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Wordt de levensduur  
van dakbedekking in  
groendaken verlengd?

Dit werkt echter wel de 
snelheid van veroude
ring van de dakbedek
king (en de hechting 
aan de ondergrond) 
in de hand. Verder 
constateren wij dat 
grondpakketten in de 
loop der tijd meestal 
zeer compact worden, 
waardoor er nog maar in 
zeer beperkte mate sprake is 
van doorstroming, drainage van 
vocht en reguliere afvoer via de dak
afvoeren. Het grootste deel van de neerslag wordt dan door 
het dakpakket vastgehouden, wat een veel grotere belasting 
op de dakconstructie geeft. En door deze situatie stroomt 
regenwater niet af over de dakbedekking, maar veel hoger 
over de grond, tegels e.d., waardoor de diverse aanslui
tingen dus ook op een veel hoger niveau belast worden 
door water dan waar ze op ontworpen zijn. 

Klinkt allemaal wat negatief. Dat is het ook, maar er zitten 
 duidelijk positieve kanten en ook kansen aan. Om te begin
nen is meer onderbouwd inzicht nodig om gefundeerde  
uitspraken te kunnen doen over de technische en eco
nomische levensduur van groendaken/sedumdaken.  
Wellicht zal het Nationaal Daken Plan hier in kunnen voorzien.  
Vervolgens kan men dan onderbouwde uitspraken doen 
over de werkelijke economische en ecologische conse
quenties en vooral ook voordelen van dit type daken.  
En tenslotte biedt dit de inzich ten om al in de ontwerpfase 
de investeringen in het verlengen van de economische  
en technische levensduur van groendaken/sedumdaken  
te rechtvaardigen en onderbouwen. Zaken als een extra 
hoge kwaliteit van de waterdichting, compartimentering,  
leksignalering, aparte drainagevoor zieningen, hoogwaardiger 
substraten, uitvoerings en opleveringsprotocol,  
antiverstoppingsvoorzieningen, vegetatieloze zones  
t.p.v. kritische aansluitingen en zones, aangepaste detaille
ringen, etc. leiden tot een situatie waarin de hiervoor 
genoemde commerciële claims inderdaad realiteit kunnen 
worden en voorkomen dat als gevolg van teleurstellingen 
sedumdaken/groendaken een slechte reputatie kunnen 
krijgen. Dat zou immers echt zonde zijn! 

Otto Kettlitz

De (doorgaans bitumineuze) dakbedekking in een  
groendak/ sedumdak is afgeschermd van de buiten
condities. De belangrijkste conditie in dit verband is  
de zon, i.v.m. de hieraan gekoppelde sterke opwarming  
en UVstralen. De afscherming hiervan kan de levensduur  
van een dak bedekking in dit type daken (aanzienlijk)  
verlengen. Er zijn echter ook omstandigheden die de  
levensduur van een dakbedekking, toegepast in dit type 
daken, kan bekorten. Dit zijn o.a. de langdurige, of zelfs  
constante vochtbelasting en het risico op worteldoorgroei. 
Een goede doorstroming van het grondpakket, een ade
quate drainage en een goed functionerende regenwater
afvoer is en blijft te allen tijde van groot belang.

Over het effect van deze afwijkende invloeden is maar weinig 
informatie terug te vinden. Op het internet zijn wel wat uitspra
ken terug te vinden. Met name de ‘promoters’ en leveranciers 
van groendaken/sedumdaken doen zeer positieve uitspraken  
en voorspellen een 3x zo lange, of nog langere levensduur. 
Maar de onderbouwing van deze getallen ontbreekt. 

In de praktijk blijkt uit een aantal wat oudere  
(meer dan 20 jaar) groendaken/sedumdaken dat er,  
althans op basis van de in deze periode toegepaste  
materialen en systemen, meerdere technische en  
economische redenen zijn om bij deze claims in  
vette letters kanttekeningen te plaatsen.

De levensduur van een dak hangt niet alleen af van de  
snelheid van veroudering van de dakbedekking, maar ook 
van de mogelijkheden van het plegen van onderhoud 
hieraan en van de mogelijkheden lekkages te verhelpen. 
Regulier onderhoud aan dakbedekking in een  
groendak/sedumdak is nauwelijks, of zelfs niet mogelijk. 
Partieel of geheel overlagen in het kader van een levens
duurverlenging is in het geheel niet mogelijk, zonder dat dit 
gepaard gaat met veel hogere kosten dan bij een conven
tioneel platdak. De kosten voor het opsporen en vervolgens 
oplossen van lekkages zijn gewoonlijk een veelvoud van 
deze kosten bij een conventioneel dak. Dit impliceert dat bij 
groendaken/sedumdaken het omslagpunt tussen de kosten 
van een eenmalige, rigoureuze aanpak versus de kosten  
van incident bestrijding (d.w.z.: bij een lekkagemelding  
de problemen alleen lokaal aanpakken en oplossen)  
c.q. ‘simpele’ over laging meestal (veel) eerder wordt bereikt.

We komen regelmatig daken tegen waar de lekkages  
niet zijn gevonden en opgelost, in plaats daarvan zijn  
alleen de symptomen (overlast hierdoor) bestreden.  

www.soprema.nl

De voordelen van synthetische 
waterdichting combineren 

met de look van een koper dak?

dat kan met 

EXPERTS IN WATERDICHTING & ISOLATIE

Roofs_Advertentie _20190514_CopperArt(230x300).indd   1 5/15/2019   12:07:50 PM



Roofs     54     Roofs

R
O

O
FS JU

N
I 2019

W
W

W
.D

A
K

W
EB

.N
L

JA
A

R
G

A
N

G
 28

Roofs
HET ENIGE OBJECTIEVE VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

INHOUD

3  COLUMN 
Wordt de levensduur van dakbedekking  
in groendaken verlengd?

6  DAK VAN HET JAAR 2019 
Hip en duurzaam busstation Tilburg

12  REGELGEVING 
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)  
aangenomen

18  VEILIG WERKEN OP HOOGTE 
Een ongeluk zit in een klein hoekje:  
wanneer is de werkgever aansprakelijk?

21  COLUMN DAKENVROUW VAN HET JAAR 2018 
4stappen plan voor een groene revolutie 

24  ERIK EN DE ANDEREN 
Gaat ook de dakenbranche aan de drone?

28  AAN TAFEL MET… DICK VAN DER BOM 
Een bestuurder in hart en nieren

31  THEO TALKS 
Aeolos en Pluvius: vriend en vijand  
van dakdekkend Nederland

74  FABRIEKSBEZOEK 
Een bezoek aan de fabriek van Polyglass Spa

Deze maand in Roofs

Middenwaard 129e • 1703 SC Heerhugowaard

Tel: 0725400335 • Fax: 0725405131 

info@lumail.nl • www.roofs.nl • www.dakweb.nl 

ISSN: Nr. 15661458

UITGEVER Palmyra Lindeman

HOOFDREDACTIE Edwin Fagel • Tel: 0725470309 • edwin@lumail.nl

REDACTIERAAD

Ton Berlee, Albert Jan Kerssen, Otto Kettlitz, Marco de Kok,  

Dirk Lindeman, Palmyra Lindeman, Paul van Roosmalen,  

Paul Verkaik, Theo Wiekeraad

REDACTIEMEDEWERKERS

Roebyem Anders, Ronald van Bochove, Martijn van den Bouwhuijsen,   

Peter van Houtum, Sereh Mandias, Antoinette Niebeek, Erik Steegman

VORMGEVING/OPMAAK

Sandra Remiëns, Heerhugowaard • www.alasandra.nl

ADVERTENTIE-EXPLOITATIE Jan Suijk • Tel: 0725400335 • jan@lumail.nl

DRUK Veldhuis Media, Raalte

VERSCHIJNINGSFREQUENTIE 12 x per jaar

OPLAGE 7.500 exemplaren

ADMINISTRATIE Palmyra Lindeman • palmyra@lumail.nl

ABONNEMENTEN 

Opgave abonnementen uitsluitend schriftelijk bij de uitgeverij t.a.v. de 

 abonnementenadministratie of via email: abonnementen@lumail.nl. 

•  De kosten voor een jaarabonnement bedragen €50, excl. 9% btw per jaar. 

•  De kosten voor elk extra jaarabonnement bedragen € 25, excl. 9% btw per jaar. 

• Digitaal abonnement € 25, excl. 21% btw per jaar.

• Losse exemplaren € 5,50 excl. 21% btw.

ABONNEMENTENADMINISTRATIE 

abonnementen@lumail.nl.

VERANTWOORDING

Hoewel uiterste zorgvuldigheid wordt betracht, kunnen redactie en uitgever 

geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden. De artikelen 

verwoorden niet per definitie het standpunt van de redactie. De teksten van 

advertorials vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het redactieteam.

COPYRIGHT

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen,  vermenigvuldigd of 

 gekopieerd zonder uitdrukkelijke  toestemming van de uitgever.

Colofon

78  OP REIS MET... 
Een middag in Venetië

82  BEDRIJFSNIEUWS 
Holding IsoBouw neemt recyclingbedrijf Eco Fill over

87  VITALITEITSMANAGEMENT 
Werkplekinspecties

90  PRODUCTNIEUWS 
Anjo introduceert windgedreven VentAlu Rotor PP

94  NIEUWSLIJN 
Nieuws voor en door de dakenbranche

Special Gebruiksdaken  
en Gekleurde Daken
34  SPEELTUINEN VOOR DE VERBEELDING
42  DAKENBELEID OP BASIS VAN BETROUWBARE GEGEVENS
44  AMSTERDAMS ROOFTOP FESTIVAL VRAAGT  

AANDACHT VOOR HET DAKLANDSCHAP
48  VERWORVENHEDEN GREEN DEAL GROENE DAKEN  

GEPRESENTEERD
54  BIJZONDERE COALITIE OPENT HET  

DAKENLANDSCHAP VOOR NEDERLAND
58  LIDL MAAKT WERK VAN DUURZAAMHEID PANDEN
60  ZWANENZANG OP HET DAK
62  WKO-INSTALLATIE IN PARKEERDAK
66  PREFAB DAKELEMENT VERKORT BOUWTIJD  

EN VANGT WARMTE OP 
68  TESTPROTOCOL VOOR BEVESTIGING ZONNEPANELEN
70  NIEUWSLIJN SPECIAL

34

62

6

12

VOORPAGINA
Wédéflex

44

78



Roofs     76     Roofs

Kortgeleden is in Tilburg een zelfvoorzienend busstation in gebruik genomen. 

Zonnecellen in de luifel genereren elektriciteit voor bijvoorbeeld verlichting en 

informatieborden. ETFEfolie keert het hemelwater en filtert het zon en kunstlicht.

Hip en duurzaam 
 busstation Tilburg

Tekst en foto’s: Martijn van den Bouwhuijsen

Het busstation, waar dagelijks zo’n 30.000 reizigers  
gebruik van maken, vormt een driehoekig circuit van 
ruim 160 meter lang. Het bouwwerk begint smal bij de 
entree van het NS station en waaiert breed uit naar het  
westen. Langs de buitenrand bevinden zich zes instap
plaatsen en één uitstapplaats. Drie met zitranden 
omhulde plantsoenen geven het OVknooppunt een 
gebruikersvriendelijk karakter. Het twee bouwlagen hoge 
paviljoen aan de westkant herbergt een personeels
ruimte, een OVservicepunt en een commerciële ruimte. 

SLANK EN DOORZICHTIG
De draagconstructie van het busstation bestaat uit  
een reeks kolommen met daarop een luifel. De kolom
men, samengesteld uit plaat en stripstaal, bevatten 
hemelwaterafvoeren en elektrische bekabeling.  
Ook zijn de S.O.S.melder en de intercom in één van  
de kolommen geïntegreerd. 

De luifel overdekt de perrons en een deel van de bussen.  
De centrale dragende ligger fungeert tevens als water
goot. De overkapping is aan de onderzijde bespannen 
met ETFEfolie.  

De verlichting is achter het EFTEdoek gemonteerd 
aan de stalen luifel constructie. Overdag filtert het 
doorzichtige doek het zonlicht en na zonsondergang 
het kunstlicht van ledlampen. Elke veertien meter zijn 

Het paviljoen aan de oostkant herbergt een personeelsruimte, een OV-servicepunt en een commerciële ruimte.  

