleiner mag zijn  
dan 10% van het vloeroppervlakte van dat verblijfsgebied. 
Voor een verblijfsruimte in een woning geldt de eis dat het 
daglichtoppervlakte minimaal 0,5 m² moet bedragen.  
Wanneer een verblijfsgebied van een woning 30 m² bedraagt, 
dan moet een equivalente daglichtoppervlakte aanwezig 
zijn van minimaal 3 m².

Er is echter een veel rijkere schakering mogelijk en veel  
architecten ontwerpen hier al op. Met name in openbare  
gebouwen en zorginstellingen is dit belangrijk. Bij gebruik 
van daglicht in het gebouw moet worden gezocht naar  
een juiste balans tussen verschillende factoren. 

BINNENKLIMAAT EN VENTILATIE
Bij het ontwerp (en de realisatie) van een gebouw 
dienen tevens de overige aspecten van het  
gebouw in ogenschouw worden genomen.  
Denk hierbij met name aan een juiste ventilatie. 
Door de huidige aandacht voor de energiepresta-
tie van een gebouw en luchtdicht bouwen wil dit 
aspect nog wel eens ondergesneeuwd raken.

Vandaag de dag heeft zo’n 30% van het 
gebouwen bestand geen gezond binnenklimaat. 
Veel van de infectieziekten die een gevaar vormen 
voor de volksgezondheid, zijn ziekten die veroor-
zaakt worden door een slecht binnenmilieu.  
Dit is zorgwekkend, want we besteden tegenwoor-
dig gemiddeld 90% van onze tijd binnenshuis.

Lastig aan dit aspect is dat de eisen tegengesteld 
lijken: waar wordt geventileerd, kan niet worden 
geïsoleerd of luchtdicht worden gebouwd.  
Waar daglicht wordt toegelaten, kan eveneens 
geen isolatielaag worden toegepast en er kan  
bijvoorbeeld geen zonne-energie worden  
opgewekt. In de markt zijn daarom diverse samen-
werkingsverbanden ontstaan, waarbinnen wordt 
gewerkt aan optimalisatie van al deze aspecten. 
Een gezond gebouw is te bereiken via product-
innovatie en samenwerking. ■

Foto: Marco Cappelletti.



Kiezen voor de polycarbonaat koepel is kiezen voor tal van voordelen

Breng licht in huis  
met Skylux lichtkoepels

Voordeel 1: Hoge slagvastigheid
Deze koepel wordt ook de pantserkoepel genoemd,  
omdat hij zeer slagvast is, namelijk 250 x hoger dan  
glas van dezelfde dikte. Deze koepel garandeert dan ook 
de 1.200 Joule doorvalveiligheid. Deze doorvalveiligheid 
is cruciaal, zeker nu platte daken meer en meer betreden 
worden. Denk maar aan het plaatsen en onderhouden van 
zonnepanelen en/of andere technische installaties. 

Voordeel 2: Makkelijke plaatsing dankzij licht gewicht
Kunststof is licht van gewicht. Daardoor kan de dakwerker 
de koepel eenvoudig alleen of met maximaal twee per
sonen installeren.

Voordeel 3: Lichtdoorlatend en toch hittewerend
Polycarbonaat is een transparante kunststof, maar kan 
 tegelijkertijd ook hittewerend zijn.
Verkies je een zo laag mogelijke doorgang van zonne 
energie? Ga voor de heatstop versie.
Een heatstop laag is geëxtrudeerd in de massa van  
de buitenste polycarbonaat schaal en reflecteert  
49% warmtestralen terug (dit is 24% meer dan bij een 
 heldere koepel). Heatstop heeft als gevolg dat de buiten
wand opaal parelmoer getint is. Deze opalen uitvoering  
zorgt voor een egale lichtspreiding.
De UVbeschermende coëxtrusielaag zorgt er eveneens voor 
dat de koepel zijn kleur en lichttransmissie blijft behouden.  

Voordeel 4 : Inbraakveilig
Dankzij de inbraakvertragende rode klipdop is de koepel 
inbraakveilig.

Voordeel 5: een grote keuze aan vormen en formaten
Skylux biedt verschillende vormen aan binnen het gamma 
kunststofkoepels. Ons grootste aanbod bestaat uit bol
vormige koepels. Zij hebben het grote voordeel dat ze 
 zelfreinigend zijn.
De piramidevormige koepel wordt dan weer gekozen voor 
het esthetische aspect. De koepel biedt immers een fraai 
uitzicht aan het volledige dak. 
Daarnaast bieden we meer dan 180 verschillende afme
tingen aan: rechthoekig, vierkant en zelfs rond.

Voordeel 6: Ook in kunststof haalt u  
een hoge isolatiewaarde
Uw project is een gebouw met hoge isolatieeisen? Kies voor 
een koepel met meerdere wanden of de EPversie.
De utwaarde van de koepel hangt af van het aantal 
 schalen waaruit de koepel bestaat. Hoe meer schalen,  
hoe lager de utwaarde en dus hoe beter isolerend.  
We bieden enkelwandige koepels (minst isolerend) tot 
dubbeldrievier en vijfwandige koepels (meest isolerend)

EP staat dan weer voor Energy Profit . De benaming “EP 10” 
koepel duidt op de dikte van de 4wandige polycarbonaat 
spouwplaat van 10 mm. Door deze opbouw is het geheel 
6wandig en superisolerend: Ut = 1,3 W/m2K. 

advertorial

Skylux biedt al meer dan 45 jaar het grootste gamma lichtkoepels met  

180 verschillende afmetingen en meer dan 6.000 mogelijke combinaties. 

Skylux heeft bovendien zo’n 10.000 lichtkoepels op voorraad. De meeste 

dakwerkers kiezen voor een polycarbonaat koepel. Logisch, want deze  

koepel biedt tal van voordelen:

De meeste dakwerkers kiezen vandaag voor 3-wandige koepels. U ook?
✔  Méér energiebesparing (tot 35%!) voor een kleine meerprijs
✔ Minder condens als ook het dak extra geïsoleerd wordt 

Overtuigd?
Kies voortaan Skylux lichtkoepels. 
Bel +32 (0) 56 20 00 00 
voor al uw vragen
Skylux NV
Spinnerijstraat 100
8530 Stasegem
skylux.be
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Daglicht en ventilatie  
in één set

frisse lucht. Daarnaast heeft men de optie om mechanisch 
te ondersteunen.

Solatube zorgt voor helder en natuurlijk (dag)licht,  
Ubbink zorgt voor een optimale ventilatie. Door gebruik te 
maken van elkaars expertise is het combinatieproduct  
ontstaan. Hiermee biedt de oplossing om daglicht en frisse 
lucht via één compact systeem en één compacte afwerking 
te combineren met een gegarandeerde water- en luchtdichte 
verwerking. Kenmerkend zijn tenslotte een esthetisch fraaie 
plafondafwerking en de gemakkelijke en snelle installatie, 
ook op moeilijk bereikbare plaatsen. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

De Solatube Ventilatieset heeft een nieuwe optie. Twee jaar 
geleden kreeg de plafondplaat van de ventilatieset een 
upgrade, waarbij licht en lucht in één afwerking zijn verwerkt. 
Dit gegeven is verder uitgewerkt bij de rest van de set,  
wat resulteerde in een gecombineerde dakdoorvoer voor  
de ventilatieset.

De nieuwe, optionele gecombineerde dakdoorvoer voor de 
Solatube Ventilatieset verwerkt zowel ventilatie als daglicht 
in één doorvoer. Deze dakdoorvoer is goed geïsoleerd en 
dampdicht, waardoor het product geschikt is voor luchtdicht 
bouwen. De ventilatieset met gecombineerde dakdoorvoer 
is eveneens toepasbaar in natte ruimtes, zoals de keuken,  
de badkamer en het toilet. 

De dakdoorvoer van de ventilatieset, met of zonder optio-
nele gecombineerde dakdoorvoer, is door zijn ontwerp trek-
bevorderend en genereert hiermee een natuurlijke stroom 

SPECIAL DAGLICHT

Het evenwicht tussen daglicht en ventilatie is een punt van innovatie.  

Solatube komt met een verdere verbetering van de combi-set.

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

•  Volledig prefab
•  Nederlands product
•  Aantrekkelijk geprijsd

 
 
•  Ook brandwerend verkrijgbaar

Stijlvolle Lichtbrengers
Daklichten en lichtstraten voor woning en project

Heruvent B.V. Postbus 404 • 5430 AK Cuijk • T 0485 - 310 983 • info@vlakkelichtkoepel.nl • www.vlakkelichtkoepel.nl

Nieuw!

DAGLICHT DOET LEVEN!

Luister naar de roep van de natuur  
en breng meer daglicht in uw leven
Hebt u er ooit bij stilgestaan dat gebrek aan daglicht een bedreiging kan zijn voor uw gezondheid? De waarheid is dat daglicht van 
levensbelang is voor onze gezondheid en ons welzijn op lange termijn. Misschien is het niet zo gevaarlijk als een nucleaire dreiging, 
maar daglicht is net zo belangrijk als andere factoren die invloed hebben op onze gezondheid, zoals voeding en dieet, beweging en 
een algeheel gezonde levensstijl.

Marcel Vreeken van VELUX Nederland: “Onze dagelijkse routine heeft nog nooit eerder bestaan 
uit zo’n rampzalige combinatie van werken, onderweg zijn en ongezonde afleidingen binnens-
huis, vooral die van elektronische aard. Als we niet opletten, is de enige tijd die we doordeweeks 
in de frisse buitenlicht doorbrengen, de tijd dat we onderweg zijn van of naar kantoor.  
Meestal brengen we minder dan 10% van de tijd dat we wakker zijn buiten door. Dit leidt tot wat 
experts noemen een ’daglichttekort’ en ’gebrek aan verbinding met de natuur.’ ”

HOE KRIJGEN WE DAN MEER LICHT IN ONS LEVEN?
“Wij willen een steun in de rug geven aan de #HealthyHome-beweging, 
waarin bewoners de voordelen erkennen van een woonomgeving 
met veel daglicht en toegang tot de natuur. Met het VELUX Daylight 
Symposium, dat wij dit jaar op 9 oktober voor de 8ste keer organiseren, 
proberen wij al jaren academische experts, architecten, uitvinders  
en wellness-professionals een platform te bieden om het belang van  
daglicht te tonen. Dit jaar vindt het symposium plaats in Parijs.  
Geïnteresseerd in het bijwonen van deze dag? Registeren kan via 
http://thedaylightsite.com/symposium/2019-2/. Op The Daylight Site 
staan tevens interessante artikelen over daglicht en presentaties en 
videoverslagen van de vorige edities.

Advertorial
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Circulair bouwen is een hot item binnen de bouw.  

Ook de dakramenfabrikanten zetten in dit opzicht grote stappen.  

Waar de marktleider vorig jaar met een concept kwam voor de  

recycling van dakramen, doet producent FAKRO dit nu eveneens. 

Totaalpakket voor  
vervanging en recycling  
van dakramen

SPECIAL DAGLICHT

Om een idee te geven: in Nederland worden er per jaar 
meer dan 100.000 vervangen. Wij willen vooropgaan in  
circulaire dakraamvervanging. Samen met woningcorpora-
ties die net als wij geloven in de maatschappelijke kracht 
en de financiële waarde van innovatief denken en  circulair 
bouwen. Met hen willen we op weg naar steeds meer 
 dakraamrecycling in Nederland.”

De producent ontwikkelde op basis van die duurzame visie 
de zogeheten FAKRO Life Cycle Service. Dit behelst een  
totaalpakket voor woningcorporaties, waarbij de producent 
de verantwoordelijkheid neemt voor de demontage en  
recycling van oude dakramen, de levering en montage  
van nieuwe, duurzame en onderhoudsvriendelijke  
FAKRO dakramen en desgewenst ook het opstellen en uit-
voeren van een meerjarenonderhoudsplan. Daarbij biedt men  
jarenlange garanties, waaronder 20 jaar op beglazing en 
raambeslag, 10 jaar op de dakramen en gootstukken en 
levenslange garantie op hagelschade. 

CONCEPT
Wat houdt het concept in? Kortgezegd behelst een  concept 
een stappenplan, waarbij de volleidge vervanging van 
 dakramen op een duurzame manier wordt geregel.

1. Planning & levering
Na een uitgebreide opname op het project en een zorgvul-
dige werkvoorbereiding ontwikkelt de fabrikant een gedetail-
leerde planning op basis van de wensen van de klant en 
wordt de levering van nieuwe dakramen afgestemd.

2. Demontage oude dakramen
De oude dakramen worden vakkundig gedemonteerd en af-
gevoerd, zodat die later optimaal gerecycled kunnen worden.

3. Montage nieuwe FAKRO dakramen
De nieuwe dakramen worden vervolgens op een professionele 
en gecertificeerde manier gemonteerd. Unieke product-
gegevens - waaronder specificaties, montagedatum en het 
onderhoudsschema - zijn eenvoudig te raadplegen.

4. Recycling oude dakramen
FAKRO zorgt voor gecertificeerde recycling van de afge-
voerde, oude dakramen. De opdrachtgever ontvangt ter 
verantwoording hiervan een officieel recyclingdossier.  
De hierin vermelde gegevens zijn ook te gebruiken in de 
eigen duurzaamheidsrapportages.

5. Onderhoud nieuwe dakramen
Op basis van de levensduur van 30 jaar stelt de fabrikant 
een meerjarenonderhoudsplan op. Het dakraamonder-
houd kan vervolgens volgens dit plan op professionele wijze 
 worden uitgevoerd.

6. Garanties
De fabrikant biedt tenslotte 10 jaar algemene fabrieks-
garantie, 20 jaar garantie op beglazing en scharnieren van 
bijna alle modellen, levenslange garantie bij hagelschade, 
2 jaar garantie op zonwering en 25 jaar gegarandeerde 
levering van onderdelen.

BEHEERMODEL
Peters: “Wij kiezen al jaren voor de beste materialen,  
goed geëngineerd sluitwerk en een minimum aan draaiende  
delen. Het zorgt ervoor dat woningcorporaties aanzienlijk 
kunnen besparen op tijd en geld voor  dakraamonderhoud. 
Met de introductie van dit concept maken wij ons  aanbod 
voor projectmatige dakraamvervanging compleet en 
leveren we een belangrijke bijdrage aan waar het voor 
woningcorporaties werkelijk om draait: kostenbeheersing, 
verduurzaming en waardebehoud van woningen op basis 
van circulair bouwen. Waarmee circulair bouwen niet  
alleen een maatschappelijke opgave is, maar ook een 
 aantrekkelijk beheermodel voor woningcorporaties.“ ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

FAKRO introduceert namelijk, samen met partners BouwCenter  
en Remondis Nederland, een nieuwe oplossing voor duur-
zame, projectmatige vervanging en recycling van dakramen:  
FAKRO Life Cycle Service. Het concept is gericht op de 
 verduurzaming van bestaande woningen, maar ook geschikt  
voor de bouw van nieuwe, duurzame woningen. De dakraam- 
 producent richt zich hiermee op ambitieuze woningcorpo-
raties die, als het gaat om circulaire bouw, niet afwachten 
maar aanpakken. 