Het paviljoen draagt bij aan de zijdelingse stabiliteit van het station.

De luifel is aan de onderzijde bespannen met ETFE (ethyleen-tetrafluorethyleen copolymeer).In de zitranden zijn stripstalen bankjes verwerkt  

met geïntegreerde verwarming. 

Bovenop de luifel liggen zonnepanelen met twee lagen glas waartussen kristallijnen zonnecellen 

gelamineerd zijn. Bij sterk daglicht creëren deze panelen een schaduwpatroon op het ETFE. 

bewegingsmelders in de stalen luifelrand opgenomen, die reageren 
op de aanwezigheid van bussen en reizigers. Zo is er altijd voldoende 
verlichting, bij minimaal energieverbruik. In de uiteinden van de luifel 
zijn tevens laadkleppen opgenomen voor het opladen van elektri
sche bussen, mocht dat in de toekomst nodig zijn.

Bovenop de luifel liggen zonnepanelen, 250 m² in totaal.  
Het gaat om modules met twee lagen glas, waartussen  kristallijnen 
zonnecellen gelamineerd zijn. Totaal is het systeem goed voor 26 kWp, 
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wat overeenkomt met ongeveer 22.000 kWh per jaar. De 
panelen werden gemonteerd in stalen frames. Voor service 
aan de zonnepanelen en de elektrische voorzieningen is 
de luifelomloop eenvoudig begaanbaar via het paviljoen 
en een beloopbare kabelgoot. De zonnepanelen leveren 
voldoende energie voor alle functionaliteiten van het bus
station, zoals de luifelverlichting, de digitale informatieborden, 
de personeelsruimte en het  OVservicepunt. De commerciële 
ruimte heeft zijn eigen  energiecircuit en meter.

COMFORTABEL EN INCLUSIEF
Het nieuwe busstation, deel van de grootschalige revitalisatie 
van de spoorzone in Tilburg, is ontworpen op comfort en 
inclusiviteit. In de zitranden van zwart gepigmenteerd beton 
zijn bijvoorbeeld bankjes met geïntegreerde verwarming 
verwerkt. De verwarming werkt eveneens op de energie van 
de zonnepanelen. Het verhoogde paviljoenterras is via een 
hellingbaan toegankelijk voor rolstoelen. In de handrailingen 
tussen terras en perrons bevinden zich braillevoorzieningen. 
De strakke vormgeving met een minimum aan hoekjes en 
randjes vergemakkelijkt het schoonmaken en houden. 

STAALKABELSYSTEEM
Er werd voor ETFEfolie gekozen vanwege de zelfreinigende 
eigenschappen, de duurzaamheid, de transparantie en het 
lage eigengewicht. Het membraan is opgespannen met 
behulp van nastelbare spanprofielen. Omdat de folie de 
windzuiging en de sneeuwlasten moet kunnen opnemen, 
is aan de onderzijde van de luifel een stabiliserend staal
kabelsysteem gemonteerd. De staalkabels spannen vanaf  
de centrale liggers naar de luifelranden en worden onder
steund door kokerprofielen. Ter plaatse van de kabelfixaties 
zijn de kabels in de pockets van de ETFEfolie verwerkt,  
waardoor de folie zijdelings wordt ondersteund. 

Het merendeel van het doorzichtige membraan is, aangelijnd,  
vanuit hoogwerkers gemonteerd: ongeveer 2400 m2 witte 
ETFEfolie in totaal. In de middenring van het busstation, 
onder de zonnepanelen, betreft het membranen met een 
LTA van 0,62 en een ZTA van 0,7 (ongeveer). In de buitenring 
gaat het om membranen met een LTA van 0,44 en ZTA  
van 0,46 (ongeveer). ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Op 14 mei nam de Eerste Kamer, 

na een lang en moeizaam traject, 

de Wet kwaliteitsborging voor het 

bouwen (Wkb) aan. Deze heeft 

als doel de bouwkwaliteit en het 

bouwtoezicht te verbeteren door 

inschakeling van private kwaliteits

borgers. Daarnaast wordt de aan

sprakelijkheid van aannemers  

ten opzichte van particuliere en 

professionele opdrachtgevers  

uitgebreid. In dit artikel wordt  

een overzicht gegeven.

Wet kwaliteitsborging  
voor het bouwen (Wkb)  
aangenomen

KWALITEITSBORGING

en het stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkosten
vermindering. Om dit te bewerkstelligen, is een stelsel  
ontwikkeld voor toetsing op relevante aspecten van kwaliteit 
van het eindproduct door een onafhankelijke marktpartij. 
Verder zal een verklaring van de kwaliteitsborger bij opleve
ring voorwaarde zijn voor ingebruikname en wordt een 
aantal wijzigingen in Burgerlijk Wetboek doorgevoerd.

Nadat de wet per 1 januari 2021 in werking is getreden,  
voert de gemeente geen technische toets aan het  
Bouwbesluit meer uit bij een aanvraag omgevingsvergun ning. 
In plaats daarvan is er sprake van een privaat kwaliteits bor
gingstraject waarbij aangetoond moet worden dat hetgeen 

is gebouwd ook daadwerkelijk voldoet aan de eisen uit het 
Bouwbesluit. In de kern moet de bouwer (met onderaan
nemer en leveranciers) de kwaliteit van het bouwwerk 
 aantonen middels een gebouwdossier. De kwaliteit wordt 
bewaakt en afgehecht door een onafhankelijke kwaliteits
borger, aan de hand van een kwaliteitsinstrument.

Tot de invoering van de wet in 2021 wordt met ongeveer 10%  
van de eenvoudigere bouwprojecten pilotprojecten gedaan. 
Als blijkt dat het stelsel onvoldoende werkt of de kosten te veel  
stijgen, dan kan de minister besluiten de wet (of onderdelen 
van de wet) alsnog niet in te laten gaan. Als de wet wel van 
kracht wordt, zal deze vooralsnog alleen voor eenvoudige 

De wet is aangenomen met 42 stemmen voor en 33 tegen. 
Alleen het CDA, de ChristenUnie, de PVV en de SP stemden 
tegen. Verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren (BZK)  
is tevreden: “Het is een belangrijk moment omdat na jaren 
debat er nu brede parlementaire steun is voor een nieuw 
stelsel. Daarmee krijgen consumenten het bouwwerk  
waar ze recht op hebben en kunnen veiligheidsincidenten 
beter worden voorkomen.”

WAT IS DE WKB?
De Wkb heeft drie doelen: een verbeterde (borging van de) 
bouwkwaliteit, een verbeterde positie van de consument,  

Foto: Nieman Kwaliteitsborging
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KWALITEITSBORGING

bouwprojecten gelden. Op een later moment wordt beslist  
of de wet ook gaat gelden voor complexere bouwprojecten. 
De uitbreiding van de aansprakelijkheid geldt wel direct 
vanaf 2021 voor alle bouwprojecten in alle gevolgklassen.

REDEN INVOERING
De toenemende complexiteit in de bouw maakt meer en 
beter toezicht noodzakelijk. Naast kwaliteit biedt de nieuwe 
werkwijze meer waarborgen voor de veiligheid. In plaats van 
de huidige, vaak papieren toets worden bouwers verplicht 
een onafhankelijke en gecertificeerde kwaliteitscontroleur  
in te schakelen. Ook wordt bij oplevering getoetst of  
het bouwwerk voldoet aan eisen van brandveiligheid,  
goede ventilatie en een laag energieverbruik.  

Voor de consumenten (en voor de particuliere en professio
nele opdrachtgevers) is van groot belang dat alles is uitge
voerd volgens de wettelijke bouwvoorschriften en gemaakte 
afspraken. Een publieke toelatingsorganisatie houdt toezicht 
op de werking van het stelsel.

Begin 2019 sloot minister Ollongren een bestuursakkoord  
met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG),  
waardoor bij gemeenten en andere maatschappelijke  
partijen breed draagvlak ontstond voor de invoering van  
de nieuwe wet. Met dit akkoord zijn partijen het eens  
over de noodzaak van een nieuw stelsel van bouwtoezicht  
dat de bouwkwaliteit verhoogt, het aantal incidenten  
vermindert en de positie van de consument beschermt.  

Ook is overeenstemming over de voorwaarden waaronder 
de gemeenten in het nieuwe stelsel hun taken kunnen  
vervullen. Die kunnen blijven handhaven wanneer een  
aannemer zich niet aan de bouwvoorschriften houdt.

Het voorstel van het kabinet werd 21 februari 2017 in de 
Tweede Kamer met ruime meerderheid (110 stemmen) 
aangenomen. Het wetsvoorstel stuitte medio 2017 bij de 
behandeling in de Eerste Kamer op uitvoeringstechnische 
bezwaren. De senatoren wilden onder andere meer duide
lijkheid over de informatiepositie van het gemeenten ten 
opzichte van de nieuwe kwaliteitscontroleurs. In afwachting 
van nadere afspraken met de VNG werd de behandeling 
van het wetsvoorstel toen aangehouden.

BOUWWERELD OVERWEGEND POSITIEF
Nu de wet is aangenomen, wordt binnen de bouwwereld 
overwegend positief gereageerd. Bouwend Nederland vindt 
het een goede zaak dat er nu duidelijkheid is: gemeenten 
en markt hebben lang in onzekerheid gezeten. De organisa
tie gaat er werk van maken om de leden zo goed mogelijk 
voor te bereiden op het nieuwe stelsel. Bouwend Nederland 
gebruikt de periode tot invoering om de leden te informeren, 
te ondersteunen bij vragen en passende cursussen en tools 
aan te bieden via de Bouwend Nederland Academy.

De Aannemersfederatie Nederland (AFNL) vindt de wet niet 
perfect, maar staat wel al vanaf het moment dat de wet  
in beeld kwam achter de uitgangspunten van de Wkb:  

“De huidige situatie was niet houdbaar en vroeg om een 
oplossing,” stelt men in een persbericht. “De wet biedt de 
bonafide bouwbedrijven, die staan voor bouwkwaliteit, een 
kans om zich te onderscheiden. Het vakmanschap krijgt op 
die manier de waardering die het verdient. De Wkb kan op 
die manier bijdragen aan de bouwkwaliteit en verbetering 
van het imago van de bouw.” 

Wel heeft de AFNL enkele kanttekeningen bij de wet.  
Door het recent gesloten bestuursakkoord tussen het  
Ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG vreest AFNL 
dat gemeenten, net als voorheen, hun taak als toezicht
houder zullen blijven uitvoeren. Dat doet in de ogen van 
AFNL geen recht aan de uitgangspunten van het wets
voorstel en kan leiden tot dubbel werk, onnodige kosten en 
onduidelijkheid ten aanzien van de verantwoordelijkheid  
en aansprakelijkheid. Daarnaast heeft AFNL in de norm
commissie al meermalen de zorg uitgesproken over de 
administratieve lasten die het consumentendossier met zich 
meebrengt. Het is van belang dat het dossier ook voor het 
MKBbedrijf hanteerbaar is en blijft. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Minister Ollongren, ministerie BZK. Foto: Arenda Oomen.

Infographic ministerie BZK.



Natuurlijk daglicht voor commerciële 
en industriële gebouwen

Skylux staat synoniem voor duurzame ontwikkeling en innovatie. Daardoor bieden we een zeer breed gamma aan lichtstraten waarbij 
verscheidene kenmerken elkaar kruisen en vinden. Opteert u voor een brede lichtstraat? Of eerder een sterke prestatie op vlak van isolatie 
en luchtdichtheid? Of zijn specifieke brandvertragende vereisten een noodzaak? Skylux wijst u de weg.
Wij helpen u eveneens met het berekenen van de gewenste lux-waarde, U-waarde of rook- en warmteafvoerberekening volgens de norm. 
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De Schoonderwolf Groep zoekt voor Werova Kunststo� en BV een 

ALGEMEEN DIRECTEUR m/v

Als Algemeen Directeur ben je eindverantwoordelĳ k voor de fi nanciële performance van de organisatie en ben je 
de verbindende factor tussen commercie en productie. Hiervoor werk je nauw samen met de Bedrĳ fsleider en de 
Hoofd Administratie.