Het betreft een totaalpakket van demontage en recycling 
van oude dakramen, levering en montage van nieuwe  
duurzame dakramen en (als optie) ook het onderhoud  
op basis van een meerjarenonderhoudsplan. De dakramen-
producent is hiervoor partnerships aangegaan met  
Bouwcenter en Remondis Nederland Afval & Recycling,  
berekent één totaalprijs, voert de complete regie en is het 
enige aanspreekpunt. 

CIRCULAIR
“In de Nederlandse woningbouw heerst het besef dat we  
bij het bouwen, renoveren en onderhouden van  woningen 
en wooncomplexen moeten kiezen voor een nieuwe, 
duurzame aanpak,” zegt Bart Peters, commercieel directeur 
FAKRO Nederland. “Het doel is dat in 2050, maar liever nog 
veel eerder, de totale gebouwde omgeving circulair is.  
Alle materialen moeten dan herbruikbaar zijn. Een forse uit-
daging: het gaat om ruim 2,1 miljoen corporatiewoningen. 
Op een deel van de daken van die woningen liggen dak-
ramen, die de komende jaren vervangen moeten worden. 



ACTIONDAK

WWW.ACTIONDAK.NL

Actiondak, de online groothandel in:

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

- DAKRANDAFWERKING - VEILIGHEID - GEREEDSCHAP - KLEDING

Bestel gewoon 
onderweg!
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Snel een dak vol zonnepanelen: goed voor de portemonnee, goed voor  

het milieu en de woning voldoet aan alle nieuwe voorschriften. Maar mooi? 

Vaak niet echt. Wil men vervolgens de ruimte onder het dak optimaal benutten, 

dan wil men daar ook daglicht en frisse lucht hebben. Gevolg: dan realiseert 

men zich te laat dat die zonnepanelen in de weg zitten.

Energiedak met  
geïntegreerde dakramen

SPECIAL DAGLICHT

de energiedaken. Het voordeel van prefab fabricage is dat 
we tijdens productie geen last hebben van weersinvloeden, 
waardoor we snel en volgens hoge kwaliteitsstandaarden 
kunnen leveren.” 

KWALITEITSGARANTIES VOOR  
ARCHITECT EN AANNEMER
Door de integrale aanpak staan beide bedrijven in voor 
gegarandeerde kwaliteit. “Als een dak al vol ligt met  
PV-panelen en er later een dakraam in wordt gezet,  
moet je goed opletten of alles waterdicht wordt aange-
bracht en goed bekijken wat het effect ervan is op het  
vermogen. Eerdere berekeningen kloppen vaak niet meer en 
je ontkomt er niet aan een gat te maken in een bestaand 
dak. Al met al geen lekker gevoel voor de aannemer,  
architect en bewoner,” zegt Vreeken. 

“Natuurlijk kan de aannemer of architect de aansprakelijk-
heden weer afwentelen op leveranciers en onderaan nemers, 
maar met de aankomende wetgeving waarin de kwaliteits-
borging privaat wordt belegd, is het de vraag voor hoelang 
dat nog kan. Met deze oplossing wordt alles in één keer  
in de fabriek gemaakt. Dat maakt het geven van kwaliteits-
garanties een stuk makkelijker.”

Doordat de fabrikant van prefab daken met verschillende 
PV-leveranciers werkt, kan het vrij eenvoudig daken op maat 
maken. “Kiest een aannemer of architect  bijvoorbeeld voor 
een groter dakraam of meerdere dakramen, dan kunnen  

panelen met een hoger vermogen toch dezelfde hoeveelheid 
energie opwekken. Het omgekeerde is ook het geval. 

ENERGIEZUINIG ZONDER CONCESSIES  
AAN WOONCOMFORT
Energieneutraal bouwen, gasloos wonen, BENG-voorschriften:  
de Nederlandse woningbouw staat voor een enorme opgave. 
Niet alleen nieuwbouw, ook renovatie van bestaande bouw 
moet ervoor zorgen dat Nederland zijn energiedoelen 
haalt. Om de doelstellingen voor 2050 te halen, moeten er 
de komende 30 jaar 1.000 woningen per werkdag worden 
uitgevoerd met, of aangesloten worden op, een compleet 
duurzame energievoorziening. Er wordt daarbij al snel naar 
daken gekeken. “Een hellend dak is vaak een eenvoudig en 
effectief object om een bestaande woning energiezuiniger 
te maken,” zegt De Lange. 

Beiden zien een markt voor zowel bestaande bouw als 
nieuwbouw. “Veel aannemers plaatsen eerst een dak om er 
vervolgens zonnepanelen op te zetten, eventueel met een 
dakraam. Wij ontzorgen hen door alles op het dak mee te 
nemen in ons ontwerp en zoveel mogelijk prefab uit te voeren,”  
zegt De Lange. “We verwachten ook voor renovaties een 
flinke vraag naar dit type dak. Het kan als geheel  geplaatst 
worden of als vervanging van bijvoorbeeld dakpannen op 
een bestaande constructie.” Vreeken: “Energiezuinig wonen 
zonder concessies te hoeven doen aan wooncomfort.  
Ik geloof er heilig in dat het de enige manier is om de  
Nederlandse woningmarkt klaar te maken voor de energie-
opgave waar we voor staan.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Het plaatsen van een dakraam achteraf biedt uitkomst.  
Dat is wel een hoop gedoe: het verplaatsen van panelen en 
het omleggen van kabels. Daarnaast wordt het vermogen 
van de toegepaste panelen op de woning afgestemd:  
met het verwijderen van panelen verandert de opbrengst 
en dat kan onwenselijk zijn. En het moet nog maar blijken 
of het geheel water- en winddicht is en blijft, met even tuele 
gevolgen voor de garanties.

Fabrikant van prefab daken Emergo en VELUX Nederland, 
leverancier van daglichtoplossingen, bedachten samen een 
oplossing: een energiedak met geïntegreerde dakramen.  
Het resultaat is de Emergo Navitect II: een energiedak,  
waarin VELUX dakramen kunnen worden geïntegreerd.  
Hierdoor biedt het een PV-dak met gegarandeerde kwaliteit 
en zorgt het dakraam voor daglicht en frisse lucht, waardoor 
de leefruimte onder het dak gebruikt kan worden. 

PRETTIGE LEEFRUIMTES ONDER ZONNEPANELEN 
“Deze oplossing komt voort uit de vraag in de markt,”  
zegt Marcel Vreeken van VELUX Nederland. “Door de BENG-
voorschriften die eraan komen en het aanstaande Klimaat-
akkoord, zal de vraag naar zonnepanelen flink toenemen. 
Bewoners hebben echter ook gewoon behoefte aan  
een prettige woonruimte en een gezond binnenklimaat. 
Frisse lucht en daglicht zijn daarin essentieel.”

De prefab daken worden gemaakt in de fabrieken van  
Emergo in Stadskanaal en Almelo. “Beide fabrikanten  hebben 
kwaliteit en optimaal wooncomfort voor de bewoners hoog 
in het vaandel staan,” zegt Jan-Willem de Lange van Emergo. 
“We hebben alles uitvoerig kunnen testen, onder meer in 
de windturbines van VELUX in Denemarken. De proefopstel-
ling heeft alle testen doorstaan, van normale regenbuien tot 
orkanen, en onze fabriek is gereed voor de productie van 

HET ENERGIEDAK NAVITECT II WERD TIJDENS DE BOUWBEURS GEPRESENTEERD  
EN IS VANAF DAT MOMENT BESCHIKBAAR VOOR AANNEMERS EN ARCHITECTEN. 
VOOR DE ONTWIKKELING ONTVING EMERGO SUBSIDIE VAN HET SNN ONDER  
DE REGELING ‘VERSNELLER INNOVATIEVE AMBITIES’.
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De zomers worden heter en dat was vorig jaar goed te merken.  

Ook dit voorjaar is het al snel warm. Ruimtes onder of achter  

daglichtvoorzieningen kunnen door de felle zon snel opwarmen.  

Dit levert een onaangename verblijfsruimte en/of een verhoogd  

gebruik van de airco op. Intura komt met een platdakraam,  

uitgevoerd met zonwerend glas.

Zonwerend glas voor  
minder warmte in de zomer

van de zon toe te laten in het gebouw.  
“Dit kan heel prettig zijn voor kamers en 
ruimten waar de zon dagelijks op het platte 
dak schijnt en de temperatuur dus snel kan 
oplopen,” zegt hij. “Zonwerend glas verschilt 
van andere vormen van vlak glas door  
de speciale metalen en coatings,  
die aan het glas zijn toegevoegd om het 
zonlicht te absorberen of te weerkaat- 
sen. Zonwerend glas filtert het glas tot  
60 procent van de warmte in vergelijking 
met standaard dubbel glas. Op deze  
manier profiteert men wel van het licht  
van de zon, maar wordt de ergste warmte 
buiten de deur gehouden.”

Gaat dit niet ten koste van de hoeveelheid 
licht in de binnenruimte? De Bree:  
“Zoals bekend is de lichtinval bij toepassing 
van zonwerend glas minder dan bij ‘onbe-
handeld’ glas. Op donkere dagen is dat wel 
merkbaar. Daar staat tegenover dat het  

alternatief als nadeel heeft dat men zelf de zonwering  
moet activeren. Het sluiten van een gordijn of luik vindt  
pas plaats op het moment dat men last begint te krijgen  
van de warmte. Dan is de ruimte dus al opgewarmd.  
Zonwerend glas heeft reflecterende eigenschappen,  
verlaagt de energiekosten en na installatie heeft men geen 
andere zonwering meer nodig.”

ASSORTIMENT
“Voorheen was het ook wel mogelijk om onze platdakramen 
met zonwerend glas te leveren, maar dat ging dan op  
aanvraag,” vertelt De Bree. “Nu is het een standaard optie  
binnen ons assortiment. De reacties zijn positief, de  producten  
met zonwerend glas worden al goed verkocht.  
Architecten houden steeds meer rekening met de effecten 
van daglichtvoorzieningen op de binnenruimte en ook  
particulieren worden zich meer bewust van de mogelijk-
heden op dit gebied.”

Intura platdakramen voldoen vanzelfsprekend aan het 
 Bouwbesluit 2018 en de combinatie van een goed isole-
rende opstand en HR++ of HR+++ glas zorgt bovendien  
voor een uitstekende isolatiewaarde. De platdakramen  
zijn te plaatsen in een hellingshoek van 2 tot 15 graden, 
waardoor ze eenvoudig en snel zijn te monteren. ■

Intura bv is sinds 2015 de distributiepartner van  
Okpol Dakramen voor de Nederlandse en Belgische markt 
en sinds 1 januari 2018 partner van de Duitse LAMILUX  
Heinrich Strunz Group. Het is een Nederlands familiebedrijf en 
wordt geleid door de broers Han en Joost de Bree. De Duitse 
en Poolse partners zijn overigens eveneens familiebedrijven. 

Na de hete zomer van 2018 kreeg het bedrijf steeds vaker 
de vraag of de platdakramen ook uitgerust kunnen worden 
met zonwerend glas. Dit heeft dit voorjaar geresulteerd in de 
introductie van de Intura PGX A1-serie en de (ventilerende, 
elektrisch te openen) PGC A1 met zonwerend glas als extra 
mogelijke optie. In feite heeft men hiermee de  mogelijkheid 
het volledige assortiment op aanvraag te voorzien van 

“ MEN PROFITEERT WEL VAN  

HET LICHT VAN DE ZON,  

MAAR DE ERGSTE WARMTE WORDT 

BUITEN DE DEUR GEHOUDEN.”

 zonwerend glas. Dit zorgt voor minder warmte onder het 
platte dak en een prettiger binnenklimaat op extreem 
warme dagen. De optie is alleen (vanwege de bolling) niet 
toepasbaar bij bolvormige glaskoepel in het assortiment:  
de Intura Spherline. 

DE ERGSTE WARMTE BUITEN DE DEUR
Desgevraagd vertelt Han de Bree dat het zonwerend glas 
speciaal ontworpen is om wel het licht, maar niet de warmte 

SPECIAL DAGLICHT
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Het nieuwe, multifunctionele trainingscomplex van Feyenoord, genaamd 1908, 

(oprichtingsjaar van de stadionclub) heeft een fraaie vormgeving gekregen. 

Moederscheim Moonen Architects koos in haar fraaie, enigszins futuristische 

en tegelijk strakke Rotterdamse ontwerp voor veel lichte kleuren en natuurlijke 

materialen als glas, staal en hout. 

Feyenoord ‘traint’  
voortaan achter glas

SPECIAL DAGLICHT

Foto’s: Bart van Hoek

Opdracht was het ontwerpen van een rust-
gevende, maar tegelijk ook uitdagende  
omgeving die concentratie en focus stimuleert. 
Het trainingscomplex, bedoeld voor  
het eerste elftal van Feyenoord, is voorzien  
van alle  gemakken zoals een fitnessruimte,  
een restaurant, ontspanningsruimtes,  
medische lokalen, kleedfaciliteiten met  
diverse wellness-voorzieningen, kantoren en 
zelfs een zaal voor video-analyses.

De spelers en trainers van de Rotterdamse 
volksclub brengen veel tijd door op 1908  
en dragen een grote verantwoordelijkheid, 
waardoor het belangrijk is dat ze zich  
helemaal thuis voelen op het complex en  
daar in een topsportomgeving kunnen  
toewerken naar topprestaties. Ruimten zoals  
de kleedkamer en het wellness-gedeelte  
bevinden zich om deze reden aan de achter-
zijde waar ze volledige privacy hebben.  
De kantoren en de sportmedische faciliteiten 
zijn juist aan de voorzijde gesitueerd waar  
er zicht is op de velden.

De balans tussen privacy en transparantie is 
de basis van het architectonische ontwerp.  
Op de vloeren is daarom Marmoleum Concrete 
en Marmoleum Walton toegepast.

De open glazen gevel geeft het complex een eigentijds  
aangezicht. De achtergevel is eerder vormgegeven  
als een schild van staal, dat doorloopt in het dak. Het staal  
is uitgevoerd in verschillende perforatiegraden wat samen 
met de raampartijen een dynamisch patroon creëert,  
passend bij een sportclub die altijd in beweging is. ■
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De bouw van het nieuwe Opleidings- Trainings- en Kenniscentrum  

Koninklijke Marechaussee (OTCKMar) op de Koning Willem III (KWIII) kazerne 

in Apeldoorn is in volle gang. Het nieuwbouwcomplex bestaat uit drie bouw-

lagen met in het centrum een atrium. In het gebouw worden onder andere 

leslokalen, een collegezaal en kantoren gerealiseerd.

Transparante zonnepanelen 
voor het lesgebouw op de 
Koning Willem III kazerne

SPECIAL DAGLICHT

Het gaat om gebouw 55 dat door Burgland Bouw volledig  
is in gericht als Landelijk Opleidings- en Kenniscentrum van 
de Koninklijke Marechaussee, waarbij naast de kantoor-  
en lesruimten ook schietbanen, een sporthal, fitnesszalen, 
etc. zijn gerealiseeerd. Hermans Techniglaz heeft de  
opdracht gekregen voor het leveren van 159 op maat 
gemaakte en geïsoleerde semi-transparante BIPV zonne-
panelen voor het atrium van het nieuw te bouwen  
OTCKMar lesgebouw. Het totaal geïnstalleerde vermogen  
is ruim 63 kWp. 

BIPV is de afkorting van ‘Building Integrated PhotoVoltaics’  
en is op dit moment, door de vele voordelen, één van  
de snelst groeiende segmenten van de PV industrie.  
De PowerGlaz BIPV modules worden zowel voor renovatie,  
als voor nieuwbouw gebruikt. Dit zijn glasmodules waar 
fotovoltaïsche cellen in verwerkt zijn. De modules kunnen 
gebouwgeïntegreerd worden toegepast en vervangen  
de conventionele bouwmaterialen in de bouwschil,  
zoals bijvoorbeeld het dak, gevel en zonwering. 

De panelen bestaan in de meeste gevallen uit twee  
lagen glas, waartussen zonnecellen gelamineerd worden. 
Het is ook mogelijk om de panelen in dubbel- of triple  
uitvoering te produceren, waarbij U-waardes mogelijk zijn 
van 0,6 W/m²k. Indien gewicht een belangrijke factor  
is, kunnen de PowerGlaz panelen ook gemaakt worden  
van lichtgewicht materialen zoals polycarbonaat,  
polymer plastic of dun glas i.c.m. tedlar.

OP MAAT
PowerGlaz is een product op maat. Alle mogelijke vormen  
en uitwerkingen zijn binnen de limieten van glas realiseer-
baar. Op deze manier hoeft er aan de architectonische 
creativiteit geen concessies te worden gedaan om zonne-
energie in projecten te verwerken. Het geeft de mogelijkheid 
om te spelen met het aantal zonnecellen/lichtinval of om  
de gewenste hoeveelheid elektriciteit te krijgen. Ook kan 
men creatief zijn in het verwerken van verschillende kleuren 
in het glas. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gekleurde 
folies en ceramische prints. 

Het product wordt volgens de gangbare EN-normen  
geproduceerd in een state of the art productielijn in  
Noordoost-Engeland. Het is onder andere toepasbaar  
in kassen, sheddaken, ramen, atria, abri’s, daken en  
gevelbekleding. 

Hermans Techniglaz heeft al voor vele BIPV projecten  
de panelen mogen leveren, waaronder de gevel voor  
het kantoorgebouw ‘The Edge’ in Amsterdam, het atrium  
van het Grotiusgebouw van de Radboud Universiteit,  
het atrium van de Hogeschool Arnhem/Nijmegen en  
het compleet gerenoveerde hoofdkantoor van Alliander  
in Arnhem. ■ 

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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GEZONDE GEBOUWEN = BEHEERSING VAN BEDRIJFSKOSTEN
De kracht van communicatie, geluksgevoel, WELL en een connectief gebouw: er kwam veel interessants voorbij tijdens het  
Duurzaam Gebouwd-seminar Gezonde Gebouwen. Chiel Runsink, Directeur Exploitatie van Komfort Exploitatie Maatschappij BV, 
vertelde dat Komfort tot 2035 verantwoordelijk is voor het beheer, onderhoud en de facilitaire dienstverlening op de  
Kromhout Kazerne op basis van een 25-jarig DBFMO contract met het Rijksvastgoedbedrijf. Binnen het contract gestuurd wordt  
op een gezonde en prettige woon- en werkomgeving. En wanneer is een gebouw nu echt gezond? Dat soort vragen, én de 
antwoorden daarop, zijn het domein van Sven Evertz, Senior Adviseur Gezondheid en Veiligheid bij Antea Group. Hij laat zien dat 
gezondheid meer is dan alleen ‘prettig voor de werknemer’, gezondheid is ook van groot economisch belang: het ziekteverzuim  
in Nederland kost werkgevers volgens Evertz jaarlijks 11,5 miljard euro.

Zou het, vooral met die ‘factor mens’ in het spel, niet mooi zijn om een objectieve standaard te hebben om te meten in hoeverre 
een gebouw bijdraagt aan de gezondheid en het welzijn van zijn gebruikers? Dat kan met de WELL Building Standard legt  
Peter Buurman uit, Sustainability Director bij Deerns. Buurman vertelt dat WELL circa 6-7 jaar geleden in Amerika is ontstaan en hij 
verwacht er veel van, omdat het van grote waarde kan zijn voor het ‘geluksgevoel’ van de gebruikers, maar ook voor het beheer-
sen van bedrijfskosten. Daar waar gezondheid en welbevinden slechts één factor van invloed zijn binnen het BREEAM-NL keurmerk, 
zijn ze juist allesbepalend voor de WELL certificering. 

GELUIDSREDUCTIETESTEN BIJ IFT ROSENHEIM
Op 28 maart jl. zijn door onafhankelijk testinstituut IFT Rosenheim (München) geluidsreductiemetingen 
uitgevoerd op drie verschillende uitvoeringen van de nieuwste vlakkelichtkoepel van Heruvent bv:  
het PassiefhuisDaklicht. Met zeer goede uitkomsten, respectievelijk: 34, 38 en 40 dB(A) geluidsreductie. 
Goed om te weten is dat dit de waardes zijn over het gehele daklicht, dus inclusief opstand: heel vaak 
wordt ten onrechte alleen de waarde van het glas vermeld. 

Een traditionele kunststofkoepel heeft een geluidsreductie van tussen de 22 en 28 dB(A). Aangezien 
geluid wordt gemeten op een logaritmische schaal, betekent elke extra 10 dB(A) reductie een halve-
ring van het geluid dat doorgelaten wordt t.o.v. de referentiewaarde (d.w.z. waarmee je het vergelijkt). 
20 dB(A) verschil betekent dan dat het geluid voor 75% meer wordt tegengehouden t.o.v. waarmee  
het wordt vergeleken.

WAAIJENBERG KIEST VOOR SOLATUBE
Waaijenberg Mobiliteit is de enige fabrikant van 45 km voertuigen  
in Nederland. Waaijenberg heeft in alle drie de filialen een eigen,  
ruime werkplaats. Zo ook de vestiging in Veenendaal, waar zich tevens 
de fabriek bevindt. Eigenaar Mariska Waaijenberg vertelt: “De fabriek 
in Veenendaal vereiste het nodige onderhoud. Het pand was voorzien 
van lekkende lichtstraten. Ik was ronduit ontevreden en dus werd er 
naar iets nieuws gezocht. Wat de volgende stap voor mij werd, hing af 
van meerdere aspecten. Een goede werkplaats in de fabriek vraagt 
om goede verlichting. Bij voorkeur natuurlijk door middel van daglicht. 
Tel daar energiebesparing en lichtopbrengst bij op en de keuze is snel 
gemaakt. Ondanks dat ik geen verstand had van het product, wist ik 
door middel van een daglichtplan wat ik kon verwachten.” 
 
De lekkende lichtstraten zijn vervangen door 16 Solatubes. Er is gekozen voor type 330 DS;  
perfect voor hogere bedrijfshallen zoals deze. De Optiview plafondplaat vormt de afwerking  
van de daglichtbuis. Deze plafondplaat zorgt voor een bredere verspreiding van het daglicht.

FLOWLIGHT INTRODUCEERT JES POLYESTER DAKPLATEN
Na jarenlange ontwikkeling is Flowlight® in samenwerking met  
Van Boven Kunststoffen erin geslaagd om een synergie te creëren tussen  
acrylaat en polyester. Door een gepatenteerd productieproces wordt een  
acrylaatfolie op een polyesterplaat aan gebracht. De acrylaatfilm filtert  
de schadelijke UV straling, waardoor de polyester niet meer verkleurt.  
Bijkomend voordeel is dat het daglicht met een optimale spreiding van 95%  

naar de werkvloer  
wordt gebracht.  
Dit heeft geresulteerd  
in de hoogwaardige  
JES polyester topplaat, 
die toepasbaar is op 
het volledige gamma 
transparante dakplaten.

MUSEUM VOORLINDEN WINT  
DUTCH DAYLIGHT AWARD 2018
Vernieuwend en van zeldzaam hoog niveau. 
Dat vond de jury van de manier waarop het 
daglicht in Museum Voorlinden wordt binnen-
gebracht. Een betere manier om kunst te 
tonen, kan de jury zich bijna niet voorstellen. 
Museum Voorlinden is door de jury  
daarom aangewezen als winnaar van de 
Dutch Daylight Award 2018 in de categorie 
>1000 m2. In tegenstelling tot het gebruikelijke 
noorderlicht waar musea zich enkel op rich-
ten, is Kraaijvanger Architects er in geslaagd 
om gereflecteerd zuider daglicht binnen te 
halen, dat vervolgens via een velum gefil-
terd wordt. Eerder werd Museum Voorlinden 
 uitgeroepen tot Dak van het Jaar 2016.
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Firestone 
RESISTA AK
Dakisolatieplaten

     Cachering van gasdicht aluminium meerlagencomplex

     Dikte: van 30 tot 140 mm

     Geschikt voor alle RubberGardTM  EPDM daksystemen

     Voorzien van alle nodige certificeringen

     Afmetingen: 600 x 1200 mm, 1200 x 1200 mm, 
       1200 x 2400 mm

ADV_1_Roofs_MawipexNL_2019_230x300mm.indd   1 18/04/19   11:41

Kies voor kwaliteit die voldoet aan
de eisen van deze tijd!

Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!

PURILAN PLUS 

• Voldoet aan de isolatie-eisen van het Bouwbesluit 
 Verwerking nog eenvoudiger met vast indekdeel

• Uniek in zijn soort Enige kleine uitzetraam (4-pans) met isolatiewaarde U= 1,6 W/m2K

• Compleet Compleet raam met vast aluminium indekdeel, in één doos

• Kwaliteit Stevig wit kozijn en uv-bestendig

• Zeer geschikt voor vervangingsmarkt 
 Vervanging door bestaand ongewijzigd gat van binnenuit; afwerkrand hoeft niet vervangen

• Eenvoudige montage Licht in gewicht en perfecte aansluiting op de pannen

• Keurmerk Purilan Plus dakraam heeft het CE keurmerk

Voldoet aan de 
isolatie-eisen van 
het Bouwbesluit!

www.ubbink.nl/purilanplus

18320 Adv PurilanPlus 230x300.indd   1 23-04-18   09:02
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Op 31 mei wordt tijdens de Rotterdamse Dakendagen opnieuw een  

Kennisdag in en op het Groot Handelsgebouw in Rotterdam georganiseerd. 

De Kennisdag biedt een verdiepingsprogramma voor professionals uit de  

sector en andere dakliefhebbers. De focus is dit jaar meer internationaal.  

Het programma is volledig Engelstalig en er staan sprekers van over de hele 

wereld op het podium. Een gesprek met organisator Léon van Geest.

Rotterdamse Dakendagen  
brengen internationale  
kennis samen

ROTTERDAMSE DAKENDAGEN

“Dit jaar is de vijfde editie van het festival,” vertelt Van Geest. 
“Zie hiervoor ook het artikel ‘Het dak is sexy’ in Roofs april 2019.  
Waar we vijf jaar geleden het belang van het dakgebruik 
nog moesten beargumenteren, zijn in ieder geval de  
bezoekers van onze Kennisdag daar tegenwoordig wel van 
overtuigd. Het gaat er nu om de volgende stap te zetten.  
Het festival heeft voornamelijk een inspirerende functie.  
Dat het dak waterdicht is, is de basis. Daar hebben we het 
tijdens het festival niet of nauwelijks over. Het gaat erom  
te laten zien welke functie het dak kan hebben in de stad,  
op alle gebieden.”

EEN ‘INSPIRATIONAL ROLLERCOASTER’
“We hebben er dit eerste lustrum voor gekozen inspirerende 
sprekers uit het buitenland uit te nodigen. Want er gebeurt  
in ons eigen land ontzettend veel, maar er valt ook nog  
heel veel te leren van de ervaringen die in het buitenland 
zijn opgedaan. Er wordt een reeks keynotes en workshops 
gehouden, waarbij internationale experts samen met  
lokale kenners toekomstperspectieven voor stedelijke ver-
dichting delen. Zo zijn er spreekbeurten van o.a. Martin Barry 
(oprichter van reSITE, Praag), Dusty Gedge (voorzitter van 
de European Federation of Green Roof & Wall Association, 
London) en Winy Maas (medeoprichter van MVRDV en  
directeur van The Why Factory). 

“Je zou De Rotterdamse Dakendagen kunnen zien als  
een ‘activistisch’ initiatief, in de zin dat wij proberen te  
activeren: wij zijn ergens vóór,” aldus Van Geest. “Namelijk: 
een zo breed mogelijk gebruik van het dak. De Kennisdag is 
dan ook bedoeld als een soort ‘inspirational roalercoaster’. 
Dat betekent dat de spreekbeurten 10 à 15 minuten duren. 
Na 10 minuten is de kern van een verhaal echt wel duidelijk. 
En als er een wat minder aansprekend onderwerp wordt 
besproken, wat je op zo’n dag altijd hebt, hoef je niet een 
half uur uit het raam te gaan zitten kijken, want de sprekers 
volgen elkaar snel op.”

WORKSHOPS
Om echt tot een gesprek te komen, wordt halverwege de  
presentaties een reeks van 15 lunchworkshops georgani-
seerd. Deze sessies, die geleid worden door duo’s van inter-
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nationale en Nederlandse experts, bestaan uit verdiepende 
rondetafelgesprekken. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld 
meedoen aan Political Rooftops met Marina Kyriakou,  
over haar plannen om de daken van Nicosia (Cyprus) te 
gebruiken als tegenwicht tegen de muur die deze stad in 
tweeën splijt. ‘Biodiversity NL/UK’, met Bureau Stadsnatuur  
en Dusty Gedge, gaat over de flora en fauna op daken.  
Er is recent bijvoorbeeld nog een nieuwe wespensoort op 
daken in Nederland ontdekt, op het dak van het Erasmus MC.  
In de sessie ‘Public/Private Roofs’ van Jason Hilgefort en 
Emile Arends (verdichtingsexpert van gemeente Rotterdam) 
bespreken zij zelfgeïnitieerde woonvormen op daken in  

Hong Kong. In ‘Starting a European Network’, met Bruno Inácio 
en Cedric Deverchere, komt het oprichten van een breed 
Europees netwerk voor dak-initiatieven aan bod.  
Ook zijn veel partijen die tijdens de eerdere edities aan bod 
kwamen, zoals het gemeentelijk groene dakenprogramma,  
7Square Endeavour en de Green Deal Groene Daken,  
opnieuw van de partij.

Om 12:00 uur wordt de dag officieel geopend door festival-
directeur Léon van Geest en wethouder Bas Kurvers van  
Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving. 
Sereh Mandias verzorgt vervolgens de openingsspeech 
aan de hand van haar essay over het belang van daken in 
architectuurhistorisch perspectief (deelnemers ontvangen 
dit essay in boekvorm tijdens deze dag).