Taken en verantwoordelĳ kheden
•  Opstellen van een jaarlĳ ks plan inclusief omzet, marge en resultaatdoelstellingen en een investeringsbegroting;
•  Binnen een breed takenpakket is het uitzetten van de visie en strategie en de vertaling naar commercie en 

productie een eerste aandachtsgebied;
•  Je hebt een scherp oog voor markt- en klantontwikkelingen en geeft sturing aan het optimaliseren 

van de organisatie en het versterken van haar marktpositie;
•  Periodiek spar je met de aandeelhouders over de lopende zaken en de (toekomstige) ontwikkelingen 

en kansen binnen de dakenbranche;
• Je bent verantwoordelĳ k voor het ontwikkelen van nieuwe producten.

Functie-eisen
• Hbo+  denk- en werkniveau;
•  Ruime ervaring in de ‘platte daken markt’ als algemeen of commercieel eindverantwoordelĳ ke 

van een tenminste middelgrote onderneming;
• Ruime sales en marketing ervaring;
• Ervaring in het nog verder verbeteren en optimaliseren van een organisatie en afdelingen;
• Bĳ  voorkeur woonachtig in de regio of bereidheid tot verhuizing naar de regio.

Competenties
• Je weet mensen te motiveren en je voelt je prettig in een informele en no-nonsense sfeer;
• Ziet het continue op een hoger plan brengen van een organisatie als zĳ n/haar levenswerk;
• Helikopterview, medewerker-, klant- en resultaatgericht;
• Proactief, aanjager, energiek en coachend, laat mensen ‘stralen’;
• Goede beheersing van Nederlands, Duits en Engels;
• Overtuigingskracht en comfortabel in een functie waarin je wordt uitgedaagd.

Wĳ  bieden een zelfstandige functie in een professionele omgeving bĳ  een dynamische en fi nancieel gezonde 
organisatie met innovatieve producten. Binnen Werova en de Schoonderwolf Groep heerst een no-nonsense cultuur. 
Prima salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Spreekt deze functie je aan?
Voor inhoudelĳ ke vragen kun je contact opnemen met mevrouw Liane Hovestad, HR adviseur Schoonderwolf 
Diensten (0523 - 615 631). Je reactie met cv kun je mailen naar vacature@schoonderwolf.nl

De Schoonderwolf Groep zoekt voor Werova Kunststo� en BV een Algemeen Directeur met een commercieel technische 
achtergrond. De Schoonderwolf Groep bestaat uit verschillende technisch georiënteerde bedrĳ ven gevestigd in de regio 
Noordoost-Nederland. Alle bedrĳ ven opereren autonoom onder leiding van een eigen directie. Werova is ruim 30 jaar 
actief in het produceren van hoogwaardige, waterdichte kunststof dakdoorvoeren voor platte daken. Werova richt zich 
met name op woningbouw en utiliteitsbouw via de professionele dakenhandel (ook internationaal). 

WEROVA KUNSTSTOFFEN B.V.  HANDELSWEG 6  7251 JG VORDEN  WWW.WEROVA.NL
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Werken op hoogte brengt risico’s met zich mee. Een kleine misstap kan 

desastreuze gevolgen hebben. Niet zo gek dus dat hoge eisen worden 

gesteld aan de zorgplicht van een werkgever in de dakensector.  

Dat die zorgplicht erg ver kan reiken, blijkt uit het volgende voorbeeld  

uit de rechtspraak. 

Een ongeluk zit in een  
klein hoekje: wanneer is de 
werkgever aansprakelijk?

VEILIG WERKEN OP HOOGTE

gezonde werkomgeving. Deze zorgplicht houdt  kortgezegd   
in dat de werkgever alles in het werk moet stellen om ervoor 
te zorgen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werk
zaamheden geen schade lijdt. Wanneer een situatie gevaar
lijk is, zoals bij werkzaamheden op 2,50 meter of hoger,  
dan strekt de zorgplicht ver, omdat de risico’s groot zijn.

De zorgplicht wordt ingevuld door de relevante wet en 
regelgeving. Zo zijn er veel specifieke verplichtingen waaraan 
werkgevers en werknemers zich moeten houden,  
ter bescher ming van de gezondheid en de veiligheid.  
Denk hierbij aan de regels omtrent valbeveiliging bij werken 
op hoogte, gebruik van collectieve veiligheidsmiddelen  
(hekwerken), het dragen van veiligheidskleding en harnas
sen of regels omtrent werktijden om oververmoeidheid te 
voorkomen. Daarnaast is de werkgever verplicht om aanvul
lende maatregelen te treffen om schade te voorkomen.  
Dat kan in de vorm van trainingen, vakbekwaamheidstoetsen,  
eenpuntslessen (EPL1) en het opstellen van verplichte 
werkroutines. Ook heeft de werkgever een instructieplicht. 
Hij moet concrete aanwijzingen geven en erop toezien dat 
werknemers bijvoorbeeld valbescherming blijven dragen  
en niet zonder beschermingsmiddelen op hoogte werken.  
De werkgever moet hierbij ook rekening houden met het feit 
dat werknemers zich bij routinewerkzaamheden uit gemak
zucht niet altijd aan veiligheidsregels zullen houden.

Als de werknemer toch schade oploopt tijdens zijn werk
zaamheden en vast komt te staan dat de werkgever tekort  

is geschoten in zijn zorgplicht, dan kan dat leiden tot 
aansprakelijkheid van de werkgever voor de (vaak grote) 
schade die de werknemer heeft opgelopen. Bovendien kan 
de Inspectie SZW hoge boetes opleggen, indien blijkt dat  
de werkgever niet zorgvuldig genoeg is geweest.

HOE ZIT HET EIGENLIJK MET ZZP’ERS  
EN UITZENDKRACHTEN?
Belangrijk om te weten is dat de aansprakelijkheid zich ook 
uitstrekt tot ingeleend personeel, zoals uitzendkrachten en 
zzp’ers. Ten aanzien van een zzp’er geldt dat het werk dat hij 
uitvoert moet behoren tot de ‘normale bedrijfsuitoefening’ 
van de werkgever. Een schilder die als zzp’er wordt ingehuurd 
om het bedrijfspand van een (zonnepanelen) installatie
bedrijf te schilderen, doet geen werk dat tot de normale 
bedrijfsuitoefening van dat installatiebedrijf behoort.  
Een zzp’er die door dat bedrijf wordt ingezet om zonnepa
nelen te plaatsen doet dat wel. Ten aanzien van die zpp’er 
heeft een werkgever dezelfde zorgplicht als voor alle andere 
werknemers binnen het bedrijf.  

TIPS
Wat kunt u nu doen om bedrijfsongevallen en/of de daaruit 
volgende aansprakelijkheid te voorkomen?

•  Zet alle risico’s op rij met een (verplichte!) RI&E

•  Met behulp van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) 
kunnen de risico’s die binnen een bedrijf spelen in kaart 

gebracht worden. Aan de hand hiervan kunnen passende 
maatregelen genomen worden. 

•  Hanteer een zero tolerance beleid

•  Zorg dat werknemers op de hoogte zijn van het veiligheids
beleid, voer herhaaltrainingen en EPLen in en laat werkne
mers daarbij voor aanwezigheid tekenen. Houd concreet 
toezicht op de werkplek, bijvoorbeeld door steekproefsge
wijze controles, en stuur werknemers naar huis als zij zich 
niet aan de veiligheidsregels houden. 

•  Zorg voor een goede verzekering, die ook letsel bij zzp’ers 
als gevolg van een bedrijfsongeval dekt.

Aangezien een ongeluk in een klein hoekje zit, blijft het risico 
op een bedrijfsongeval en de daaruit mogelijk voortvloei
ende aansprakelijkheid bestaan. Voor de werkgever waarvan 
de werknemers op (grote) hoogte werken ligt de spreek
woordelijke ‘lat’ ten aanzien van de zorgplicht eveneens 
hoog en kom je er als werkgever niet gemakkelijk mee weg. 
Werk aan de winkel dus! ■

Antoinette (A.W.) Niebeek
Advocaat Arbeidsrecht bij Poelmann van den Broek N.V.

Een hulpsteigerbouwer zakt door een golfplaten dak en  
valt vier à vijf meter naar beneden. Op het moment van  
de val draagt de medewerker wel een harnasgordel,  
maar die heeft hij zelf niet aangelijnd. De werknemer loopt 
ernstige lichamelijk en psychisch letsel op als gevolg van  
het ongeval. Ondanks het feit dat de werkgever een zeer 
uitgebreid veiligheidsbeleid heeft, met een bijpassend  
sanctiebeleid en ondanks het feit dat de werknemer zichzelf 
niet heeft aangelijnd, oordeelt de rechter dat de werkgever 
niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan en aansprakelijk is  
voor de aanzienlijke schade van de werknemer.  
Volgens de rechter heeft de werkgever namelijk in het  
concrete geval onvoldoende toezicht gehouden op de  
naleving van de veiligheidsregels. 

Dit voorbeeld geeft aan dat er een grote verantwoordelijk
heid rust op een werkgever bij het creëren van een veilige en  
gezonde werkomgeving. Maar hoe ver strekt de zorgplicht 
nu precies voor een werkgever in de dakensector, waar leidt 
schending ervan toe en op welke manier kan aansprakelijk
heid worden voorkomen? Een rechter zal per geval oordelen  
in welke mate daarin is voorzien, maar het is goed het  
volgende in acht te nemen. 

DE (VER STREKKENDE) ZORGPLICHT
Een werkgever is verplicht om te zorgen voor een veilige en  

WAT IS EEN EENPUNTSLES?
EEN EENPUNTSLES (EPL) IS EEN VISUEEL UITGEVOERDE WERKINSTRUCTIE OP 
ÉÉN A4’TJE. DE EPL LOST EEN PROBLEEM OP OF VERBETERT DE MANIER VAN 
WERKEN, BIJVOORBEELD BIJ EEN PROCES OF MACHINE. DE BESCHREVEN 
HANDELING KAN IN KORTE TIJD WORDEN GELEERD AAN EEN ANDER. EEN 
HEEL PROCES KAN DAAROM MEERDERE EPL’S OMVATTEN. DE LES MAAKT 
ONDERDEEL UIT VAN PROCES VERBETEREN EN HET WERKEN MET STANDAAR
DEN BINNEN DE LEAN METHODE.

DE EPL IS HELDER, OVERZICHTELIJK EN BEGRIJPELIJK VOOR IEDEREEN.  
DE LES HELPT KENNIS OVER TE DRAGEN AAN EEN TEAM. DE EPL WORDT 
GEMAAKT DOOR EEN GEBRUIKER, DIE DE LES ZELF OVERBRENGT AAN 
COLLEGA’S. HET IS HANDIG OM DE LES OP EEN CENTRALE PLEK TE TONEN, 
BIJVOORBEELD TIJDENS EEN WHITEBOARD MEETING, OP INTRANET OF  
OP DE WERKPLEK. HOUD BIJ OF ALLE COLLEGA’S DE LES GEZIEN HEBBEN.
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4-stappenplan voor een groene revolutie
De klant wil drie dingen: simpel, leuk en betrouwbaar 
Technologie, installatie, monitoring, berekeningen voor  
de stroomopbrengst, subsidies en fiscale regelingen.  
Het proces van A tot Z om tot een draaiend zonnesysteem 
te komen is complex. De kunst is om de klant daar vrijwel 
niets van te laten merken. Voor hen moet de stap naar 
zonnestroom louter een simpel en spannend avontuur zijn,  
maar wel één die is ingesnoerd in waterdichte garanties. 
En daar moet je achter de  schermen keihard voor werken. 

Barrières opruimen gaat altijd door
De weg naar simpel, leuk en betrouwbaar is bezaaid  
met barrières. Tegelijk verschuift het eindpunt voortdurend. 
Zo heeft Sungevity met succes een aanpak ontwikkeld, 
waarmee klanten met drie muisklikken op zonnestroom 
kunnen overstappen. Maar onze klanten hebben  
hun bakens naar een nieuw doel verzet: volledige ver
duur zaming van hun huis, van isolatie tot warmtepomp. 
De weg daar naartoe ligt weer vol met nieuwe obstakels 
om je tanden in te zetten. 
Barrières zijn ook in geen marktsegment hetzelfde.  
Scholen, bedrijven, de huurhuizensector: ze hebben 
 allemaal hun eigen unieke haken en ogen die een brede 
uitrol van zonnestroom in de weg staan. En allen hebben  
hun eigen creatieve aanpak nodig om hardnekkige  
obstakels uit de weg te ruimen. 