Keynote speeches worden verzorgd door onder meer  
Jason Hilgefort (oprichter van Land Civilization Compositions 
en directeur van FUTURE+ Academy of Urbanism in Shenzhen),  
Dusty Gedge (voorzitter van de European Federation of 
Green Roof & Wall Association, London), Winy Maas (mede-
oprichter van MVRDV en directeur van The Why Factory), 
Martin Barry (oprichter van reSITE, Praag) en Yim Hyun-Yun 
(manager van het planning team van het Seoul Innovation 
Park en het Rooftop Common Land Project).  
Zij geven korte presentaties over hun werk voor dakontwikke-
lingen, waarbij veel ruimte is voor vragen vanuit het publiek.

De middag wordt – zoals inmiddels traditie is - afgesloten met 
de jaarlijkse uitreiking van de Dakheld, de prijs voor beste dak - 
ontwikkeling van het afgelopen jaar, en een netwerkborrel. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

WORKSHOPS
Rooftop Common Space 
Yim Hyun Jun (Seoul, Korea),  
Martin Blaas (Rotterdam, NL)  
Gerda Zijlstra (Rotterdam, NL)

Private/public roofs
Jason Hilgefort (US/China)  
Emile Arends (Rotterdam, NL)  
Pim Bens (Eindhoven, NL)

Starting a European network
Bruno Inácio (Faro, Portugal)  
Cédric Deverchere (France)  
Remco Moens (Amsterdam, NL)

Green Milano Rooftops
Paul van Roosmalen (Rotterdam, NL)  
Sophie Matias (Faro, Portugal)   
Inge de Boer (Milan, Italy)

Political Rooftops
Marina Kyriakou (Nicosia, Cyprus)   
Sereh Mandias (Rotterdam, NL)

Innovation in Waterretention
Friso Klapwijk (Utrecht, NL)

Stimulating the use of rooftops
Greet Nulens (Antwerp, Belgium) 

Living on rooftops
Renée Rooijmans (Rotterdam. NL)  
Laurens van der Wal (Rotterdam, NL)   
Martin Barry (Czech Republic/US)

Green Deal green rooftops: national rooftop plan and 
financial incentives 
Anne-Marie Bor (Utrecht, NL)   
Carleen Metsers (Utrecht, NL)

7 Square endeavour
Jeroen van Swieten (Den Haag, NL)   
Rooftop Revolution (Netherlands)

Biodiversity NL/UK
Dusty Gedge (London, UK) 
Rens de Boer Rotterdam, NL)  
Dymphie Brouwer (Rotterdam, NL)

PROGRAMMA

12:00 UUR OPENING DOOR LÉON VAN GEEST EN BAS KURVERS  

12:10 UUR START KEYNOTE LEZINGEN 

13:00 UUR LUNCH & WORKSHOPS 

15:00 UUR TWEEDE DEEL KEYNOTES EN PRIJSUITREIKING DAKHELDEN 

17:00 UUR NETWERKBORREL

KEYNOTES
•  Sereh Mandias (TU Delft) Rotterdam, NL
•  Jason Hilgefort (Land Civilization Compositions, FUTURE+ Academy of Urbanism, Landscape and Public Art) US/China
•  Martin Barry (reSITE) Czech Republic/US
•  Winy Maas (MVRDV) Rotterdam, NL
•  Dusty Gedge (European Federation of Green Roof & Wall Assoc) London, UK
•  Marina Kyriakou (Urban Gorillas) Nicosia, Cyprus
•  Friso Klapwijk (Dakdokters) Utrecht, NL
•  Jeroen van Swieten (Sobolt) Den Haag, NL
•  Renée Rooijmans (STIPO) Rotterdam, NL
•  Yim Hyun-Jun (Rooftop Common Land Project) Seoul, Korea
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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

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

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

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

Heritage Slate 
Hoogwaardige rubber dakleien

Het nieuwe 
klassiek.

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

Unidek Platinum Kameleon is een 
universeel dakelement met de volgende 
eigenschappen:

  Goed beloopbaar
  Zowel voor renovaties als nieuwbouw
  Toe te passen bij diverse 

dakbedekkingssystemen
  Gemakkelijk en snel te verwerken 

Kijk voor prijzen en levertijden op  
www.unidekflatroofs.nl

Universeel toepasbare dakisolatie

platinum kameleon
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Duurzaamheid is in de jaren na de Kredietcrisis een belangrijk thema in  

de bouw. Vooralsnog wordt dat veelal ingevuld op het gebied van materiaal-

keuze en energiebesparing, maar natuurinclusief bouwen is in dit opzicht  

een minstens zo belangrijk onderwerp. Vogelbescherming Nederland  

heeft in samenwerking met de Zoogdiervereniging een website opgezet  

waarmee eenvoudig belangrijke maatregelen kunnen worden getroffen:  

de Checklist Groen Bouwen.

Checklist voor  
natuurinclusieve daken

CHECKLIST GROEN BOUWEN

Toen aan het begin van deze eeuw werd geconstateerd  
dat de populatie van de huismus in de stad dramatisch 
terugliep, startte Vogelbescherming een beschermings-
programma voor stadsvogels. Jip Louwe Kooijmans is 
 Teamhoofd Stad bij Vogelbescherming en publiceerde 
diverse boeken over o.a. stadsvogels. Tijdens zijn  gesprekken 
met belanghebbenden merkte hij dat er wel draagvlak was 
om te komen tot maatregelen voor natuurinclusief bouwen, 
maar dat er geen goed beeld was van wat deze maat-
regelen dan zouden moeten zijn. In samenwerking met 
Martin van Dijkhuizen (destijds van BAM) werd besloten een 
checklist op te stellen, waarbij dus een combinatie werd 
gemaakt tussen de bouwkundige en ecologische aspecten 
van het onderwerp.

Louwe Kooijmans: “Dat was wel even spannend,  
omdat we elkaar helemaal niet kenden, maar in een tijds-
bestek van een paar dagen hadden we de belangrijkste 
aandachts punten in kaart gebracht. Dit werd in eerste  
instantie een papieren checklist. Sinds eind vorig jaar staat 
de digitale versie online. De checklist is zodanig opgesteld, 
dat de gebruiker enkel ‘ja’ of ‘nee’ hoeft te antwoorden.  
Het is voor ecologen namelijk saai om over bouwkundige 
onderwerpen te lezen en andersom houden bouwers in de 
regel niet van ecologie. Daarom is de checklist in dit opzicht 
eenvoudig gehouden. Wanneer men de checklist heeft 
ingevuld, kan men een gratis advies toegestuurd krijgen, 
toegespitst op de specifieke situatie van de gebruiker.  
Door de betrokkenheid van zowel een ecoloog als een 
bouwkundige is gegarandeerd dat de voorgestelde oplos-
sing op beide gebieden een juiste is, die voldoet aan de 
geldende regelgeving op beide gebieden.”

CHECKLIST
De checklist gaat uit van een twaalftal vogel- en vleermuis-
soorten. Overeenkomstig met de behoeften van deze  soorten 
wordt een aantal standaard maatregelen beschreven  
die tijdens de bouw kunnen worden genomen om  

deze dieren een nest- en leefgebied te geven,  
zonder dat dit ten koste gaat van de con-
structie. Het gaat om standaard oplossingen,  
die echter op maat zijn toe te spitsen en 
 eenvoudig zijn toe te passen. 

Als voorbeeld gelden de maatregelen die 
voor dwergvleermuizen genomen kunnen 
 worden. De Checklist Groen Bouwen laat zien  
hoe de loze ruimte in de overstek of uitstekende  
dakgoot geschikt is te maken voor vleer-
muizen. Dit kan door aan de onderzijde 
invliegopeningen aan te brengen,  
bij voorkeur elke 2 meter één invliegopening. 
Te veel invliegopeningen leiden namelijk tot 
tocht, te weinig invliegopeningen maakt de 
kans op ontdekking en gebruik kleiner.  
De openingen moeten op de muur aansluiten, 
zo kunnen de vleermuizen op de muur landen 

en vervolgens naar binnen kruipen. Op deze manier worden 
ook oplossingen voorgesteld voor bijvoorbeeld gierzwaluwen, 
huismussen en slechtvalken. Naast het (hellende en platte) 
dak, worden er ook maat regelen beschreven voor bijvoor-
beeld gevels,  waterpartijen en buitenruimtes. Bij het gebruik 
van de checklist is eenvoudig het betreffende bouwdeel te 
filteren en kan men bekijken welke maatregelen geschikt zijn 
voor welke vogel- of vleermuissoort.

“Er is bewust gekozen de papieren checklist digitaal te  
maken,” vertelt Louwe Kooijmans. “De papieren checklist 
was ook minder handig in het gebruik. Op de website zijn 
de verschillende artikelen met elkaar verbonden. Je kunt de 
diersoort als ingang kiezen, maar ook het bouwdeel. 

EEN STROOK NATUUR
Voor wie is de checklist bedoeld? Louwe Kooijmans:  
“Voor alle belanghebbenden. Particuliere woningbezitters die 
iets willen doen aan de natuurinclusiviteit van hun woning, 
maar vooral voor projectontwikkelaars en bedrijven die  
hun pand(en) duurzamer willen maken. Bij deze laatste 
doelgroep spelen wellicht andere motieven dan idealistische 
mee, zij willen dat de maatregelen zichtbaar zijn.” 

“Tot voor kort had de bouw weinig aandacht voor natuur.  
En natuurbescherming had weinig aandacht voor het  
stedelijk gebied. Het waren twee gescheiden werelden.  
Dat is jammer, want de wijze waarop de mens het landschap 
vorm-geeft, bepaalt in belangrijke mate het voorkomen van 
planten en dieren. Dat geldt ook voor het stedelijk gebied. 
Met name daken worden tegenwoordig dikwijls voorzien  
van een strook natuur, zowel platte als hellende daken,  
en ook gevels worden steeds vaker ‘groen’ uitgevoerd.  
Om het gebouw op een goede manier aan te laten sluiten 
op de omringende natuur, is het verstandig de checklist door 
te lopen en te bekijken hoe het dak hier optimaal op kan 
worden afgestemd.” De checklist is gratis te gebruiken. ■

Jip Louwe Kooijmans,Teamhoofd Stad bij Vogelbescherming.

Foto’s: Barend van Gemerden.
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Tijdens Bouwbeurs 2019 introduceerde Mostert De Winter uit Breda het  

zogeheten Living Building Concept. Het betreft een filosofie, met bijbehorende 

oplossingen, voor de gehele gebouwschil. Het heeft ook belangrijke conse-

quenties voor het dak. Een gesprek met Hans van Cooten van het bedrijf.

Combineer de  
functies van het dak!

GEBRUIKSDAKEN

De specialist op het gebied van groene daken en gevels rea-
liseert momenteel een spectaculair nieuw kantoor in Breda, 
waarmee men het Living Building Concept demonstreert.  
Het dak, de gevel en het interieur zijn er met elkaar in samen-
hang en zijn ontwikkeld met aandacht voor het groen, 
het water, de energie en de sociale cohesie. Het ‘levende 
gebouw’ zal later dit jaar worden opgeleverd, Roofs zal hier 
tegen die tijd een uitgebreider verslag over plaatsen. 

In ieder geval is het gebouw in overeenstemming met de 
filosofie waarmee Mostert De Winter op de markt opereert. 
Van Cooten: “In de maatschappelijke discussies wordt  
tegenwoordig de klimaatverandering wel eens in twijfel 
 getrokken, maar er is volgens mij geen discussie over moge-
lijk. Voor mij persoonlijk is deze problematiek een belangrijke 
motivatie om me vol energie in te zetten voor mijn werk.  
Ik wil iets bijdragen aan de oplossing.”

MOGELIJKHEDEN
Het bedrijf ontwikkelt dit type ‘levende gebouwen’ met  
behulp van BIM en in samenwerking met diverse partners. 
Het heeft diverse systemen beschikbaar, waar zowel op  
de diverse werkgebieden fraaie resultaten mee gehaald 
kunnen worden. Het betreft zowel standaard systemen als 
maatwerkoplossingen. Daarmee kan men alle typen  
gebruiksdaken creëren, van een eenvoudig sedumdak  
tot meer complexe daken (en gevels). 

Van Cooten: “Het resulteert in een gebouw met groene 
daken (en gevels), waar vogels en insecten kunnen leven; 
daken die het water opvangen voor hergebruik in het gebouw 
(zodat men zich wellicht van het riool kan afkoppelen) en 
die energie opwekken middels wind- en/of zonne-energie. 
Bij voorkeur combineren we al deze functies, omdat ze 
elkaar versterken. Je ziet tegenwoordig vaak dat een dakvlak 
zomaar wordt vol gelegd met zonnepanelen, waarmee een 
heleboel andere mogelijkheden van het dakgebruik worden 
uitgesloten. Natuurlijk vergt de combinatie van functies dikwijls  
een aanvullende investering, maar er wordt ook aanzienlijk 
meer waarde mee gecreëerd. Er zijn bovendien subsidies 
beschikbaar die dit soort daktoepassingen willen stimuleren.”

DIVERSE FUNCTIES
Alles staat of valt natuurlijk met de staat van het dak:  
welk gewicht kan het aan, hoe functioneert de dakbedekking?  
Afhankelijk van de antwoorden wordt specifiek voor de 
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 situatie een plan gemaakt. Voor de toepassing van groen 
biedt men het volledige spectrum van extensieve en 
 intensieve groendaken. “Het is een bekend en bewezen 
effect van groen dat het goed is voor de gezondheid en 
het welzijn van de mens,” aldus Van Cooten. “Een groendak 
kan veel méér behelzen dan alleen een laag substraat 
en beplanting. Denk bijvoorbeeld ook aan bijenkasten en 
 mussenflats. Dit laatste behelst de plaatsing van een mast 
waar nestelvoorzieningen voor o.a. mussen in zijn aange-
bracht. Maar ook kan het vanuit het oogpunt van biodiver-
siteit de moeite waard zijn eenvoudigweg een boomstronk 
op het dak neer te leggen.”

De waterbufferende en -bergende functie van het dak is 
bekend. Van Cooten: “Er worden op steeds grotere schaal 
waterdaken aangebracht. Vaak zie je echter dat het over-
tollige water uiteindelijk alsnog via de hwa in het riool  
terecht komt. Het hangt af van de situatie natuurlijk,  
maar we hebben al projecten uitgevoerd waarbij in de  
kelder een tank is geïnstalleerd waar zo’n 20 kuub water in 
kan worden opgeslagen. Dit water kan dan worden gebruikt 
voor het grijswater-circuit, of bijvoorbeeld de bewatering  
van het groendak in droge perioden. Natuurlijk vereist  
dit ruimte, maar dit soort toepassingen is met name een  
oplossing op grote daken, waar dus ook een groot gebouw 

onder zit, zodat ruimte gecreëerd kan worden in bijvoorbeeld 
de parkeergarage.”

Op het gebied van energieopwekking heeft men  diverse 
innovaties in het pakket, zoals bijvoorbeeld slimme 
 windmolens. “We bieden windmolens als paaltjes,”  
vertelt Van Cooten. “De techniek is inmiddels beproefd:  
de paaltjes zijn kokers met een hoogte van ongeveer 1 meter, 
waar een schoepenrad in is bevestigd. Deze wekt een veel-
voud aan energie op in vergelijking met de bekende wind-
turbines op het dak. Deze windmolens zijn daarbij  esthetisch 
fraaier en maken minder geluid (<20dB) en kunnen genoeg 
energie opwekken om een gezin mee van stroom te voorzien. 
Ook valt te denken aan toepassing van zogeheten ‘zonne-
luifels’ in de gevel, dus: zonneschermen die zijn uitgevoerd 
met PV panelen met een capaciteit van 300 Wp.”

AANGEHARKTE DAKEN
“De kracht zit hem zoals gezegd vooral in de combinaties,” 
zegt Van Cooten. “Vergelijk het met de berm langs de snel-
weg: jaren geleden werden die voortdurend kort gemaaid, 
alsof het gazons waren. Tegenwoordig laat men daar de 
vegetatie steeds vaker groeien, zodat er een natuurlijke 
omgeving ontstaat waar van alles groeit en leeft. Zo hebben 
we in Nederland in het algemeen nog steeds nette, aange-
harkte daken. Mijn pleidooi is om de functies te combineren: 

ze versterken elkaar. Een zonnepaneel brengt meer op als 
het op een groendak wordt aangebracht (omdat de omge-
ving dan koeler is). Andersom biedt het paneel de nodige 
beschutting, die goed is voor bepaalde vogels en insecten.”

Er moet wel wat overwonnen worden om dit soort gecom-
bineerde daken breed toegepast te krijgen, signaleert  
Van Cooten. “Veel gebouweigenaren zijn huiverig om meer 
natuur toe te staan op de gebouwschil: vervuilen de vogels 
mijn dak niet, komen de insecten niet het gebouw in?  
Wat betreft de vogels, natuurlijk moeten bijvoorbeeld zonne- 
panelen goed onderhouden worden, maar dat moet 
sowieso. En uit zowel onderzoek en onze praktijkervaring kun-
nen we rustig stellen dat insecten in hun groene leefgebied 
blijven en niet zomaar naar binnen komen. Onze klanten 
met groene gevels, waar allerlei insecten in leven, hebben 
niet méér last van insecten dan onze andere klanten.”

Mostert De Winter heeft inmiddels een flink aantal bijzondere 
daken op haar naam staan, die volgens deze filosofie zijn 
uitgevoerd. De nieuwbouw van het ING hoofdkantoor in  
Amsterdam is momenteel in uitvoering en zal later dit jaar  
in Roofs worden beschreven in het kader van de verkiezing 
van het Dak van het Jaar 2019. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Op 19 april 2019 vond op golfbaan het Rijk van Nijmegen in Groesbeek een 

bijzonder golftoernooi plaats. Het werd georganiseerd door de sponsors van 

Stichting Koprol, waaronder dakdekkersbedrijf Weijerseikhout. Het toernooi was 

bedoeld om geld in te zamelen voor de stichting, die zich inzet om mensen 

met een beperking te laten bewegen.

Golftoernooi voor  
het goede doel

STICHTING KOPROL BEVORDERT BEWEGING

vereniging Het Hellende Dak (HHD). Momenteel is hij 
 aandeelhouder van Weijerseikhout en Weikhoplex.  
Van den Broek benadrukt in het gesprek het belang van  
de activiteiten van de stichting voor de doelgroep.  
“Bewegen is voor iederéén gezond, zowel lichamelijk als 
geestelijk. Maar voor mensen met een lichamelijke beper-
king is dat belang nog veel groter, omdat het ook meer in 
het algemeen hun functioneren bevordert. Onze stichting zet 
zich in om sportieve activiteiten te organiseren voor men-
sen (uit Nijmegen en omstreken) die niet bij een reguliere 
vereniging terecht kunnen. Het gaat dan met name om 
mensen met een lichamelijke beperking. Wij organiseren 
tal van activiteiten die worden begeleid door professionele 
 sportdocenten en fysiotherapeuten.”

SPORTEN OP MAAT
Op 19 april was het zonovergoten golfterrein van het  
Rijk van Nijmegen het decor van een speciaal voor de 
stichting georganiseerd golftoernooi. De sponsoren zetten 
zich hiermee in om de Stichting Koprol te ondersteunen. 
Jan Weijers is één van de initiatiefnemers. “Ik vind dat je als 
bedrijf af en toe eens iets extra’s moet doen voor de maat-
schappij,” vertelt hij. “Eén van mijn grootaandeelhouders is 
voorzitter van de stichting, dus het doel was snel gekozen.  
Bij golf doen de spelers altijd hun uiterste best om een  
handicap te krijgen, maar sommige mensen hebben tegen 
wil en dank een handicap. Daarom vond ik het mooi om de 
twee ‘handicaps’ op deze manier samen te laten komen.”

“De Stichting Koprol hanteert als slogan: ‘sporten op maat’,” 
vertelt Van den Broek. “Dat vatten we zo breed mogelijk op. 
Alle (lichamelijke) beperkingen komen in aanmerking om 
via de stichting aan het bewegen geholpen te worden.  
Zo organiseert Stichting Koprol bijvoorbeeld sport- en spel-
activiteiten voor mensen met COPD of een hartaandoening. 
Daarnaast doen we aan rolstoelbasketbal en zwemmen voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar met een beperking. De activiteiten 
die Stichting Koprol verder organiseert, zijn o.a.: bewegen 
voor ouderen, fitness, badminton (staand en rolstoel)  
en zitvolleybal. Op dit moment sporten zo’n 400 mensen 
wekelijks bij Koprol.”

“Wij hebben na aanmelding altijd een kennismakingsgesprek. 
We wijzen niemand af, maar willen graag de wensen en be-
hoeften in kaart brengen, zodat we de betreffende persoon 
optimaal kunnen begeleiden. Alle activiteiten vinden plaats 
onder deskundige begeleiding van fysiotherapeuten en 
bewegingsagogen, en zijn afgestemd op de mogelijkheden, 
wensen en belastbaarheid van de sporters.”

FINANCIERING
Eén van die begeleiders is Simon Ahuluheluw. Hij is universitair  
sportdocent aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.  
Hij vertelt dat de begeleiding altijd zorgvuldig plaats moet 
vinden. Daarom vindt steeds vóór elke sessie een gesprek 
plaats met de fysiotherapeut om het medische gedeelte 
met het sportieve gedeelte te verbinden. “Je moet ook 
bijvoorbeeld rekening houden met eventuele medicatie. 
Afhankelijk van de beperking en de voortgang moet het 
programma worden vastgesteld. Je kunt je voorstellen dat 
een rolstoelbasketballer een heel andere benadering vraagt 
dan iemand die herstelt van een hersenbloeding. Het is een 
betaalde functie, maar ik vind het vooral altijd prachtig om 
te zien hoe iemand vooruit gaat!”

De stichting wordt deels gesubsidieerd en deels worden  
de activiteiten gefinancierd uit sponsoring en donaties.  
Met deze inkomsten worden de kosten nog lang niet gedekt 

Het Rijk van Nijmegen is misschien wel de mooiste  golfbaan 
van Nederland. Dakdekkersbedrijf Weijerseikhout had onlangs 
de eer om op dit terrein de daken van enkele loodsen te ver-
vangen: bij deze klus moest het asbest worden  gesaneerd. 
Vervolgens werden de lichte Weikoplex dakplaten  geplaatst 
en doordat hiermee zoveel gewichtsbesparing werd 
 gerealiseerd, konden op deze daken ook zonnepanelen 
worden geplaatst.

Het golftoernooi werd georganiseerd ten behoeve van de 
Nijmeegse Stichting Koprol. De voorzitter van deze stichting, 
Wil van den Broek, is in de hellende dakenbranche overigens  
geen onbekende. Hij is één van de oprichters van branche-

Voorzitter Wil van den Broek (rechts) en Jan Weijers  

tijdens de opening van het toernooi.
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en daarom organiseert de stichting een groot aantal  
(sportieve) activiteiten om geld in te zamelen. Het golftoernooi 
op het Rijk van Nijmegen is daar een voorbeeld van. 

GOLFTOERNOOI
Het golftoernooi dat op 19 april op het Rijk van Nijmegen 
werd georganiseerd, werd geïnitieerd door Weijerseikhout,  
in samenwerking met Weikhoplex, WE Bouwen, uitzend-
bureau hET en Vlasman bv. Deelnemers konden ervoor 
kiezen een golfclinic te volgen of om deel te nemen aan het 
toernooi. De golfclinic was met name gericht op beginners. 
Na het toernooi konden de deelnemers meedoen aan  
een wijnproeverij, georganiseerd door Women on Wine.  
Vervolgens verzorgde hoogleraar Maria Hopman van  
de Radboud Universiteit een presentatie en na een  
bedrijvenpresentatie van de sponsors volgde een diner  
met de prijsuitreiking.

Het was het slotstuk van een prachtige dag waarbij de 
 betrokkenen enerzijds een mooie golfwedstrijd hadden  
gespeeld of deel hadden genomen aan de clinic,  
en anderzijds Stichting Koprol een steuntje in de rug  
hadden gegeven. Later dit jaar zullen ook andere  
activiteiten worden georganiseerd. Zo wordt op 15 juni  
het Koprol Running Dinner georganiseerd. 
Meer informatie vindt u op www.stichtingkoprol.nl ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Hoogleraar prof. dr. Maria Hopman van de Radboud Universiteit  

verzorgde ter afsluiting van de dag een presentatie over het  

belang van bewegen.

STICHTING KOPROL BEVORDERT BEWEGING
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Bij dakrenovaties is het maken van een overstek nog vaak maatwerk.  

Daarbij is het een hele uitdaging om een effectieve overstek te maken die  

voldoende constructief is. De Unidek Overstekbeugel biedt een standaard  

oplossing voor het maken van een solide overstek tot 45 cm.

Eenvoudig een overstek 
bij dakrenovatie

PRODUCTNIEUWS

Het ontwerp van de Unidek Overstekbeugel lijkt relatief een-
voudig, maar is bij nadere beschouwing bijzonder ingenieus. 
De beugel is geperforeerd, zodat deze gemakkelijk en stevig 
vast te schroeven is. Vanwege de vormgeving is het mogelijk 
om direct een regelwerk aan te brengen voor een fraaie 
dakvoetaftimmering. Het ontwerp is verder afgestemd op de 
toe te passen afschuifregel, zodat ook de afschuifkrachten 
kunnen worden opgevangen. Na het plaatsen van de  
beugels is het eenvoudig om de dakelementen erop te  
monteren. Het overstek wordt dan al direct zichtbaar.  
Door een slimme constructie in combinatie met een goot-
plank is het overstek bovendien normaal belastbaar en  
zelfs beloopbaar. 

COMBINATIE
De overstekbeugel maakt het mogelijk om voordelig een 
compleet dak met overstek te renoveren. De beugel is name-
lijk speciaal ontwikkeld om te gebruiken in combinatie met 
Unidek Reno Dek en Unidek Reno Dekfolie. Dit zijn budget-
vriendelijke dakelementen en bovendien zijn ze populair  
omdat ze gemakkelijk beloopbaar en snel te verwerken 
zijn. Voor de bewoners wordt de overlast tot een minimum 

beperkt omdat er niet binnen in de woning gewerkt hoeft te 
worden. Dat betekent geen rommel en meer comfort tijdens 
de renovatie. Mocht in de toekomst ook de buitengevel 
worden geïsoleerd, dan biedt het overstek direct deze moge-
lijkheid. Er hoeven dan geen extra voorzieningen te worden 
getroffen aan de dakzijde. ■ 

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

overstekbeugel

Snel en efficiënt een constructief overstek bij dakrenovatie

Ontdek de  
nieuwe standaard
  Voordelig een compleet dak  
mét overstek renoveren

 Eenvoudig te monteren
  Geen maatwerk of 
constructieberekeningen nodig

  Direct klaar voor toekomstige 
gevelisolatie

www.unidekdakelementen.nl
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Per abuis is in de vorige editie van Roofs de felicitatie voor Adviesburo Dakbestek,  
één van de winnaars van het Dak van het Jaar 2018, achterwege gebleven.
Bij deze willen wij Adviesburo Dakbestek onze welgemeende excuses aanbieden.  
Het weglaten van Adviesburo Dakbestek in de geplaatste felicitatie-advertentie  
in Roofs april 2019 is uiteraard nooit onze bedoeling geweest.

Langs deze weg willen wij Adviesburo Dakbestek alsnog van harte feliciteren met  
het behalen van de titel Dak van het Jaar 2018 met het project Kurhaus Scheveningen.
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De theorie- en praktijkspecialist in gevel- en dak engineering

Wat kunnen wij onder andere voor u doen?
• Nieuwbouw- en renovatie-advies
• Schade-onderzoek en arbitrage
• Bouwfysische en energie-adviezen
• Water- en winddichtheidsmetingen,  

infrarood-onderzoek
• Productontwikkeling 

• Corrosie-onderzoek en duurzaamheidsadvies
• Advies geschiktheid daken voor zonnepanelen
• Brandveiligheidsonderzoek en -advies 
• Metselwerk- en betononderzoek
• Theorie- en praktijkscholing
• Onderzoek RVS in zwembaden
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Op een groendak groeit allang niet meer alleen een monotoon sedum-

plantje. De onlangs uitgegeven Handreiking Natuurdaken van de  

Green Deal Groene Daken helpt ons op het dak ruimte te maken voor  

nieuwe stadsnatuur. Met de juiste keuze aan groen is de kwaliteit van het  

dak te versterken voor een nieuwe natuur op ons dak. 

Functioneel groen  
voor het dak in de stad

STICHTING ROOF UPDATE

Bloemen en planten leveren allemaal hun eigen soort ‘dienst’ 
aan dakbezoekende dieren. En voor een optimaal gebruik 
van het dak door zo veel mogelijk verschillende diersoorten,  
is een combinatie nodig van verschillende hoogtes en ver-
schillende bloeiperiodes. Hierdoor ontstaat een uitgebreide 
plantensamenstelling, waar veel verschillende dakbezoekende 
dieren van profiteren.

NOG MEER FUNCTIES
Groenspecialist Margareth Hop gaf op de vakbeurs Klimaat 
een lezing aan medewerkers van gemeenten en hoveniers 
over plantensoorten die de extreme droogte van de afge-
lopen maanden zouden kunnen overleven. Jaren geleden 
schreef ze voor het toenmalige Plant Publicity Holland (PPH) 
de brochure Dak- en Gevelgroen (2010) en inmiddels  
adviseert ze onder meer gemeenten over het inrichten van 
Wadi’s en onderhoudsvriendelijke en klimaatbestendige  
soorten voor stedelijk groen.