Ga voor de emotionele snaar 
Heb je eindelijk een razendsimpel product met evidente 
kostenbeparingen, maar dan raak je het aan de straatste
nen niet kwijt. Dat gebeurde ons. Helemaal klaar voor de 
revolutie, probeerden we mensen met rationele argu
menten over te halen. Onze eerste boodschap: help het 
milieu, stap over op zonnestroom. Er gebeurde niets. Druk 
je energiekosten met zonnepanelen, was onze tweede 
poging. Weer niets. De derde keer gooiden we het over 
de emotionele boeg. Wist je dat je buurman drie deuren 
verderop in acht maanden 350 euro heeft bespaard met 
zonnepanelen? Bingo. Maar ook hier geldt helaas: elk 
segment heeft zijn eigen emotionele snaar. 

Denk groot, inspireer en deel
Wees niet bang om de lat hoog te leggen. Zo is ons  
Big Hairy Audacious Goal (BHAG in het kort) om 5 miljoen 
levens te laten draaien op zonneschijn. Zo’n stip aan de 
horizon houdt je niet alleen scherp, het spoort je ook  
aan om samen te werken en niet bezitterig te zijn als  
concullega’s je ideeën kopiëren. Want een groot doel 
bereik je nooit alleen. Ik zie jullie op de barricaden.

Roebyem Anders

Soms is het nieuws zelfs voor een groene rasoptimist  
als ik even slikken. En het was goed raak deze maand.  
Nederland ligt ver achter op schema bij het terugdringen  
van CO2uitstoot, maakte CBS bekend. De uitstoot ligt nu  
net 14% onder het niveau van 1990. Nederland heeft  
minder dan twee jaar om dat op te krikken naar de  
beloofde 25%. Als klap op een vuurpijl werd afgelopen 
maand ook bekend dat de concentratie CO2deeltjes  
in de atmosfeer 415 per miljoen bedraagt; de hoogste 
concentratie ooit op aarde gemeten en ver boven  
de 350 ppm die wetenschappers als min of meer  
acceptabel bestempelen. 
Maar nadat ik slecht nieuws met een goed glas wijn heb 
weggespoeld, komt de optimist in mij altijd weer met 
vernieuwde kracht naar boven. Want het enige zinnige 
antwoord op dit soort berichten is om alles op alles te 
zetten en de transitie naar groene energie in een nog veel 
hogere versnelling te schakelen. En juist op het gebied 
van zonneenergie is veel positiefs te melden. Zo heeft 
 Nederland een jaar van stormachtige groei achter de rug: 
het geïnstalleerde vermogen groeide voor het eerst met 
meer dan 1 gigawatt. Daarmee dringt ons land door tot 
de absolute top: we zijn de op twee na snelst groeiende 
solarmarkt ter wereld, aldus onderzoeksbureau IHS Markit. 
Met beide benen in de Nederlandse solarmarkt,  
voel ik dat momentum dagelijks tot in mijn tenen.  
Wat me nog trotser maakt, is dat ons bedrijf een substanti
ele rol heeft gespeeld in het creëren van dat momentum. 
Onze drive om de drempel naar zonne panelen drastisch 
te verlagen, heeft er niet alleen voor gezorgd dat we  
eind 2018 ons 15.000ste zonnesysteem op een woning 
schroefden: het heeft er ook toe geleid dat elementen 
van onze innovatieve aanpak, van op maat gesneden 
online offertes tot opbrengstgaranties, nu praktisch  
gemeengoed zijn in de markt. Dat beschouwen we  
als een compliment. Bovendien hebben we ons recept  
voor de snelle verspreiding van zonnestroom onder  
koopwoningen ook met succes als springplank gebruikt 
om obstakels in andere segmenten weg te nemen,  
zoals huurhuizen en scholen. 
Maar ondanks dit lichte gepoch, ik ben tenslotte  
Dakenvrouw van het Jaar, besef ik dat het nog veel beter 
kan en moet. Het is mooi dat 1 op de 10 koophuizen en 
4% van alle huurhuizen in Nederland nu op zonnestroom 
draaien en duizenden bedrijven en scholen zonneenergie 
hebben ontdekt. Maar miljoenen geschikte daken zijn  
nog steeds leeg en er is geen tijd te verliezen om die  
vol te leggen. En zoals ik in de eerste alinea’s schetste,  
is er geen tijd te verliezen om die vol te leggen. 
Kortom, we hebben een duurzame revolutie en dat is 
exact waar mijn bedrijf en ik al zes jaar aan werken, in sa
menwerking met vele anderen. Welke lessen hebben we 
geleerd die de basis kunnen vormen voor de volgende 
stroomversnelling? Het zijn er vier:

COLUMN DAKENVROUW VAN HET JAAR 2018

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!

Binnenkort zal Heritage Slate doorgaan onder de nieuwe naam Grannville Slate.

Heritage Slate 
Hoogwaardige rubber dakleien

Het nieuwe 
klassiek.

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

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



Klimaatprestaties

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

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

Met IKO kiest u voor duurzame oplossingen.

DAKBEDEKKING  I  VLOEIBARE WATERDICHTING  I  ISOLATIE

ENERGIE-EFFICIËNT

LUCHTZUIVEREND
HITTE REFLECTEREND

DUURZAAM

GROENE ENERGIE

RECYCLED

ENERGIE-BESPAREND

WATERBUFFERING

KOELEND

Voor meer voordelen en toepassingen ga naar www.unilininsulation.nl

eenvoudig en snel 
de isolatiewaarde 
verbeteren

Wanneer het bestaande dakelement nog goed is wilt u 

op een eenvoudige en snelle manier de isolatiewaarde 

kunnen verbeteren. Met de RenoPir Flex Plus kan dit 

uitstekend. Het gepatenteerde systeem voorkomt 

luchtcirculatie door het opvullen van oneffenheden 

en is beloopbaar tijdens montage. Het dak blijft dicht 

waardoor er geen overlast ontstaat voor de bewoners 

en binnenafwerking niet nodig is. Foamtape zorgt voor 

een regendichte langsnaad aansluiting.

DIRECT NA ISOLEREN?
Met de RenoPir Flex Plus kan dit uitstekend

Met een 
regendichte 
langsnaad 
aansluiting
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ERIK EN DE ANDEREN

Onlangs heeft woningcorporatie Alliantie voor het eerst drones  

ingezet om de status van de gebouwen in kaart te brengen.  

Is het gebruik van drones de toekomst van de dakenbranche?

Gaat ook de daken- 
branche aan de drone?

Doeke Bosma, NDA/Coninko

Wat gaat het inzetten van drones ons opleveren 
in de sector beheer en onderhoud van daken? 
Allereerst is de wetgever duidelijk over drone
gebruik: er is sprake van zakelijk gebruik,  
als u met de drone geld wilt verdienen. Het kan  
ook zijn dat u een drone nodig heeft voor uw 
bedrijfsvoering. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
 inspectiebedrijven die moeilijk bereikbare 
 plekken willen bekijken. Ook dan is er sprake  
van zakelijk gebruik. Als de drone niet wordt  
gebruikt om geld te verdienen of voor de  
bedrijfsvoering, dan is er sprake van privé
gebruik van de drone. In dat geval hoeft u  
geen vergunning aan te vragen. Wel moet u 
zich houden aan de regeling modelvliegen. 

Bent u een zakelijke gebruiker? Dan heeft u  
een vergunning nodig. Er zijn verschillende  
vergunningen voor drones. Welke vergunningen 
u nodig heeft, hangt af van uw situatie.  
Bent u de piloot en wilt u zelf met een drone 
gaan vliegen, dan heeft u een vliegbewijs  
nodig. Dan moet u ook een RPAS Operator  
Certificatie (ROCvergunning) hebben,  
deze kost per aanvraag € 2000,.  
Een ROCLight versie, voor drones lichter dan  
4 kilo, kost 250, per aanvraag.

In verband met de veiligheid mag u niet overal 
vliegen met de drone. Zo mag u niet in de  
buurt van een vliegveld vliegen, of hoger dan 
120 meter boven grond of water. Naast de regels 
voor de plaats waar u vliegt, gelden er ook 
regels voor de omstandigheden waarin u vliegt. 
U mag bijvoorbeeld niet in het donker vliegen. 
Ook moet u de drone altijd kunnen zien.

Houdt u zich niet aan de regels? Dan kunt u een boete krijgen.  
Dit kan bijvoorbeeld een geldboete zijn. Het is ook mogelijk 
dat uw drone in beslag wordt genomen. Mensen die vaker 
de fout in gaan, kunnen een gevangenisstraf krijgen. Als u 
een ongeluk veroorzaakt met uw drone, kan het slachtoffer  
u aansprakelijk stellen voor de schade en/of verwondingen.

PRIMEUR CORPORATIES
Bij een Alliantieproject in Almere zijn voor het eerst drones 
ingezet om woninginspecties uit te voeren om de status  
van dak, metselwerk en kozijnen te meten. Zie hiervoor ook 
Roofs april 2019. Door drones te gebruiken voor dit soort 
inspecties, willen woningcorporaties de kwaliteit en betaal
baarheid van het onderhoud verbeteren. Het inzetten van 
drones in de corporatiewereld is een primeur in Nederland. 
Het testen van drones voor woninginspecties is een initiatief 
van ‘De Corporatiewoning van de Toekomst’, een innovatie
platform dat in 2018 is opgericht. Dit innovatieplatform 
 bestaat uit een negental corporaties, namelijk KleurrijkWonen, 
Haag Wonen, Woonlinie, Mitros, Poort6, Talis, Trivire, Staedion en  
de Alliantie. Initiatiefnemer Octo en droneoperator AeroScan 
nemen hier ook deel aan.

ZELFLERENDE DRONES
In totaal zijn er drie vluchten uitgevoerd. Tijdens de eerste 
vlucht werd er een kaart getekend van het gebouw.  
Tijdens de tweede vlucht werd er een 3Dmodel gescand/ 
ingelezen van het gebouw en tijdens de derde vlucht 
 werden er via een cirkelend vliegpatroon foto’s van de  
gevel gemaakt. De menselijke hand werd alleen ingezet om 
de drone te laten opstijgen en te laten landen. Voor de rest 
van de vlucht heeft de drone een voorgeschreven script 
gevolgd en dus zelfstandig de inspectie uitgevoerd.  
Het is de eerste keer in Nederland dat er beeldherkenning  
in combinatie met machine learning wordt toegepast  
om woninginspecties uit te voeren. 

Voor de volgende fase gaat het innovatieplatform software 
ontwikkelen om foto’s automatisch om te zetten in informatie. 
Daarmee kunnen zij bijvoorbeeld tellen hoeveel scheuren er 
in het metselwerk zitten, of hoeveel vervuiling er op het dak is. 
Hiervoor heeft het platform veel beeldmateriaal nodig.  
Op basis van deze datasets programmeert Octo een 
 Neuraal Netwerk om middels beeldherkenning de informatie 
uit de foto’s te extraheren. 

Het doel van de Corporatiewoning van de Toekomst is om 
met toepassing van de state-of-the-art technologieën de 
volgende vragen structureel te kunnen beantwoorden:
Hoe kan ik van achter mijn bureau sneller en effectiever  
de kwaliteit van het vastgoed bewaken, zodat ik veel  
preciezer opdrachten kan verstrekken?

Hoe kan ik objectief vaststellen dat de aannemer, met wie ik 
resultaatgerichte afspraken heb gemaakt, ook daadwerkelijk 
levert wat hij belooft?

DAKENWERELD
Het sneller en efficiënter werken voor een dakadvies is natuur 
lijk een voordeel binnen de dakenbranche. Nog steeds blijkt 
het maken van een advies en offerte door de dakdekker nog 
vaak kosteloos te geschieden, terwijl de kosten op minstens  
€ 500, worden geschat. Vanuit de inkooporganisatie Coninko 
is zelfs een contract met Cyclomedia afgesloten, waarbij alle  
leden gebruik kunnen maken van Street Smart. Dit is vergelijk
baar met Google Maps, maar met veel meer (meet)functio
naliteiten en verkrijgbaar op een hogere resolutie.  
Je kan de hemelwaterafvoeren via de satelliet vaak tellen.  
De toename in het gebruik van deze tool, door dakdekkers
bedrijven, geeft duidelijk aan dat het werken hiermee een 
zichtbaar extra ondersteunend voordeel geeft in  inspectie, 
offerte en samenstelling van een RGScontract en ook 
 kostenbesparend werkt. 