“Op het Nederlandse dak heerst eigenlijk een on-Nederlands 
klimaat. In de stad zullen andere planten het beter doen  
dan de planten op het platteland. Het dak is eerder te verge-
lijken met de natuur van een bergweide, dan met een zompig 
weiland.” Een voldoende dikke substraatlaag helpt om de 
diverse plantensoorten op het dak mogelijk te maken.  
“Maar de zon brandt hier feller en de wind is net weer sterker 
dan op de begane grond.”

Hop: “Op het dak worden insecten eerder in het jaar actief. 
Daarom is het aan te raden om een mengsel van inheemse 
soorten aan te vullen met exoten die eerder bloeien en een 
mengsel te kiezen waarmee je de bloeiperiode verlengt. 
Bijvoorbeeld door kleine bloembollen te planten.” 

Angst voor exoten hoeven we niet te hebben, zegt Hop:  
“Een exotische plant is niet per definitie invasief. Er zijn door de  
jaren heen zo ontzettend veel exoten naar ons land gebracht.  
Exoot is niet synoniem met plaag. Ze gedijen gewoon goed 
en kunnen heel nuttig zijn op daken waar nu eenmaal een 
extremere temperatuur heerst. En eigenlijk is de stad geen 
natuurlijke groeiplek voor planten, dus zijn ze allemaal exoten.”

“Over functionele aspecten van groen hebben hoveniers 
nog niet zo veel meegekregen in hun opleiding.  
Luchtkwaliteit verbeteren en sierwaarde zijn wel al bekend. 
Maar je kunt nog niet zomaar even opzoeken welke planten 
je kunt toepassen als je maximale koeling wilt bereiken op 
het dak, of de tolerantie voor luchtvervuiling of het luchtzuive-
rend vermogen.” Hier ligt een interessant samenspel tussen 
ontwerpers van het dak en de keuze voor het dakgroen.

Op basis van onderzoek over heel de wereld kan een goede 
ecoloog planten selecteren op tal van functionaliteiten.  
Op hun onderhoudsbehoefte, op hun waarde voor biodiver-
siteit, het effect op het stadsklimaat, tolerantie van beplanting  

voor klimaatverandering. Kiezen op geschiktheid voor  
grondsoorten en pH niveaus, hun schaduw- of zouttolerantie, 
CO2-opname of tolerantie en resistentie voor ziekten en  
plagen. Het dak als motor voor een gezond stadsmilieu.

OP HET DAK GEBEURT HET 
Op het Nederlandse dak is ruimte voor nieuwe natuur en 
misschien ook wel natuurbehoud. Het groendak van het 
Werkmancollege te Groningen is jaren geleden ingezaaid 
met een Cruydt-Hoeck speciaalmengsel dat bedacht  
is door Jojanneke Bijkerk en Klaas van Nierop (ecoloog van 
gemeente Groningen). De aanleg en het beheer is/wordt 
gedaan door Frisia Bergum. “Het was het eerste retentiedak 
van Nederland”, zegt Lolke de Boer in een interview met 
Cruydt Hoeck. “Het substraat op het dak is van wisselende 
dikte. Op sommige plekken hebben we zand neergelegd, 
zodat het wat schraler werd. Op andere plekken hebben  
we er juist voor gezorgd dat het substraat vochtiger blijft. 
Daarnaast zorgen grote buizen voor schaduwwerking.  
Op deze manier hebben wij verschillende biotopen op het 
dak gecreëerd.” 

“Het is nu een gevarieerde begroeiing. Het eerste jaar  
waren er veel Hazenpootjes (Trifolium arvense),  
daarna kwam er gras. Het gaat momenteel heel goed met 
het groendak,”zegt De Boer. “Op dit moment groeit er zelfs 
een Gevlekte Orchis, die er spontaan is komen groeien.  

Deze plant staat op de Nederlandse Rode Lijst van planten 
als vrij zeldzaam.” Er komen ook ontzettend veel insecten  
voor op het dak. “Het ziet er heel mooi uit, alleen kan  
bijna niemand het zien. Het ligt namelijk op 12 meter hoogte. 
Insecten en vogels genieten er wel volop van.” Een uitstekend 
natuurdak dus, dat ruimte voor voeding, voortplanting  
en veiligheid biedt. ■

Eén van de mooiste uitvoeringen van groendaken voor het  
lokale milieu is het natuurdak. Bij dit type dak staat het  
versterken van de (lokale) natuur en biodiversiteit centraal.  
Natuurdaken hebben een natuurlijke (vegetatie)bedekking 
die bij de directe omgeving van het dak past. Dat kunnen 
grassen, kruiden of struiken zijn, maar ook zand, grind, schelpen  
of combinaties hiervan. De essentie is dat de bestaande 
 natuur in de omgeving van het dak wordt versterkt of verrijkt.
De onlangs uitgegeven Handreiking Natuurdaken,  
samengesteld door het Werkspoor Biodiversiteit binnen de 
Green Deal Groene Daken, geeft tips over hoe je het groen 
op daken het best aan kan laten sluiten op ecologische 
structuren in de omgeving. De directe omgeving, maar ook op 
grotere afstand: op gemeentelijk niveau. Kan het natuurdak 
bijvoorbeeld onderdeel uitmaken van een verbinding tussen 
nabij gelegen gebieden met waardevolle natuur? En welke 
betekenis heeft in dat geval het dak binnen deze verbinding? 
Is het een rustplek of een plek om voedsel te vinden?

Na het vaststellen van de natuurdoelen of doelsoort volgt  
de inrichting van het natuurdak. Daarbij bepaal je eerst 
welke vegetatie passend is. Bloemen en planten zijn er in vele 
soorten en maten en elke plant heeft zo zijn eigen specifieke 
kenmerken en functies. De handreiking somt er veel van op, 
op basis van de functies en hun kwaliteiten met betrekking tot 
voeding, voortplanting en veiligheid. Zie elders in dit nummer 
de samenvatting van het stappenplan. 
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Per 1 januari is vanuit Dordrecht een 

dakdekkersbedrijf actief, dat zich  

concentreert op het maken van  

EPDM-daken. Ferry Cornelissen besloot 

tot de oprichting van het bedrijf nadat 

hij als dakadviseur met name op  

deze daken veel mis zag gaan.  

“De insteek is te zorgen voor hoog-

waardige daken van EPDM.”

Specialist in de verwerking  
van EPDM-daken

BEDRIJFSNIEUWS

Dat zijn gewoon de Vakrichtlijnen en de verwerkingsvoor-
schriften van de fabrikanten, maar de kennis daarvan is 
kennelijk onvoldoende verspreid. Dat heeft op sommige 
daken tot enorme schades geleid. Dat is heel zuur voor de 
opdrachtgever, het betreffende dakdekkersbedrijf heeft  
daar ook veel schade van en voor de branche als geheel  
is het natuurlijk bijzonder slecht.”

“Dit wordt ook onderkend door de respectievelijke EPDM 
fabrikanten. Zij willen zich inspannen voor kwalitatief hoog-
waardige EPDM-daken en daarom ben ik met hen in gesprek 
geraakt. Met de steun van Firestone heb ik een dakdekkers-
bedrijf opgericht dat zich specifiek toelegt op het maken van 
hoogwaardige daken van EPDM: EPDM Dakspecialist.”

NICHE
Cornelissen vertelt: “Omdat ik van huis uit dakdekker ben, 
zag ik de kans om het aantal problematische daken tot een 
minimum te beperken. EPDM is een geweldig product, maar 
net als alle andere producten vereist het wel een zekere 
mate van vakmanschap om de daken op een technisch 
hoogstaande manier waterdichte manier uit te voeren.  
Wij zijn hiertoe in staat, verzorgen het onderhoud en leveren 
onze daken af met een all-in verzekerde dakgarantie.  
Deze garantie houdt in dat na het aanbrengen van het dak 
een kwaliteitsinspectie plaatsvindt, waarna het dak voor  
10 jaar wordt gegarandeerd. Wij sluiten direct een onder-
houdscontract af. Zelfs als wij niet meer in staat zijn  
deze garantie te waarborgen, zal de verzekeringsmaat-
schappij dat doen.” 

Het nieuwe dakdekkersbedrijf is zoals gezegd gespecialiseerd 
in de verwerking van EPDM. Het bedrijf werkt voorna melijk 
met de producten van Firestone, maar heeft ook afspraken 
met andere fabrikanten om flexibel te kunnen zijn. “Er kunnen 
argumenten zijn om een dak niet met het ene, maar met het 
andere product waterdicht te maken. Het is handig als je niet 
aan één merk vastzit. Daarnaast nemen wij ook TPO-daken 
aan. En wanneer er een bitumineus dak moet worden uitge-
voerd, zullen we dat zeker niet weigeren. Toch is het bestaans-
recht van ons bedrijf het EPDM. Wij willen in het algemeen de 
kwaliteit van de daken omhoog brengen.”

Momenteel werkt Cornelissen nog uitsluitend met ingeleend 
personeel. “Het zijn allemaal zzp’ers die ik goed ken en waar-
voor ik insta voor de kwaliteit,” vertelt hij. “Vanzelfsprekend blijf  
ik de daken die we uitvoeren goed monitoren. Ook zorg ik er  
bijvoorbeeld voor dat de dakdekkers die ik het dak opstuur  
goed en compleet zijn verzekerd. Eén van hen dacht  
bijvoorbeeld dat hij standaard tegen brand was verzekerd, 
maar dat was niet het geval. Dan mag hij van mij niet  
met de brander of de föhn werken, ook niet om het dak 
droog te maken.”

“Ik zie EPDM als een niche,” vertelt Cornelissen. “Het vereist 
een specialisme om deze daken op een goede manier  
af te leveren. Precies daarin liggen voor ons de kansen.  

Ferry Cornelissen is in de dakenbranche bekend als de 
directeur van Cornelissen Daktechniek. Dit dakdekkersbedrijf 
kwam in de Kredietcrisis de klap van het faillissement van 
twee grote opdrachtgevers niet meer te boven. Hij heeft in 
de 36 jaar dat hij in de dakenbranche actief is, zo veel kennis 
opgebouwd, dat hij daarna als adviseur aan de slag ging. 
Onder de naam Gevel 5 Dakadvies heeft hij de afgelopen 
jaren veel daken geïnspecteerd. De problemen die hij daar 
tegenkwam, wijt hij met name aan een gebrek aan kennis. 

KENNIS ONTBREEKT VAAK
“Het materiaal EPDM lijkt daar bijzonder gevoelig voor te zijn,”  
vertelt hij. “Dat heeft er volgens mij mee te maken dat het 
product op elke straathoek verkrijgbaar is. Iedereen kan het 
eenvoudigweg bij een bouwmarkt kopen. De verwerking lijkt 
heel eenvoudig en omdat iedereen zich dakdekker mag 
noemen, kan het zomaar gebeuren dat iemand met EPDM 
een dak waterdicht staat te maken, zonder dat hij weet  
hoe dat moet. Met name bij de detailleringen gaat het  
dan vaak mis.”

Cornelissen heeft vreemde dingen op het dak meegemaakt. 
“Ik ben wel eens op een dak gekomen, waarbij de zonne-
panelen begonnen te schudden omdat de isolatieplaten zo 
slecht op elkaar aansloten dat het dak begon te wiebelen 
zodra je eroverheen liep. Maar ook komt het wel voor dat 
men bijvoorbeeld vergeet voldoende overlap toe te passen.  

Volledige dakopbouw van Firestone

Inclusief all-in 
verzekerde 
dakgarantie

RubberGard EPDM

Bonding Adhesive BA-2012

RESISTA AK Isolatie

Twin Pack Isolatielijm

V-Gard Vapor Control 
Membrane
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Het bedrijf is momenteel in opbouw, maar we hebben 
al een aantal mooie daken af mogen leveren.  
De verwachting is natuurlijk dat we dit aantal uit-
breiden, de eerste reacties op de oprichting van dit 
bedrijf zijn positief.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Voor de werkzaamheden.

Tijdens de werkzaamheden.
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arbeidsvitaminen VOOR DE DAKDEKKER

MAAR DAN BETER!

Spaar nu voor muziek op de bouwplaats.

• Perfecte stereo geluidskwaliteit, indien geen WIFI dan 

ontvangt u FM en DAB+ radiozenders.

• De radio’s werken op netstroom, op oplaadbare 
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Bitascourant 16Jaargang 9 - Uitgave 16 - april 2019

Een uitgave van:Bitasco en BraberDakmaterialen

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 uitge-

voerd. 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 reflecteert 

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 september voor gratis PerfectPro bouwradio’s. Arbeidsvitaminen voor 

de dakdekker! Radio’s met Bluetooth en DAB+.  Lees de voorwaarden op 

onze website. Tot ziens op een van onze vestigingen.

Arbeidsvitaminen voor de dakdekker!

Doe mee aan onze spaaractie voor bouwradio’s van 15 april t/m 30 september 2019.

Hertalan contactlijm drukvat INCLUSIEF 
spuitpistool én slang! - Art. 307490• 1x Hertalan DSS KS205 drukvat • Los artikelnr. 306155  +

• 1x slang 5,5 m• Los artikelnr. 306158  +
• 1x spuitpistool kort• Los artikelnr. 306156

1x spuitpistool kortLos artikelnr. 306156

Actieprijs

€ 249,-Kwaliteitsbroeken voor de dakdekker! Maak uw keuze.WERKBROEK 2

WERKBROEK 3

• Model: 153018609900• 65% polyester/35% katoen• Cordura versterkte kniestukken en achterzakken• Maat 48 t/m 58• Artikelnr. 15301860Alle broeken voorzien van 3-dubbel gestikte naden
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€ 52,50

€ 59,90

• Model: BK X1900 baggy • Denim
• Cordura versterktekniestukken• Maat 48 t/m 58• Artikelnr. 15301310

• Model: 153013709900• 100% katoen• Cordura versterkte kniestukken en achterzakken• Maat 48 t/m 58• Artikelnr. 15301370

WERKBROEK 1€ 105,-

Maximaal 1 compleet set per klant!
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van een nieuwe laag dakbedekking. Denk daarbij ook eens aan de IKO 

Powergum 470K24 met WITTE leislag, deze witte afwerking reflecteert 

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

Arbeidsvitaminen voor de dakdekker!

arbeidsvitaminen VOOR DE DAKDEKKER

arbeidsvitaminen VOOR DE DAKDEKKER

arbeidsvitaminen VOOR DE DAKDEKKER

arbeidsvitaminen VOOR DE DAKDEKKER

arbeidsvitaminen VOOR DE DAKDEKKER

arbeidsvitaminen VOOR DE DAKDEKKER

Alles voor de dakman www.bitasco.nl en www.braberdakmaterialen.nl
De meest complete groothandel voor de vakman in Amsterdam • Arnhem • Breda • Den Haag • Harderwijk • Vlissingen

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

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 september voor gratis PerfectPro bouwradio’s. Arbeidsvitaminen voor 

de dakdekker! Radio’s met Bluetooth en DAB+.  Lees de voorwaarden op 

onze website. Tot ziens op een van onze vestigingen.

ActieprijsActieprijsActieprijsActieprijsActieprijsActieprijsActieprijsActieprijsActieprijsActieprijsActieprijsActieprijsActieprijsActieprijsActieprijsActieprijsActieprijsActieprijsActieprijsActieprijs

€ 249,€ 249,€ 249,€ 249,€ 249,€ 249,

Maximaal 1 compleet set per klant!

Heb jij Bitascourant nr. 16 al gezien?

Nu volop aanbiedingen die

je absoluut niet mag missen!

1200 pt

Spaar nu bij Bitasco voor muziek op 

de bouwplaats! Kom eens luisteren 

en kijken op jouw Bitasco-vestiging.

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

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

Reduceer het aantal bevestigers met verschillende 
lengtes en ben zeker van een correcte bevestiging 
van de dakbedekking en isolatie met de 
Eurofast® Adjustable Screw (EAS). 

Voor mechanische bevestiging van daksystemen met 
afschotisolatie op betonnen ondergronden.

Beschikbaar vanaf juli 2019.

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

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

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

EXPERTS IN WATERDICHTING & ISOLATIE
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In principe kunnen alle werkzaamheden op daken gevaarlijk zijn,  

ook als ze maar een paar minuten duren. Tim Bissett, Technical Manager  

en James Sainsbury, International Fall Protection Specialist bij MSA,  

delen hun ervaring en inzichten rond het beoordelen en uitrusten van  

dakomgevingen om gevaren en risico’s te minimaliseren.

Risico’s bij het onderhoud  
op daken minimaliseren

VEILIG WERKEN OP HOOGTE

Tim Bissett en James Sainsbury, MSA

Het grootste deel van de dakconstructies in Nederland  
bestaat uit lage en middelhoge platte daken, zeker als het 
gaat om commerciële gebouwen, maar ook een groot  
deel van de woningen heeft een plat dak. Omdat zware  
sneeuwval hier normaal gesproken geen groot probleem  
is, biedt een plat dak, in vergelijking met een schuin  
dak ontwerp, architecten en aannemers een  eenvoudige, 
handige en kosteneffectieve manier om installaties, 
 machines en diensten te plaatsen. Het is dan ook geen  
verrassing dat de huidige platte daken plaats bieden aan 
een breed scala aan uiteenlopende, vaak geavanceerde 
apparatuur: airconditioning, fotovoltaïsche (PV) zonnepanelen,  
noodgeneratoren, beveiligings- en bewakingscamera’s, 
satelliet- en mobielecommunicatieapparatuur, hangende 
systemen voor glasbewassing en meer. Daarnaast zijn er  
ook functionele elementen zoals goten, wateropslag,  
daklichten, bliksemafleiders en ventilatieopeningen aanwe-
zig. Om maar te zwijgen van het groeiende aantal functies 
van het platte dak. Al deze constructies en componenten 
moeten op een bepaald moment periodiek worden geïn-
specteerd en/of onderhouden of gerepareerd. 

PLANNING
In hoeverre veilig betreden van en werken op een dak  
mogelijk is, is afhankelijk van de plaats en de wijze van toe-
gang tot het dak, de plaats van de installaties en de hoogte 
van de dakrand. In geval van een dakrand van voldoende 
hoogte is, is er geen probleem, zeker niet wanneer er een  
veilige toegang is, bijvoorbeeld door een dakluik met trap. 
Pas wanneer een plat dak een lagere dakrand heeft dan  
0,9 m en/of de installaties zich binnen 4 m1 van de lage 
dakrand bevinden, moet gedacht worden aan persoonlijke  

valbeschermingsmiddelen. Dit is echter geen gewenst 
uitgangspunt, collectieve beveiliging door bouwkundige 
maatregelen verdienen de voorkeur. 

Het verminderen van risico’s is de verantwoordelijkheid van 
alle belanghebbenden in de bouwketen. Architecten en 
aannemers kunnen deze risico’s verminderen door hier in 
het ontwerp al rekening mee te houden, door bouwkundige 
maatregelen als een hoge dakrand en vaste toegang tot 
het dak of de daken. Een architect ontwerpt het gebouw 
conform Bouwbesluit 2012: een gebouw met installaties 
dat veilig te onderhouden is. In het gebouwdossier moet 
overlegd worden op welke wijze het dak en/of de installatie 
veilig te onderhouden is. Wanneer het niet mogelijk is om 
veilig onderhoud te plegen met collectieve of bouwkundige 
maatregelen, moet eerst overlegd worden of er alternatieven 
zijn in de werkmethodiek tot veilig onderhoud. 

Pas in allerlaatste instantie mag dus gekozen worden voor 
het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.  
In deze gevallen is het van belang dat de onderhouds-
monteurs en andere medewerkers die het werk uitvoeren,  
zijn opgeleid, dus: deskundig en geïnstrueerd in het gebruik 
van de vereiste veiligheidsmaatregelen. 

Aan alle werkzaamheden dient een RI&E ten grondslag te 
liggen. Vooraf dienen de belangrijkste gevaren voor de  
veiligheid en gezondheid te zijn beschreven, zoals de risico’s 
tijdens het werken op hoogte, gevaar voor uitglijden, struike len 
en vallen, risico’s gerelateerd aan gereedschap en installaties 
en gevaar voor letsel bij omstanders. Vervolgens moeten 
alle te nemen preventieve maatregelen worden beschreven, 
zoals controle van vakbekwaamheid, het eventuele gebruik 
van valbeschermingsapparatuur en welk toezichthoudend 

en ondersteunend personeel er nodig is. Aannemers op 
locatie dienen nauw samen te werken met de klant  
en afspraken te maken over wie verantwoordelijk is voor 
welke werkzaamheden. 

RISICO’S TERUGDRINGEN BIJ HET WERKEN OP DAKEN
De dakomgeving en -constructies brengen specifieke risico’s  
met zich mee, die ook zorgvuldig moeten worden  overwogen.  
Bijna 1 op de 5 sterfgevallen in de bouw heeft te maken met 
vallen van hoogte (vallen over de dakranden, de steiger, 
door een zwak dak of zwakke daklichten). Men mag er niet 
van uitgaan dat het dak zondermeer het gewicht van een 
persoon kan dragen. Met name daklichten vormen een 
verborgen gevaar, doordat ze door jarenlange verwering en 
blootstelling aan UV-straling hun structurele sterkte kunnen 
verliezen. Sommige daklichten kunnen in bepaalde lichtom-
standigheden slecht zichtbaar zijn en andere kunnen onder 
een verflaag verborgen zitten. Daklichten moeten worden  
beschermd tegen onbedoelde betreding door werknemers 
met behulp van afzettingen of afdekkingen, die zijn vastge-
zet en voorzien van een waarschuwing. Simpele bescher-
mingsconstructies, zoals een dubbele veiligheidsreling en 
voetwering rond de rand, zullen het risico gerelateerd aan 
het betreden van daken drastisch verminderen.

Indien er persoonlijke valbeschermingsmaatregelen worden 
getroffen, is het van essentieel belang dat de werknemers  
de systemen vakkundig en gemakkelijk kunnen gebruiken.  
In deze gevallen is een investering in kwalitatief hoogwaardige,  
betrouwbare apparatuur van een gerenommeerde installa-
teur, compleet met geaccrediteerde trainingen, regelmatige 
bijscholingen en systeeminspecties, de moeite waard. ■

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

Vallen van een onveilige dakvloer of steiger is een van de 

meest voorkomende risico’s met ernstig letsel of zelfs de dood 

tot gevolg. Met behulp van een Risico Inventarisatie & Evaluatie 

worden veiligheidssituaties op daken volledig in kaart gebracht 

en aanbevelingen gedaan. Deze rapportage kan Vlutters Tools 

& Safety verzorgen. De veiligheid op het dak verbeteren kan 

met voorzieningen als dakankers en klimmateriaal tot en met 

complete dakrandbeveiliging. Allemaal verkrijgbaar via Vlutters. 

Zodat iedereen veilig aan het werk kan op hoogte.

Onbezorgd aan het werk op hoogte

T  +31 (0)541 - 57 30 00

E  info@vlutters.nl

www.vlutters.nl

Verhuur en verkoop dakmachines 
Vlutters Tools & Safety levert dakmachines en -gereedschap 

waardoor werken en slopen op daken gezonder, veiliger en 

efficiënter wordt. Vlutters verhuurt ook diverse dakmachines 

om uw werk gemakkelijker te maken en sneller te laten 

verlopen. Denk hierbij aan:

•  Lasautomaten

•  Dakschrapers en -slopers

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

Op 15 april 2019 brak er in de avond een hevige brand in de Notre-Dame  

in Parijs uit, die zich vanuit het middenschip snel verspreidde. Het dak en de 

centrale torenspits (vieringtoren) stortten in. De rest van het gebouw, alsook 

een aantal belangrijke kunstschatten, kon nog worden gered. Het dak van 

de Notre-Dame is zodoende de afgelopen weken veel in het nieuws geweest, 

maar wat was er nu zo bijzonder aan?

Een eeuwenoud dak op  
een iconische kathedraal

INTERNATIONALE DAKEN

Door de brand zijn het eeuwenoude dak en de torenspits 
verwoest. Het officiële onderzoek naar de oorzaak van de 
brand loopt nog, maar concentreert zich op de vraag of de 
restauratiewerkzaamheden die aan het dak werden verricht 
hier een rol hebben gespeeld, of dat de oorzaak gezocht 
moet worden in kortsluiting.

BOUWGESCHIEDENIS
De bouwheer van de Notre-Dame was Maurice de Sully, 
bisschop van Parijs. Hij had de steun van koning Lodewijk VII 
van Frankrijk en van het kapittel. Bisschop De Sully liet eerst 
de Sint-Stefanuskathedraal, gelegen vlak voor de latere  
Notre-Dame, tot de grond afbreken. De kathedraal was ont-
staan in de vierde eeuw en in haar grootse dimensies uitge-
bouwd in zesde of zevende eeuw (de bronnen zijn hierover 
niet eenduidig). De eerste steen van de Notre-Dame werd in 
het voorjaar van 1163 door paus Alexander III en Lodewijk VII 
van Frankrijk geplaatst. 

Tegen 1177 was het koor voltooid en op 19 mei 1182  
werd het nieuwe hoogaltaar ingewijd door kardinaal  
Henri de Château-Marçay, de pauselijke gezant in Parijs,  
en Maurice de Sully. Men bouwde destijds doorgaans eerst 
het koor, zodat de kerk al gebruikt kon worden terwijl er el-
ders nog gebouwd moesten worden. Na de dood van  
bisschop Maurice de Sully in 1196, werd begonnen met  
de bouw van het transept en het schip. Halverwege de  
13de eeuw waren ook de westtorens voltooid, waarna tot 
1345 nog gewerkt werd aan het interieur en de straalkapellen. 

De kathedraal onderging vanaf 1845 een 23 jaar durende 
restauratie om de beschadigingen van de Franse  Revolutie 
te herstellen. Viollet-le-Duc verving de deels vernielde konings - 
beelden in het voorfront door zelfontworpen beelden.  
Hij plaatste ook een nieuwe vieringtoren of flèche op het dak 
van de kathedraal. Sinds 1991 was er een nieuw restauratie-
project aan de gang.

De kerk was één van de eerste gebouwen ter wereld waar 
de luchtbogen gebruikt werden. Het originele ontwerp bevat 
deze bouwkundige onderdelen echter niet. Toch zijn zij rond 
het koor en het schip toegepast. Tijdens de gotiek werden 
dunne muren erg populair. Deze zijn dan ook toegepast  
in de Notre-Dame, maar bij de bouw kwam men erachter 
dat deze dunne muren zonder externe steun niet overeind 
kunnen blijven staan. Er kwamen scheuren in de muren  
en ze begonnen naar buiten te leunen door hun eigen  
gewicht. Als reactie begonnen de architecten steunen  
te bouwen rond de buitenmuren. Bij latere kerken bleven 
deze steunen terugkomen.

DAK UIT 1147
Het dak op de schepen bestaat uit stenen gewelven met 
daarboven, voor zover niet verwoest door de brand, een met 
lood beklede eikenhouten dakconstructie. De bijzonderheid 
is niet zozeer de constructie, de methode werd bij wel meer 
kathedralen toegepast, maar vooral de leeftijd. Het dak is 
in 1147 aangebracht, sommige balken uit de constructie 
waren afkomstig van bomen uit de 8ste eeuw. Door de brand 

zijn alle 1300 balken van de houten kap verdwenen, en het 
onderliggende stenen gewelf eronder is deels ingestort. 

Bijzonder aan het dak waren ook de waterspuwers.  
Deze stammen uit de middeleeuwen. De als monsters vorm-
gegeven spuwers zorgen ervoor dat het regenwater niet 
langs de gevel naar beneden stroomt. Op de balustrade 
van de westgevel zitten de zogeheten ‘drôleries’ van de 
Galerie des chimères. Deze monsterlijke figuren werden door 
ambachtslieden aangebracht als vrolijke noot of dienden ter 
afschrikking van demonen. De originele figuren werden in de  
18de eeuw verwijderd, omdat ze in de loop der eeuwen verval- 
len waren, waardoor er soms fragmenten naar beneden vielen.  
In de 19de eeuw bracht Viollet-le-Duc nieuwe figuren aan. 

Drie bijenkasten (met elk zo’n 60.000 bijen) die in 2013 op 
het dak van de sacristie werden geplaatst om bij te dragen 
aan de biodiversiteit in Parijs, zijn gered. 

HERBOUW
In zijn tv-toespraak, daags na de brand in de Notre-Dame, 
beloofde de Franse president Emmanuel Macron de  
Notre-Dame in vijf jaar te herbouwen, ‘nog mooier dan 
ze was’. Hij stelde zelfs dat dit binnen vijf jaar zou moeten 
gebeuren. Deskundigen twijfelen aan de haalbaarheid van 
die termijn. Besloten moet worden of de Notre-Dame precies 
zo hersteld moet worden als de situatie voor de brand was. 
Zo werd de torenspits, die maandag werd vernietigd, aan de 
kathedraal toegevoegd in de 19de eeuw tijdens renovatie-
werkzaamheden. De vraag is nu of de torenspits herbouwd 
moet worden of dat het tijd is voor een nieuw ontwerp. 

Binnen twee dagen was een ontzagwekkend bedrag 
 beschikbaar om de iconische kathedraal te herbouwen.  
Of dat in dezelfde stijl gebeurt, is nog de vraag. ■



artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

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

info@artilan.nl

Groener 
bouwen

www.btl.nl

Vergroot de uitstraling en functionaliteit van vastgoed met dak- en gevelbegroeiing
BTL-garantie nr. 1: meer waarde door groen

Groener_bouwen_195x129_010519.indd   1 24-04-19   16:56

Niets meer missen uit de dakenbranche? 
Neem een abonnement op 
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Jaarabonnement € 50,- excl. 9% btw per jaar 
Extra jaarabonnement € 25,- excl. 9% btw per jaar

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

Voor meer informatie zie www.roofs.nl

Uw partner in

INNOVATIEVE
DAKSYSTEMEN

Schadenberg bundelt specifi eke deskundigheid 

van dakvegetatie en dakbedekking onder één 

dak. Dit betekent versterkende expertisevelden 

die de kennis van daktuinen en daksystemen 

intensief combineren.