Drones zijn al wel ingezet voor mooie foto’s of filmpjes van de 
werkzaamheden, maar nog nauwelijks voor inspecties van 
daken. Dit zal echter in de toekomst niet ondenkbaar zijn. 
Voor moeilijk begaanbare daken zijn er al wel dakdekkers 
die een drone kunnen meenemen voor een dakinspectie. 
Maar ook onafhankelijke bureaus hebben interesse getoond 
in het werken met een drone. Moeilijk bereikbare daken  
zouden gemakkelijker geïnspecteerd kunnen worden en 
vooral bij grootschalige projecten moet er ook tijdwinst  
behaald kunnen worden. De opnames bieden de mogelijk
heid om op een later moment nogmaals het hele dak  
door te nemen of er met een extra paar ogen naar te  
gaan kijken. Ook het snel signaleren van slechte details op 
afstand is uiteraard goed mogelijk.

De keerzijde? Als je een drone met piloot moet inhuren  
voor een enkele keer ben je niet goedkoop uit, je moet zelf 
als dakexpert tenslotte aanwezig zijn of op zijn minst de  
beelden analyseren. Bovendien moet de drone die insnij
dingen kan maken en herstellen nog ontwikkeld worden. 
Maar toch: met de softwareinnovatie, zoals beeldherken
ning, waar de Corporatiewoning van de Toekomst aan  
werkt, zien wij wel een toekomst voor de dakenbranche  
met geautomatiseerde dronevluchten. ■ 

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Foto: Octo.



TECTUM voor Dakvakmanschap is hét opleidingsbedrijf voor de bitumineuze en  
kunststof dakbedekkingsbranche. Met uiteenlopende scholingsvormen bevordert TECTUM  

de kennis over het werken op platte en licht hellende daken met baanvormige dakbedekking.  
Iemand die via de vakopleidingen, korte cursussen of Kaderopleidingen van TECTUM  

is opgeleid of geschoold, is thuis in de wereld van het platte dak. De vraag naar opleidingen  
ontstaat daar waar dakdekkers wonen en werken. 

Voor onze opleidingslocaties, in hoofdzakelijk Purmerend en/of Hoogeveen, zoeken wij op korte termijn een:

Vaktechnisch Docent 
(40 uur - Fulltime)

De docent zal ondermeer de vakgerichte lessen Bitumineus en Kunststof Dakdekken voor  
de Basisberoepsopleiding Dakdekker (niveau 2) en de Beroepsopleiding Allround Dakdekker (niveau 3)  
verzorgen. Van deze collega wordt verwacht dat hij/zij een inspirerende en motiverende rol speelt.

Wat verwachten wij van de kandidaat?
Leidinggevende werkervaring op en om platte daken en een breed relevant kennisniveau.  
Inzet en betrokkenheid vormen zijn/haar kernbegrippen. De kandidaat is bereid zich te ontwikkelen  
tot een vakdocent om zijn collega’s binnen en buiten de branche te helpen zich verder te ontwikkelen.

Wat bieden wij de kandidaat?
•  Werkzaamheden op het gebied van scholing en opleiden in een professioneel team.
•  Een baan binnen een werkorganisatie die een spilfunctie heeft binnen de bitumineuze  

en kunststof dakbedekkingsbranche.
•  Een uitstekend primair en secundair arbeidsvoorwaardenpakket afgestemd op de omvang  

en de zwaarte van de functie.
•  Een aanstelling voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Sollicitaties kunnen gericht worden aan TECTUM, t.a.v. de heer K.J. Batenburg, directeur  
en per e-mail worden verzonden naar i.kolsteeg@tectum.nl.

tectum230x300vakdocent.indd   1 23-05-19   08:50

Op zoek naar hoogwaardige PIR-isolatieplaten voor uw 
platdakproject? Firestone RESISTA-isolatie kan gebruikt 
worden op mechanisch bevestigde, volledig verlijmde  
en geballaste daksystemen (nieuwbouw en renovatie).

Kies voor een langdurige superieure prestatie,  
kies Firestone RESISTA.

Voor meer informatie,
surf naar www.firestone-isolatie.nl

FIRESTONE RESISTA PIR ISOLATIE
PLAT DAK

VERDEELD DOOR : WWW.MAWIPEX.NL

Firestone Resista 230 x 300 v2.indd   1 16/05/2019   21:15
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In deze rubriek laat Roofs markante personen van binnen en  

buiten de dakenbranche aan het woord. De insteek is om de  

visie en de persoon achter die visie voor het voetlicht te brengen.

Een bestuurder  
in hart en nieren

AAN TAFEL MET… DICK VAN DER BOM

Als directeur van Nebiprofa was hij bijzonder honkvast,  
want hij heeft die functie tot eind 2005 uitgeoefend.  
“Ik heb wel aanbiedingen gekregen van ‘headhunters’,  
maar die heb ik altijd afgeslagen, omdat ik me goed  
op mijn plek voelde en ik de regio niet wilde verlaten,”  
vertelt hij. “Nadat er (na de overname door IKO) in  
december 2005 een eind was gekomen aan zijn loop 
baan bij Nebiprofa , kon hij zijn bestuursfuncties op  
onafhankelijke basis uitvoeren. “Het afscheid is goed  
geregeld en ik heb no hard feelings,” aldus Van der Bom. 
“Probasys stelde me daarna als onafhankelijk voorzitter  
aan en dat werkte heel goed. Ik heb in deze rol denk  
ik veel voor de branche kunnen betekenen.”

“Ik heb in mijn loopbaan vele hoogte en dieptepunten  
beleefd. Een hoogtepunt was bijvoorbeeld mijn aanstelling 
als directeur, relatief snel nadat ik bij de organisatie  
aan de slag was gegaan. Na mijn HBS diploma ben ik bij  
Unilever Research aan de slag gegaan en heb in die 
periode een diploma analytische chemie op HBOniveau 
behaald. Ik was daar betrokken bij de ontwikkeling van  
witmakers voor de wasmiddelindustrie. Dat wilde ik niet  
mijn hele leven blijven doen en ik heb gesolliciteerd bij 
Nebiprofa, omdat men daar een Hoofd Laboratorium zocht, 
en omdat het bedrijf dichtbij mijn woonplaats was gevestigd. 
Daar ben ik met het ‘dakenvirus’ besmet. Ik ben dus van de 
witte was naar de zwarte bitumen gegaan! Dat was in 1971. 
Vijf jaar later was ik adjunct directeur en nog weer twee jaar 
daarna directeur.” Naast al deze activiteiten vond hij nog de 
tijd om te studeren en behaalde hij in 1983 zijn bul bedrijfs
economie bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Naast pieken kende zijn loopbaan vanzelfsprekend ook da
len. Van der Bom: “Het absolute dieptepunt uit mijn loopbaan 
was een dodelijk ongeval in de fabriek van één van onze 
medewerkers. En een ontslagronde, waarbij ik 30 medewerkers  
moest ontslaan, viel me ook bijzonder zwaar. In economisch 

opzicht begreep ik die keuze, maar het betrof medewerkers 
waar ik jarenlang intensief mee heb samengewerkt en  
waarmee ik een band had opgebouwd. Gelukkig is ieder
een daarna goed terechtgekomen. ”

OUEVREPRIJS
Toen Bram Kranenburg (Dakenman van het Jaar 2017) 
tijdens de prijsuitreiking een toespeling maakte op een 
 oeuvreprijs, wist Dick van der Bom al hoe laat het was.  
Hij had met veel plezier ingestemd met zijn nominatie voor 
de prijs Dakenman van het Jaar 2018, maar vroeg zich  
toch ook af wat voor het jaar 2018 , behalve zijn afscheid,  
de nominatie rechtvaardigde. De toekenning van een  
oeuvreprijs vindt hij dan ook veel beter passen. “De prijs voor  
Bram Kranenburg, die ik al vanaf het begin van zijn carrière 
ken, is natuurlijk ook op basis van zijn hele loopbaan.  
Het onderscheid tussen de Dakenman of vrouw van het Jaar  
en de Oeuvreprijs maakt het helderder waarvoor men de 
prijs krijgt toegekend.” 

Nadat Van der Bom de prijs kreeg uit handen van  
Marco de Kok (Low and Bonar), bedankte hij naast zijn  
collega’s en relaties ook zijn vrouw. Hij bedankte haar voor 
het feit dat hij gedurende zijn loopbaan veel van huis is  
geweest en de opvoeding van hun kinderen grotendeels 
aan haar heeft overgelaten. Heeft hij daar spijt van?  
“Nee, dat is niet het juiste woord,” reageert hij. “Als ik alles op
nieuw zou kunnen doen, zou ik geen andere keuzes maken. 
Maar het blijft natuurlijk wel een gegeven dat de keuze voor 
het één ten koste gaat van het ander. Ik was gedurende 
mijn loopbaan vaak ’s avonds laat thuis en ’s morgens vroeg 
weer weg, En ik was veel in het buitenland, met name ben  
ik veel in de Verenigde Staten geweest, daar Nebiprofa  
een onderdeel was van een Amerikaanse onderneming.  
Ook voor de exportactiviteiten was ik vaak op reis,  
vooral naar Scandinavische landen en ook Amerika.”

Van der Bom kijkt met voldoening terug op zijn loopbaan.  
De Oeuvreprijs heeft een mooie plaats in de woonkamer  
gekregen. Hij toont ook met trots een schilderij van de  
Cubaanse kunstenaar Ignacio Merida: een cadeau van  
Colbond Nonwovens (nu Low en Bonar) dat hij in 1999  
ontving naar aanleiding van de productie en verkoop van 
de vijf miljoen vierkante meter dakbedekkingsmateriaal met 
een inlage van Colback. Het geeft niet alleen het succes 
aan waarmee Van der Bom zijn activiteiten uitvoerde,  
maar ook hoe zijn inzet gedurende zijn loopbaan werd 
gewaardeerd door zijn collega’s en relaties. Tijdens de prijs
uitreiking sprak Marco de Kok de hoop uit dat van der Bom 
via DAKMERK nog lange tijd aan de branche verbonden 
zou blijven, een opmerking die in dit opzicht ook boekdelen 
spreekt. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl 

DICK VAN DER BOM  
IN ACHT VRAGEN

BURGERLIJKE STAAT?
GELUKKIG GETROUWD.

KINDEREN?
TWEE DOCHTERS EN  
EEN ZOON.

WAT DOE JE ALS  
JE NIET WERKT?
VOORAL GENIETEN VAN  
DE VRIJE TIJD, MAAR IK BEN OOK NOG STEEDS BETROKKEN  
BIJ DE BRANCHE EN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES  
IN DE REGIO.

FAVORIETE MUZIEK?
IK HEB EEN BREDE SMAAK: IK HOU VAN KLASSIEKE MUZIEK, 
MAAR OOK VAN STEF BOS. VAN DE POPMUZIEK IS HET  
TOCH VOORAL DE MUZIEK UIT MIJN JEUGD: BEATLES, STONES, 
SIMON & GARFUNKEL, ETC.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING?
IK HOU VAN DE KUST EN HET STRAND, MAAR BEZOEK OOK 
GRAAG STEDEN.

FAVORIETE STAD?
NEW YORK. DAT VIND IK ECHT EEN OVERWELDIGENDE STAD.

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT?
HET GEBOUW VAN DE NATIONALE NEDERLANDEN OVER  
DE UTRECHTSE BAAN IN DEN HAAG. DAT GEBOUW IS  
GEREALISEERD IN EEN SAMENWERKING MET OUDE BEKENDEN 
VAN BDA, VOORMOLEN BOUW, ORANJEDAK (TOEN NOG 
SWINDAK} EN NEBIPROFA. EEN HEEL AANSPREKEND GEBOUW 
DAT WE VEEL HEBBEN GEBRUIKT IN ONZE RECLAMEUITINGEN. 

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP?
DAT IK IN AL DIE JAREN MET NIEMAND ECHT RUZIE HEB  
GEKREGEN. ER WAREN NATUURLIJK WEL MENINGS 
VERSCHILLEN, MAAR IK BEN IN DAT SOORT DISCUSSIES  
ALTIJD OPLOSSINGSGERICHT.