Voordelen alles onder één dak:
.   Continuïteit door op elkaar 

afgestemde werkzaamheden

.   All-in garantie op de 
dakvegetatie en dakbedekking

.   Bundelen van kennis, 
vaardigheden en ervaring

.   Korte communicatielijnen

Tevens beschikken wij over:
.   Landelijk opererende organisatie

.   Inspectie- en onderhoudsformule

.   24-uur calamiteitenservice

SCHADENBERG, ÉÉN TEAM, 
ÉÉN PROCES EN VOOR U, 

ÉÉN CONTACTPERSOON.

WWW.SCHADENBERG.NL
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Hartreanimatie oefenen

overlevingskans van het slachtoffer fors t.o.v. degenen  
die niet door omstanders worden gereanimeerd. 
Niet alleen is ons bedrijf in het bezit van een jaarlijks 
 gekeurde AED, ook hebben wij een flinke groep bedrijfshulp-
verleners die geoefend zijn in het reanimeren met een AED. 
Het oefenen vindt plaats tijdens de jaarlijkse BHV-herhalings-
cursus. Op deze wijze zijn onze hulpverleners voorbereid  
op een mogelijke reanimatie. En hoe vaak komt dit voor: 
jaarlijks zijn er in Nederland 7 tot 8 duizend reanimaties, 
waardoor er gelukkig veel mensen worden geholpen.

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

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

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

Laatst zag ik een krantenkop met het de tekst ‘AED’s gejat en 
vernield’. Ongelooflijk, maar waar. Wat zijn er toch domme 
mensen in ons landje. Hoe krijgen deze mensen het in hun 
bolle hoofd om deze apparaten, die mensenlevens kunnen 
redden, kapot te maken of te laten verdwijnen? 

De afgelopen decennia zijn de kansen op overleving bij  
een hartstilstand buiten het ziekenhuis flink gestegen.  
Midden jaren ‘90 was de overleving 9 procent. Inmiddels is dit  
percentage gestegen tot gemiddeld 23 procent. Dit is één 
van de belangrijkste uitkomsten uit een onderzoek van de 
Hartstichting: Reanimatie in Nederland 2016.

Bij een hartstilstand is reanimeren en de inzet van een AED, 
een Automatische Externe Defibrillator van levensbelang.  
Een AED is een draagbaar apparaat dat via gesproken 
opdrachten helpt bij het reanimeren. Defibrilleren kan bij 
kamerfibrilleren het normale hartritme herstellen. Dit is een 
ernstige ritmestoornis. Bij kamerfibrilleren worden de hart-
kamers snel en chaotisch geprikkeld, waardoor ze niet meer 
samentrekken. Bij een hartritmestoornis waarbij defibrillatie 
zinvol is, wordt een elektrische schok gegeven. Deze schok is 
een soort ‘reset’ van het hart. Na de schok zijn alle hartspier-
cellen als het ware weer gelijkgeschakeld en moet het hart 
weer gewoon gaan pompen.

De Hartstichting wil ervoor zorgen dat slachtoffers van een 
hartstilstand buiten het ziekenhuis binnen 6 minuten geholpen 
worden (112 bellen, starten met reanimeren, inzetten AED). 
Hoe sneller een slachtoffer wordt gereanimeerd, hoe groter 
zijn of haar overlevingskans. De gemiddelde aanrijtijd van 
ambulances is 8 - 10 minuten en dit is te laat voor een  
kansrijke reanimatie. Omstanderreanimatie vergroot de  

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’.

De beste powertools
áltijd binnen bereik.

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

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

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

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

agenda
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

15-17 mei 2019
Intersolar Europe
Messe München (D)
Info: www.intersolar.de

28 mei 2019
NEN bijeenkomst ‘Europese afspraken  
Circulair bouwen’
NEN, Delft
Info: www.nen.nl

7-8 juni 2019
Amsterdam Rooftop Festival
Diverse locaties in Amsterdam
Info: www.roefamsterdam.nl

13 juni 2019
The Solar Future NL ‘19
De Fabrique, Utrecht
Info: www.thesolarfuture.nl

QUOTE VAN HET DAK

When this old world starts getting me down
And people are just too much for me to face

I climb way up to the top of the stairs
And all my cares just drift right into space

On the roof, it’s peaceful as can be
And there the world below can’t bother me

‘Up on the roof’ – The Platters (1962)

ZINKUNIE OPENT 17DE FILIAAL
Zinkunie heeft op 23 april 2019 haar 17e filiaal geopend.  
Met dit nieuwe filiaal in Dordrecht zit men nog  
dichterbij de klanten in de buurt.  
Het bedrijf levert een ruim product- 
gamma in dak- en gevelmateriaal,  
inclusief advies en snelle service. 

INGANGSDATUM 1 JANUARI 2020 VOOR BENG NIET HAALBAAR
Een ambtenaar van het ministerie van BZK heeft desgevraagd laten  
weten dat de ingangsdatum van 1 januari 2020 voor BENG-regelgeving 
niet meer haalbaar is. Een nieuwe ingangsdatum is nog niet bekend.

Op 1 oktober 2018 hebben drie Lente-akkoord partijen een brief gestuurd 
aan minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)  
omdat zij vrezen dat de BENG rekenpakketten te laat beschikbaar 
komen. Er is aan de minister gevraagd om ruim op tijd duidelijkheid te 
geven over de ingangsdatum van de BENG-eisen, waarbij een periode 
van ten minste zes maanden werd gevraagd tussen beschikbaar komen 
van de NTA softwarepakketten en de wettelijke ingangsdatum.

Het is inmiddels duidelijk dat de software niet zes maanden vóór  
1 januari 2020 gereed is. De Lente-akkoord partners hebben daarom 
tijdens de NTA 8800 Programmaraad van 16 april aan de aanwezige 
ambtenaar van BZK gevraagd om duidelijkheid te scheppen.  
Hij liet weten dat het géén 1 januari 2020 wordt, maar dat over een 
nieuwe datum nog niets te zeggen is. De datum zal tenminste 6 maanden 
voor inwerkingtreding worden gecommuniceerd. In het traject is zorg-
vuldigheid het belangrijkst. Minister Ollongren komt in juni 2019 met een 
Kamerbrief over de BENG-eisen en de planning naar buiten.

KABINET VERLENGT SUBSIDIEREGELING 
 ZONNEPANELEN MET DRIE JAAR
De subsidieregeling voor zonnepanelen wordt 
door het kabinet met drie jaar verlengd.  
Dit betekent dat eigenaren van zonnepanelen 
nog tot 2023 de stroom die ze zelf opwekken  
en terugleveren aan het elektriciteitsnet 
volledig mogen aftrekken van hun eigen 
 energieverbruik. Over dat deel is dan geen 
energiebelasting verschuldigd.

NORM EN PRAKTIJKRICHTLIJN ‘BEVESTIGING DAKBEDEKKINGEN’ VOOR COMMENTAAR GEPUBLICEERD
Er is gewerkt aan de herziening van NEN 6707 en NPR 6708. Waar de norm (NEN 6707) aangeeft wat de eisen en  
bepalingsmethoden zijn voor de bevestiging van dakbedekkingen, geeft de bijbehorende praktijkrichtlijn (NPR 6708) 
inzicht in hoe de norm gebruikt moet worden. De normenreeks NEN-EN 1990 tot en met NEN-EN 1999 (Eurocodes) is de 
basis voor het maken van constructieve berekeningen. NEN 6707 geeft aanvulling op de eisen en bepalingsmethoden 
voor de berekening van de bevestiging van dakbedekkingen.

Commentaar indienen
Belanghebbenden kunnen tot 15 juli 2019 via www.normontwerpen.nen.nl commentaar indienen op het ontwerp  
van NEN 6707:2019 en NPR 6708:2019. Het is voor iedereen mogelijk de ontwerpnormen in te zien en elektronisch  
commentaar in te dienen.

TILMAR INTRODUCEERT POINTSTRIP XL 
De nieuwe, universele antiklimstrip PointStrip XL die 

Tilmar op de markt brengt is voorzien van vele scherpe 
punten. Daarmee ontmoedigt deze antiklimstrip allerlei 

ongewenste klimmers om het dak te betreden. De strip is 
eenvoudig op vele plaatsen toe te passen. Denk hierbij 
aan dakranden, hekwerken, vensterbanken, dakgoten, 

reclameborden, schoorstenen, regenpijpen, etc.  
De klimbeveiliging is gemakkelijk te monteren door mid-
del van spijkers of schroeven. De voorziening is vervaar-

digd uit kunststof, weersbestendig en onderhoudsvrij.

MARTENS DAKBEDEKKINGEN TREEDT TOE TOT CONINKO 
Per 1 maart 2019 is Martens Dakbedekkingen uit Gemert  

toegetreden tot Coninko bv. Hiermee komt het totaal aantal  
leden van Coninko op 19 met in totaal 29 vestigingen,  

verspreid over geheel Nederland.

EERSTE DAKCURSUS PLATTE DAKEN 2019
Aan de eerste Dakcursus van 2019 werd door 35 personen deelgeno-
men. Aan het examen namen 33 cursisten deel, van hen behaalden  

25 cursisten direct het diploma, een slagingspercentage van 75%.  
De hoogste examencijfers werden behaald door Wilbert Elissen van  

Royal Roofing Materials, hij ontving een mooie sculptuur van  
De Dakconnaisseur. Eervolle vermeldingen waren er voor Erik Schroemges 

van Hodak Dakmaterialen en Edzard Hendriks van Recticel Nederland. 

Momenteel draait de tweede Dakcursus van 2019, de eerstvolgende 
7-daagse Dakcursus Platte Daken start op 11 september. Voor deze 

 cursus kunnen nog deelnemers geplaatst worden. De cursus is vooral  
bedoeld voor nieuwe instromers en doorstromers in de dakbedek-

kingsbranche en voor medewerkers van corporaties, gemeenten en 
aan nemers die in relatief korte tijd veel kennis willen vergaren over 

alle  facetten van het platte dak. Meer informatie over deze en andere 
 cursussen kunt u terugvinden op onze site www.bdaopleidingen.eu. 



   

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

Dé dak- en gevelspecialist!

GEREEDSCHAPPEN    SNELLE SERVICE    VAKKUNDIG ADVIES    CURSUSSEN    VEILIGHEIDSARTIKELEN    

MAATWERK   DAKSYSTEMEN   HELLEND DAK- EN GEVELBEKLEDING   GOOTSYSTEMEN   LASEREN EN OSSENOGEN    

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

NIEUW FILIAAL!
Zinkunie blijft groeien en heeft haar 17e filiaal geopend. Ditmaal in Dordrecht. 
Vanaf dinsdag 23 april 2019 ben je van harte welkom en staat de koffie klaar. 
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WIJ HOUDEN U OP DE HOOGTE 

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

Eldon Dakbedekking 
viert haar 
50-jarig bestaan!

De onderneming opereert  
met twee vestigingen vanuit  
Alphen aan den Rijn en Rotterdam 

Van eerste advies tot complete uitvoering. En van valbeveiliging,  
nieuwbouw en renovatie tot groendaken, energiedaken en  
zonnestroomdaken: bij Eldon Dakbedekking heeft u alles in één hand.  
Dat scheelt u tijd en hoofdbrekens. 

ELDON DAKBEDEKKING STAAT VOOR
• Kwaliteit • Professionele uitvoering
• 24/7 service bij calamiteiten • Snelle reactie
• Deskundig advies

De directie en medewerkers zijn trots 
op 50 jaar vakmanschap!

Klanten en leveranciers worden bedankt  
voor het in Eldon gestelde vertrouwen

H.A. Lorentzweg 1 • 2408 AS • Alphen aan den Rijn • 0172 - 422 400 
Stadionweg 57B • 3077 AS • Rotterdam • 010 - 462 39 59
info@eldondaken.nl • WWW.ELDONDAKEN.NL

1969-2019

ELDON B.V.
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Weikhoplex www.weikhoplex.nl

Kingspan Unidek www.unidekdakelementen.nl

Nieman-Kettlitz www.nieman-kettlitz.nl

Anjo www.anjo.nl

Mawipex Handelsmaatschappij bv www.mawipex.nl

Bitasco www.bitasco.nl

Eurofast www.eurofast.nl

Soprema www.soprema.nl

Vlutters www.vlutterstoolsensafety.nl

Artilan bv www.artilan.nl Wédéflex 

BTL www.btl.nl

Schadenberg www.schadenberg.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Coninko www.coninko.nl

All Up www.all-up.nl

Eldon Dakbedekking www.eldondaken.nl

Zinkunie www.zinkunie.nl

Wédéflex www.wedeflex.nl 

Skylux www.skylux.be 

BMI Group www.bmigroup.com

Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello bv www.adst.nl

Aabo Greentech bv www.aabogreentech.nl

Consolidated www.consolidated.nl

Brouwers Zink www.brouwerszink.nl

Isobouw www.isobouw.nl

Unilin Insulation bv www.unilininsulation.com

IKO nl.iko.com

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Skylux www.skylux.be 

Heruvent bv www.vlakkelichtkoepel.nl

Actiondak www.actiondak.nl

Jet Bik www.jet-bik.nl

Mawipex Handelsmaatschappij bv www.mawipex.nl

Ubbink bv www.ubbink.nl

Kingspan Unidek www.unidekflatroofs.nl

Daksafe www.daksafe.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Mostert De Winter bv www.mostertdewinter.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
Gekleurde daken + dakgebruik

AAN TAFEL MET…
Dick van der Bom

De volgende Roofs verschijnt op 4 juni 2019

98     Roofs

FABRIEKSBEZOEK
Een bezoek aan Polyglass Mapei in Italië

PUBLICATIES
‘Praktijkboek Multifunctionele Daken en Gevels’ 
is in de maak

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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Meer info: www.skylux.be  I  Tel. +32 56 20 00 00  I  Fax +32 56 21 95 99  I  info@skylux.be  

De oplossingen van Skylux garanderen 100% doorvalveiligheid

KIES 
VOOR
100%
VEILIGHEID 

Veiligheid op de werf is cruciaal. Platte daken worden meer en meer betreden. Denk maar 
aan het plaatsen van zonnepanelen of bij onderhoud van alle technische installaties.

De lichtstraten en de lichtkoepels van Skylux zijn niet alleen luchtdicht, ze isoleren prima 
en plaatsen gemakkelijk. Daarnaast  hebben ze nóg een bijzondere troef: een groot deel 
van ons assortiment lichtkoepels en lichtstraten is 100% doorvalveilig: daarmee voldoen 
deze producten aan de Europese norm van 1200 Joule.

www.skylux.be

lichtstraten met 1200 joule netten glaskoepels anti-doorvalrooster

VAST OF
OPENGAAND

SYSTEEM

polycarbonaat kunststof lichtkoepels
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lichtstraten met 1200 joule netten glaskoepels anti-doorvalrooster
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