Tijdens de feestavond voor de dakenbranche, op 22 maart jl.  
in Egmond aan Zee, kreeg Dick van der Bom de  
Roofs Oeuvre Award toegekend. De directe aanleiding  
was zijn afscheid als voorzitter van branchevereniging  
Probasys Benelux (sindsdien ProBitumen Benelux), maar hij 
kreeg deze onderscheiding voor zijn verdiensten voor de 
dakenbranche gedurende zijn lange loopbaan. In 2009 werd  
hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor 
zijn maatschappelijke verdiensten. “Ik voel het als mijn verant
woordelijkheid om me in te zetten voor de maatschappij,” 
vertelt hij hierover. “Als voorzitter van diversie organisaties  
en commissies op het gebied van zorg en onderwijs,  
en ook bijvoorbeeld in het bestuur van de lokale CDA,  
doe ik dit al decennialang. Ook na mijn afscheid van 
Probasys Benelux ben ik hier druk mee. Daarnaast was mijn 
afscheid natuurlijk niet echt een afscheid van de daken
branche, want ik ben nog steeds voorzitter van DAKMERK  
en Stichting Dak en Milieu.”

INZET VOOR DE DAKENBRANCHE
Van der Bom werd in 1978 op relatief jonge leeftijd directeur 
van producent van bitumineuze dakbedekkingen Nebiprofa 
in HendrikIdoAmbacht (tegenwoordig IKO in Moerdijk).  
Met de met een polyestermat gewapende dakbaan Colroof 
was de fabrikant eind jaren ’70 één van de voorlopers in  
de branche. Van der Bom is een bestuurder in hart en nieren 
en was al direct betrokken bij de diverse brancheinitiatieven. 
Zo heeft hij aan de wieg gestaan van brancheverenigingen 
VEBIDAK en Probasys en opleidingsinstituut Tectum.  
Ook was hij betrokken bij normering en certificatie in de 
branche die het kwaliteitsniveau van de dakenbranche  
ten goede zijn gekomen. “Natuurlijk kun je als directeur van 
een dakbedekkingsfabrikant je eigen ding blijven doen, 
maar ik heb het altijd belangrijk gevonden mijn horizon  
te verbreden,” aldus van der Bom. “Daardoor was ik bij veel 
ontwikkelingen betrokken en mijn inzet werd kennelijk  
gewaardeerd, want ik werd overal bij uitgenodigd.”
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Aeolos en Pluvius:  
vriend en vijand van  
dakdekkend Nederland

Die overmatige regen houdt niet alleen onze mensen van 
het werk, maar verziekt ook menig werkproces en planning. 
Want bij flinke regen, regent het ook lekkageklachten bij de 
woningverhuurders. Deze klachten worden vervolgens onbe
sproken bij het dakdekkersbedrijf over de schutting gegooid, 
‘of je het even wil oplossen’. Kantoormedewerkers worden in 
die tijd soms horendol. Ze moeten niet alleen het repareren  
organiseren, maar ook de vragen behandelen zoals: ‘ 
Waarom zijn ze nog niet geweest?’ of: ‘Jullie zijn gisteren  
geweest, maar het druppelt nog, dat kan toch niet?’  
of: ‘Dat is óók duur, ze zijn maar heel even geweest?’. 

Natuurlijk wordt hiermee omzet gedraaid, maar voor binnen
gekomen garantieklachten, die eigenlijk niet onder de garan
tie vallen, moet menig dakdekker eerst de blaren op de mond 
hebben gepraat, voordat de opdrachtgever overstag gaat en 
de rekening accepteert. Ook over de gewone reparatiekosten 
wordt menig verbaal robbertje gevochten, voordat facturen 
worden betaald. Maar al met al dekken deze reparaties zelden  
of nooit de eerdere verliezen van het onwerkbare weer.  

Gelukkig is daar het eeuwenoude gezegde: ‘van werk komt 
werk’ en dat is in dit geval ook waar. Mensen met oude,  
lekkende daken willen af van dat probleem. Buren van  
mensen met lekkende daken in gelijksoortige woningen 
willen geen probleem en vragen om vroegtijdige aanpas
singen en verbeteringen. Eigenaren van huizen met daken 
als dat van de buren met stormschade willen zekerheid en 
laten hun daken controleren en waar nodig aanpassen. 
 Ineens blijken Aeolus en Pluvius ook vrienden van dakdek
kend Nederland te zijn en zorgen ze voor harde euro’s in  
de zakken van deze ondernemers. 

Onze Hollandse boeren worden ineens weer blij van een 
paar oude Griekse goden die voor wat regen en storm 
zorgen. Niet alleen zij, maar ook de Nederlandse dakdekkers 
profiteren dan van de hulp van onze Griekse vrienden.  
Wat is een verenigd Europa toch mooi, of niet soms? ■

Het moet eind februari, begin maart zijn geweest dat een 
vertegenwoordiger van LTO Nederland in het nieuws kwam. 
Hij vertelde wat dakdekkers al wisten: het was de afgelopen 
tijd droog geweest. Veel te droog. Hoe moest dat met de lan
derijen, als daar niet snel verandering in zou komen? Akkers 
zouden verdrogen, want beregenen met deze grondwater
stand, daar zou geen waterschap toestemming voor geven.

Ik denk echt dat deze jammerklacht via al onze moderne 
technieken tot in de hoogste kringen van Olympus is doorge
drongen en het crisiskabinet van Zeus bijeen is geroepen.  
Daar moet de oppergod Aeolus aan Pluvius de vrije hand heb 
ben gegeven om onze boeren een helpende hand te reiken, 
want dagen van storm en regen waren het gevolg. Twee weken  
schier onwerkbaar weer voor de jongens van het dak en hun 
vele partners in de bouw. Daken (oud, nieuw en onaf) werden 
door storm geteisterd en diverse begaven het. Platte daken  
verloren hun afwerking en pannen vlogen door de straten,  
tot de dag dat Aeolus zijn manschappen tot bedaren riep.

De stormschade in de nieuwbouw kost de bedrijven alleen 
maar geld. Het werk is niet opgeleverd en de materialen ston
den onverwerkt op het dak, dat is dus ‘jammer, maar helaas’. 
Soms kan je meeliften op de CARverzekering, maar per saldo 
kost het geld en dat is zuur. De daken daarentegen van de 
bestaande gebouwen die er afgaan en door de verzekering 
worden gedekt, daar komt werk uit. Daar is wat aan te verdie
nen, maar ook daar zitten de verzekeraars en schadebemid
delaars tegenwoordig met hun neus op. Deze mannen en 
vrouwen komen echt niet voor u of de verzekerde opdagen. 
De tijd dat de verzekerde moest worden geholpen, is voorbij. 
Velen van u hebben dat inmiddels ook gemerkt. 

Pluvius kan met zijn regen het werk danig overhoop gooien. 
Vallen er bakken vol, dan hoor je niemand over onwerkbaar 
weer. Als je nog geen hond naar buiten stuurt, doe je dat 
ook niet met dakdekkers. Regent het regelmatig, maar een 
beetje verspreid over de dag, dan zien weinigen het als  
onwerkbaar weer, terwijl de mannen niets anders doen dan 
het dak droogmaken zodat het weer nat kan regenen.

THEO TALKS

In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad zijn mening over  

de dakenbranche en aanverwante onderwerpen.

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

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

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

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

Waarom zetwerk van Aabo Trading?

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

voorraad leverbaar
• Landelijk te leveren of razendsnel  

af te halen 

Zetwerk in 
heel Nederland!

Álles voor het dak. www.aabo.nl
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Aabo Trading Maastricht B.V.
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Aabo Trading Roermond B.V.
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Aabo Trading Tilburg B.V.
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Aabo Trading Utrecht B.V.
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Aabo Trading Zoetermeer B.V.
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Gebruiksdaken &
Gekleurde Daken
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Interiors Buildings Cities (faculteit Bouwkunde, TU Delft). Onderstaand essay 

schreef ze in het kader van de Rotterdamse Dakendagen (31 mei2juni).

Speeltuinen voor  
de verbeelding
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gaf Le Corbusier de ruimte vorm als een vierkant, begrensd 
door witte wanden. Een chambre à ciel ouvert: een naar  
de lucht geopende kamer. De wanden blokkeren het zicht 
op de stad, maar niet alles wordt aan het oog onttrokken.  
Enkele monumenten verschijnen boven de rand, zoals de 
Eiffeltoren en de Arc de Triomphe, die als minuscule kunst
werken op een schoorsteenmantel lijken te zitten. 

Het is een ongewoon dak, maar daarmee duidelijk niet 
minder opwindend. Het doet een maximaal beroep op de 
verbeeldingskracht van zijn bezoekers, die het afwisselend 
beschreven als openluchtsalon, als plek van stilte en bezin
ning, als optische machine voor het waarnemen van de 
stad en als surrealistisch manifest. Een plek van theater en 
verbeelding, dit dak, en zijn echo’s klinken door op het dak 
van De Rotterdam.

Maar waar komt de aantrekkingskracht van het stedelijke 
dak eigenlijk precies vandaan? Waarom is het zonder uit
zondering altijd weer een belevenis om er één te betreden, 
je onderdeel van de skyline te weten of onbespied over de 
rand te gluren, alsof je plotseling boven komt drijven uit iets 

waar je al die tijd onwetend in ondergedompeld was? 
Naoorlogse steden als Rotterdam, met hun overdaad aan 
ongebruikt dakoppervlak, doen wellicht het tegendeel  
vermoeden, maar de architecten van het modernisme  
zagen een duidelijke rol weggelegd voor het platte dak.  
Le Corbusier, één van de motoren van het modernisme,  
was hierin een sleutelfiguur. Hij verwoordde de potenties van 
het dak, en illustreerde ze in zijn uitgebreide oeuvre op de 
meest uiteenlopende manieren. In wat nu volgt zullen we, 
hinkstapsprong door de geschiedenis en losjes begeleid 
door een aantal gebouwen van Le Corbusier, de mogelijk
heden van het platte dak én de manier waarop ze in archi
tectuur omgezet zijn verkennen.

ZIGGOERATS EN HANGENDE TUINEN
Het verlangen naar het dak is zo oud als onze eerste steden.
In het zuidoosten van Irak rijst een gigantisch, bakstenen 
platform op uit de woestijn. Het heeft dezelfde lichtbruine 
kleur als het omringende zand, en loopt naar boven taps toe. 
Drie trappen brengen je naar wat nu het hoogste niveau is, 
maar oorspronkelijk moet dit massieve bouwwerk een stuk 
hoger geweest zijn: enkel het fundament resteert. Het zijn de 

Sereh Mandias, TU Delft

Ik sta op een dak in Rotterdam. Het is een dinsdagochtend, 
er schijnt een waterig zonnetje en ondanks de relatieve 
beschutting wappert mijn sjaal woest in de wind. Ik hoor het 
zachte gezoem van de installaties op het dak, verborgen in 
een stalen opbouw. Op deze hoogte, zo’n 150 meter boven 
de stoeptegels, zwijgt de stad. 

Het dak in kwestie bevindt zich op de meest oostelijke toren 
van De Rotterdam, het complex van OMA dat sinds 2013  
een dominante aanvulling is op de Rotterdamse skyline.  
Ondanks de grote hoogte, is het uitzicht op de stad beperkt: 
de gevel van glas en staal steekt zo’n twee meter door,  
waardoor de stad beneden aan het zicht onttrokken wordt. 
Je ziet enkel de afgesneden topjes van twee naburige torens; 
de Maastoren en de New Orleans. 

De manier waarop de iconen van de Rotterdamse skyline 
opduiken boven de rand van de balustrade, als een soort 
ornamenten op de horizon, schijnbaar losgezongen van  
de stad waarin ze verankerd zijn, doet denken aan een  
ander dak. Eentje dat niet meer te bezoeken is, maar voort
leeft in foto’s en beschrijvingen. 

In 1929 gaf Charles de Beistegui, een excentrieke multimiljo
nair en mecenas, de op dat moment aanstormend Zwitsers
Franse architect Le Corbusier en zijn partner Pierre Jeanneret 
de opdracht om het penthouse dat hij had gekocht in het 
centrum van Parijs te verbouwen. Niet voor zoiets banaals  
als bewoning, maar als décor de fête: een plek om feesten  
te geven, ter vermaak en om indruk te maken op zijn kosmo
politische vriendenkring. 

Het resultaat mocht er zijn, met als hoogtepunt het  dakterras 
bovenop het penthouse. Hoewel je vanaf hier uitzicht zou 
kunnen hebben over het volledige panorama van Parijs,  

Ziggoerat van Ur.
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overblijfselen van de Ziggoerat van Ur, gebouwd rond de  
21e eeuw voor Christus als onderdeel van een stadstaat 
in het oude Mesopotamië. De ziggoerats waren religieuze 
bouwwerken, waarvan de verhoogde platformen een 
 verbinding moesten maken tussen hemel en aarde.  
Onderzoekers vermoeden dat de platforms van de ziggoerats  
ooit beplant waren met bomen, die verkoeling boden op 
de vaak lange en hete weg naar boven. Het maakt ze tot 
de vroegst bekende gebruikte daken, waarbij het dak in dit 
geval geen bijvangst was, maar feitelijk raison d’être van de 
gehele constructie: een verhoogd platform waarmee de 
Mesopotamiërs zich uitstrekten naar de hemel. 

Zo’n zestien eeuwen later gaf Nebuchadnezzar II,  
koning van de Babylon, de opdracht voor de constructie  
van een reeks gigantische terrassen. Het legendarische 
bouwwerk, dat we nu kennen als de hangende tuinen van 
Babylon, was naar verluid een gift aan zijn vrouw, Amytis,  
die het berglandschap van haar thuisland miste. Op de  
oplopende reeks van terrassen, die volgens de overlevering 
gedragen werden door gigantische kolommen, werden 
tuinen aangelegd met een grote verscheidenheid aan 
bomen en planten. Op reconstructies (sluitend bewijs voor 
het bestaan van de tuinen is nooit gevonden) zien we een 
wonderlijke, getrapte berg. Het is misschien wel het eerste 
groene dak in de geschiedenis. 

Wie had gedacht dat we ver aan de andere zijde van  
onze jaartelling al begaanbare daken zouden vinden?  
Geen recente uitvinding dus, en al helemaal geen westerse. 
Ook later zijn platte daken vooral te vinden in droge,  
hete gebieden waar het buitenhouden van neerslag niet 
zo’n grote rol speelt en hout (waar veel van nodig is voor het  
construeren van schuine dakconstructies) een schaars goed 
is. Mediterrane landen, Azië, het MiddenOosten en grote 
delen van Amerika kennen daardoor een lange traditie van 
platte daken, die waar mogelijk ook altijd als een welkome 
verlenging van de leefruimte gebruikt werden. Het tegendeel 
geldt voor Centraal en NoordEuropa: het natte en relatief 
koude klimaat maakte schuine daken juist lange tijd de 
meest voor de hand liggende bouwwijze. 

Vanaf de Renaissance begon het platte dak in de noorde
lijke landen echter ook steeds meer tot de verbeelding te 
spreken, niet in de laatste plaats door de hangende tuinen 
van Babylon, die door de Grieken opgenomen waren in hun 
zeven wereldwonderen en zo onderdeel werden van de ver
beelding van de Renaissance. Desalniettemin duurde het tot 
de twintigste eeuw voordat het platte dak in de noordelijke 
klimaten door een aantal technologische ontwikkelingen 
vaste voet aan de grond kreeg. 

Al voor de Eerste Wereldoorlog werd er door architecten als 
Frank Lloyd Wright in Amerika en Adolf Loos in Europa mee 
gepionierd, maar voor de definitieve doorbraak van het 
platte dak moeten we wachten tot na de Eerste Wereldoorlog, 
toen de technische mogelijkheden aangevuld werden door 
een collectief verlangen naar een nieuwe architectuur. 

Hier komen we aan bij Le Corbusier, die zich opwierp als 
één van de grootste voorvechters van dit architectonische 
element (en gevochten werd er, getuige een heus dakendis
puut tijdens de bouw van de Weissenhofsiedlung, een bouw
tentoonstelling uit 1927, waar modernistische voorstanders 
van het platte dak lijnrecht tegenover de meer traditionalis
tische verdedigers van het gepunte dak kwamen te staan). 
Mede dankzij Le Corbusiers inspanningen was de opmars 
van het platte dak echter niet meer te stuiten. 

EEN MAGNIFIEKE LUXE
Een daktuin uit 1932, op de achtste verdieping van een  
flatgebouw in Parijs, sinds 1940 in zijn natuurlijk staat achter-
gelaten: klimop, goudenregen, sering, kardinaalsmuts,  
buxus, esdoorn, hondsroos, conifeer, lavendel, lelies,  
lelietjes-van-dalen, iris, en verschillende struikachtige planten, 
gras. Dit dak heeft nooit gelekt. 

Zo beschrijft Le Corbusier in Report sur un toit-jardin (verslag 
van een daktuin) het dak van zijn atelier en appartement  
op de bovenste verdieping van een woongebouw in Parijs. 
Hij ontwierp het in 1931 samen met Pierre Jeanneret en 
woonde er vanaf de oplevering tot aan zijn dood in 1965. 

Het is een treffende illustratie van zijn ideeën over het dak, 
zoals hij ze in 1927 formuleerde in zijn modernistisch manifest, 
de Vijf Punten van een nieuwe architectuur. Eén van de vijf 
is volledig gewijd aan les toits jardins, daktuinen, in zijn ogen 
een ideale synthese van het aangename met het noodzake
lijke: een daktuin beschermt de dakconstructie tegen verval 
(door snelle veranderingen in temperatuur en vochtigheids
graad tegen te gaan) en tegelijkertijd betekent het gebruik 
van het platte dak het herwinnen van de ruimte die het  
gebouw op de grond in de stad inneemt. Zijn architectoni
sche mogelijkheden maken het bovendien in potentie tot  
de beste plek van het gebouw. Het is, aldus Le Corbusier, 
‘een authentieke architectonische gebeurtenis, een drager 
van charme en poëzie, een magnifieke, gratis luxe.’

Het dakterras als een plek voor herstel, niet alleen van het 
bebouwde oppervlak, maar ook van de natuur die hier  
was voordat zij plaats moest maken voor de stad. Eén die, 

bovendien, niets kost, hij is er immers al. Op het dak van  
Le Corbusiers appartement is deze natuur niet gecontro
leerd, maar juist wild en autonoom. De schaarse foto’s tonen, 
in zwartwit, een klein dakterras, omgeven door wilde begroei
ing. Zij wordt niet aangelegd, maar ontstaat: zaadjes worden 
aangevoerd door vogels of de wind en de groei wordt  
gedicteerd door de zon en de regen. Met het terugbrengen 
van natuur in de stad komt ook de natuurlijke cyclus het 
gebouw binnen: kleine koninkrijkjes van groei en verval.
Hier is de gebruiker van het dak niet langer de baas, maar 
een stille waarnemer van een natuurlijk proces van evolutie. 
Voor de gebruiker lossen deze tuinen een romantisch  
verlangen naar het buitenleven in. Want net als de  esdoorn, 
de lelies en de goudenregen is de mens op het dak bloot
gesteld aan de heersende weersomstandigheden, en, 
meer dan op enige andere plek in de stad, in contact met 
de  hemel. In een zee van glas, staal en gewapend beton, 
behoort het dak tot het domein van de natuur. 

HET ZICHT OP DE STAD
Maar dat is niet het enige wat het dak kan brengen. ‘Het ver  
langen om de stad te zien, ging vooraf aan de middelen om 
het te bevredigen,’ schrijft de Franse filosoof Michel de Certeau 
in 1980 in The Practice of Everyday Life. De schilders van  
de Middeleeuwen en de Renaissance verbeeldden de stad 
van boven en toonden een op dat moment ongrijpbaar 
perspectief. Maar zoals dat gaat met menselijke verlangens, 
haalden technologische ontwikkelingen de verbeelding  
na verloop van tijd in. 

 ‘Opgetild worden naar de top van het World Trade Center,  
is uit de greep getild worden van de stad’. Met die  
woorden zet de Certeau zijn lezers op het dak van het  
World Trade Center in New York, en vervolgt: ‘Zijn hoogte  
verandert hem in een voyeur. Het zet hem op een afstand. 
Het transformeert de betoverende wereld waardoor hij  
bezeten werd tot een tekst die zich uitstrekt voor zijn ogen’.

Vanuit deze positie toont de stad zich als een golvend tapijt 
van verticale vormen. Het wordt, voor even, een leesbaar, 
monumentaal reliëf. Hij contrasteert dit alziend oog met  
het blinde rondwandelen op straatniveau, dat onze alle
daagse ervaring van de stad bepaalt. De Certeau’s essay  
is uiteindelijk kritisch over de blik van boven, maar haar  
aantrekkingskracht is duidelijk: het brengt structuur aan  
in een normaal gesproken chaotische, lawaaierige en  
onoverzichtelijke ervaring van de stad. 

Richten we ons nu op, onze blik wegsturend van het verlei
delijke gekrioel aan onze voeten, dan zien we dat er nog iets 
anders is, dat plots zichtbaar wordt: de horizon. Het begrip is 
op twee manieren te definiëren, die onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. Het is de lijn waar de hemel de aarde raakt, 
en tegelijkertijd de grens van het voor ons zichtbare. 

Le Corbusier was zich hiervan maar al te bewust: al zijn archi
tectuur verhoudt zich expliciet tot de horizon. Hij nam echter 
geen genoegen met het simpelweg tonen van het uitzicht: 
zijn gebouwen nemen positie in, ze tonen en verdekken.  

De relatie tot de horizon is bij hem niet neutraal, maar iets 
dat bewust vormgegeven kan worden. 

In het De Beistegui appartement in Parijs toont hij zich  
een meester van de manipulatie. Ik schreef al over de  
chambre à ciel ouvert, maar de route die de uitverkoren be
zoeker aflegt om hem te bereiken, is minstens zo spectaculair. 
Vanuit het appartement voeren de smalle treden van een 
wenteltrap de bezoeker naar een gesloten, ovale ruimte op 
het dak, waar met behulp van een periscoop het panorama 
van Parijs op een ronde tafel geprojecteerd wordt. De stad 
wordt buitengesloten en het kunstmatig gesimuleerde alter
natief krijgt de voorkeur boven the real thing.

Vanuit deze ruimte betreed je het dakterras, dat volledig uit 
witte marmeren platen is opgetrokken en uit verschillende 
niveaus bestaat. Waar het Le Corbusier in zijn appartement 
en atelier nog te doen was om het introduceren van de 
wilde natuur, volgt hij hier een andere strategie. Natuur is 
nog steeds aanwezig, maar deze keer zijn het kaarsrechte 
heggen, in een spiraal getrimde struiken, een strak grasveld. 
De wilde natuur heeft plaatsgemaakt voor een kunstmatig 
landschap, dat bovendien mechanisch aangestuurd  
werd en op commando kon bewegen: de lange heg aan  
de zijde van de ChampsElysées werd met een druk op de 
knop in de wand eronder verzonken, om zo het uitzicht  
op de allée tevoorschijn te toveren. Waar hij zijn woningen 
karakteriseerde als machines voor het wonen, is dit apparte
ment eerder een amusementsmachine, tot de nok  
gevuld met theatrale ingrepen. 

Maar het grootste theater is nog altijd het uitzicht op de 
stad. Op het hoogste niveau, in de chambre à ciel ouvert, 
blokkeert Le Corbusier welbewust het turbulente panorama 
en maakt de marmeren balustrade de grens van waaraf 
het (stedelijk) landschap gelezen kan worden. Hier toont hij 
Parijs zoals hij het ons wil laten zien, zíjn idee van de stad: 

De hangende tuinen van Babylon.

Het dak van de Rotterdam.
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een vlakke skyline waaruit de waardevolste architectonische 
schatten oprijzen: de Arc de Triomphe, de Eiffeltoren,  
de Notre Dame en de heuvel van Montmartre met daarop 
de SacréCœur. Het dak werd door Le Corbusier gebruikt  
om de stad te ensceneren, en zo een geïdealiseerd beeld 
van de Parijs te construeren.

Het toevoegde meubilair vergroot het theatrale effect:  
een open haard echoot de Arc de Triomphe (of andersom), 
er ligt gras bij wijze van tapijt, en de hemel is het plafond. 
Later voegt De Beistegui bij gelegenheid onder meer  
een spiegel en een papegaai toe, maar ook zonder deze  
attributen vormt deze openluchtsalon een bijzonder  
surrealistisch geheel. 

Het dak biedt een vorm van ontsnapping, door in onze 
steeds dichter bebouwde steden de mogelijkheid te bieden 
de horizon te zien en te veranderen hoe we de stad ervaren. 
Maar, zo demonstreert Le Corbusier, daar hoeft het niet  
bij te blijven. Het geeft ons bovendien de mogelijkheid van 
deze ervaring theater te maken, haar naar wens te manipu
leren. Irrationaliteit en verbeelding sluipen hier de architec
tuur binnen, en nestelen zich op het dak.

DE VRIJHEID VAN HET DAK
Deze theatrale ontsnapping aan het alledaagse manifesteert  
zich niet alleen in het zicht vanaf het dak, maar ook in hoe 
we deze plek kunnen gebruiken. Op het dak zijn soms din
gen mogelijk, die elders niet door de beugel kunnen.  
Het New York in de tweede helft van de negentiende eeuw  
is een uitbundige illustratie van deze vrijheid van het dak. 
Hoewel de dichtheid van eilandstad Manhattan het pionie
ren met dakgebruik achteraf een voor de hand liggende 
ontwikkeling maakte, moesten er Europese invloeden aan 
te pas komen voordat zijn belofte op grote schaal ingelost 
werd. In 1881 reisde Rudolph Aronson, een Amerikaanse  
dirigent en muzikant, door Europa. Hier ontdekte hij de 
pleasure gardens, tuinen van plezier voor zomers openlucht
vermaak. In New York sloten de meeste theaters in de hete 
zomers noodgedwongen hun deuren: er bestond nog  
geen airconditioning. Om een alternatief te bieden,  
besloot Aronson de pleasure garden naar New York te expor
teren. Op de grond was echter geen plek. Zijn ingeving:  
het dak op. En wel de daken van de theaters zelf, die met 
hun grote oppervlakken een schat aan ruimte boden. 
In 1882 opende hij zijn eerste roof garden op het dak van 
het Casino Theatre, en al snel volgden naburige theaters 
aan Broadway zijn voorbeeld. De concurrentie maakte de 
inrichting van de daken steeds uitbundiger en fantastischer. 
Hele fantasiewerelden werden opgetuigd om het avondlijk 
publiek van de straat af de daken op de lokken. Ze beloofden  
een nieuwe vorm van gezamenlijk plezier; een frivole ont
snapping uit de stad op ooghoogte. 

Zo was er het New York Theatre, die door opeenvolgende 
eigenaren als Jardin de Paris en Cherry Blossom Grove 
uitgedost werd, waar volgroeide bomen vol bloesem de 
glazen overkapping voor podium en publiek omhoog leken 

te houden. Of de Paradise Roof Garden op het Victoria en 
Republican Theatre, een openluchtdorpje voorzien van vijver, 
een Nederlandse boerderij en een Parijse molen, tijdens 
openingsuren voor de goede orde bevolkt met boeren, melk
meisjes en een selectie boerderijdieren. Totaal fantastische 
architecturen waren het, die niets meer te maken hadden 
met de straat beneden, of het gebouw waarop ze stonden. 

Maar de daken boden niet alleen een magisch decor, ook 
het vertier kan met recht grensverleggend genoemd worden. 
Er werd geëxperimenteerd met wat men toen schaarde 
onder vulgair vermaak, zoals vaudeville en variétéshows. Het 
waren plekken waar het voorheen onacceptabele toege
staan werd. Dingen die nooit plaats hadden kunnen vinden 
in de gesloten theaterzalen, maar die, als ze eenmaal hun 
succes bewezen hadden, geregeld via de daken hun weg 
naar het mainstream entertainment beneden vonden. 

COLLECTIEF PLEZIER
Op de New Yorkse daken hoefde zowel de architectuur als 
het gebruik zich niet te conformeren aan de regels die elders 
golden. Een plek van vrijheid, verscholen achter de borstwe
ring. Een backstage van de stad, waar nieuwe ideeën naar 
de oppervlakte konden borrelen. 

Toen hij de stad in 1935 aandeed, was Le Corbusier net 
op tijd om de bloeitijd van de daktheaters mee te kunnen 
maken. Het is onduidelijk of hij ze ook daadwerkelijk bezocht 
heeft, maar uit zijn ontwerp voor een woongebouw in Mar
seille, de Unité d’Habitation (19471952), blijkt eenzelfde soort 
opvatting van het dak als vrijzinnige microkosmos. 

Anders dan de daken van Le Corbusier die tot nu toe de 
revue passeerden is dit een publiek dak. Waar de apparte
menten in het gebouw zelf gericht waren op het individuele 
leven, biedt het dak alles wat de bewoners tot een gemeen
schap kon smeden. De ruimte van 164 maal 24 meter werd 
door Le Corbusier gevuld met onder meer een kleuterschool, 
een zwembad, een gymzaal, een solarium en een cafetaria. 
Ook is er een hardloopbaan, helemaal rondom, die doet 
denken aan de Fiatfabriek in Turijn uit de jaren ‘20, waar het 
dak dienstdoet als testparcours voor auto’s uit de fabriek 
eronder. Maar het dak was bij Le Corbusier het domein van 
mens en natuur, niet dat van de auto.

Veel komt samen op dit dak. Natuur wordt gerepresenteerd 
door onregelmatig gevormde heuvels van beton (speeltoe
stellen voor de kinderen die het dak bevolken), die hier even 
groot lijken als de al even grillige heuvels aan de horizon. 

Samen met de ruwe betonnen opbouwtjes die het dakpro
gramma huisvesten vormen ze het vocabulaire van een 
kunstmatig daklandschap. 

Hier, als in eerdere projecten, neemt de hoge opstand 
rondom het dak het uitzicht op de stad weg en vestigt de 
aandacht op de heuvels rondom Marseille in de verte. Het is 
Le Corbusiers hommage aan de Acropolis, die hij op 24ja
rige leeftijd bezocht en die een diepe indruk maakte. En dan 
met name de manier waarop de gebouwen op de heuvel 
er in gesprek treden met de horizon in de verte. Maar door 
de ventilatiepijpen, met hun sculpturale verticale vormen, 
doet het net zo goed denken aan het dek van een oceaan
stomer, een andere favoriete referentie. Door je afwisselend 
te wanen op een modern schip en op een antieke heuvel, 
transporteert de architectuur van het dak je zowel naar het 
verleden als naar de toekomst. Maar het is ook een minia
tuurstad, met zijn verzameling van functies en gebouwen, 
die een maximale dichtheid aan ervaringen bieden in een 
beperkte ruimte. 

Hier lost het dak zijn belofte in als ultieme publieke ruimte. 
Voor collectief, in plaats van privaat plezier. Tegen de achter
grond van het landschap aan de horizon, en de wolken en 
de zon erboven. Of, zoals Le Corbusier het zelf formuleert: ‘Het 
[gebouw] biedt zijn dak aan aan het gezelschap van de 
wolken, de hemel, of de sterren’. 

De Unité biedt zo een synthese van alles wat het platte dak 
stadsbewoners te bieden heeft. Het dak als plek waar we 
de natuur kunnen ervaren: wild, getemd of kunstmatig, en 
onderworpen aan de weersomstandigheden. Een ruimte die 
ons in relatie brengt met onze omgeving, door het zicht op 
de stad en op de horizon te herstellen. Een plaats van vrij
heid en experiment, zowel voor de architectuur als voor zijn 
gebruikers. 

Als je al deze mogelijkheden en kwaliteiten van het stedelijk 
dak overziet, kun je concluderen dat we het dak ook op 
kunnen vatten als idee. Zoals publieke ruimte naast een 
optelsom van concrete plekken, ook een idee vertegenwoor
digt. Een idee over een plek vol verbeelding en poëzie, een 
‘authentieke architectonische gebeurtenis’, die ons in de 
stad de ruimte geeft voor een andere relatie tot de horizon, 
tot de natuur  en tot elkaar. ■

Het dak van de Unité d’Habitation.
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Slimme daken als oplossing 
voor de waterparagraaf

Al in de jaren 90 introduceerde OPTIGRÜN de 
eerste Retentiedaken. Anno 2019 zijn wij markt- 
leider op het gebied van het slim benutten van
daken en regenwater. Door water te bergen en in 
uiterste gevallen slim af te voeren met de Smart 
FLow Control® zorgen we voor de benodigde 
vergunningen omtrent de wateropgave. 

Meer informatie over multifunctionele en 
slimme daken:  
www.optigroen.nl
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Dakenbeleid op basis van  
betrouwbare gegevens

SPECIAL GEBRUIKSDAKEN

artificial intelligence). Het doel hiervan is in kaart te brengen 
of het bouwwerk geschikt is voor een bepaalde toepassing. 
Hierbij houden we rekening met de praktische situatie  
en de geldende regelgeving.”

“We zijn begonnen met het in kaart brengen van de geschikt  
heid van de daken voor de toepassing van zonneenergie 
en inmiddels zijn we ook bezig met de toepassing van groen
daken en multifunctionele daken. Het doel is om een reëel 
beeld te schetsen van de mogelijkheden. We houden in 
onze analyses rekening met de diverse omgevingsfactoren,  
dus, als we ons even beperken tot de toepassing van  
zonneenergie op daken, o.a. schaduw (van bomen en  
gebouwen), maar ook bijvoorbeeld de constructie: is het 
dak sterk genoeg om de extra belasting te kunnen dragen?  
Deze laatste gegevens leiden we af uit de klantendata.  
De regelgeving is een andere beperkende factor, denk bij
voorbeeld aan de Welstand. Andersom zijn wij natuurlijk ook 
gebonden aan regels, waaronder de privacywet: daarom ver 
zamelen wij alleen algemene gegevens van de gebouwde 
omgeving, die niet zijn te herleiden tot de handelingen of 
objecten van individuele personen of organisaties.”

“Al deze gegevens worden ingevoerd in de computer,  
al is het in dit verband beter te spreken van een machine.  
Wij verkrijgen onze satellietbeelden via NASA en ESA en  
leren de computer de beelden te filteren op basis van de 
gegevens die wij invoeren (zoals dus o.a. de hierboven  

beschreven factoren). Op basis hiervan verkrijgen we een 
reëel beeld van de potentie van het Nederlandse daken
landschap. We brengen letterlijk de bruto potentie terug naar  
de netto potentie. Vergelijk het met een legpuzzel, waar we  
steeds puzzelstukjes uithalen tot er nog maar een paar 
stukjes overblijven: dat is de potentie. Het getal dat momen
teel rondzingt, van 14 miljoen km² aan dakoppervlak in 
Rotterdam, dat geschikt is voor dakgebruik, maar momenteel 
grotendeels nog ongebruikt blijft, komt mede uit onze koker.”

“Met deze gegevens en analyses kunnen wij rapporten op
stellen en adviezen uitbrengen. Maar we zijn terughoudend 
in onze adviezen, want het is niet onze rol om beleid uit te 
stippelen. Wij hebben een ondersteunende rol voor gemeen
ten en woningcorporaties: we zorgen voor de gegevens 
op basis waarvan het beleid kan worden bepaald. Op het 
gebied van zonneenergie hebben we de potentie goed in  
beeld en we zijn ver gevorderd met de analyse van de poten 
tie op het gebied van groendaken. In de loop van dit jaar 
willen we ook de multifunctionele daken in beeld hebben.”

Het bedrijf voert de werkzaamheden overigens niet alleen 
voor het dak uit. Zo analyseert men naast de daktoepas
singen ook o.a. de mogelijkheden van zonnepanelen langs  
de snelweg en warmteverlies van gebouwen. 

GOEDBEDOELDE ONELINERS
“We willen hiermee zoals gezegd een basis leggen voor 
 gefundeerd beleid en een eind maken aan de goed
bedoelde politieke oneliners, die schadelijk zijn voor de 
geloofwaardigheid van de activiteiten. Als een politicus in al 
zijn enthousiasme roept dat hij bijvoorbeeld alle daken van 
een bepaalde wijk wil vergroenen, terwijl dat maar op een 
fractie van de bedoelde daken mogelijk is, zal een volgende 
keer dat iemand de daken wil vergroenen niet meer worden 
geluisterd. Dan wordt het luchtfietserij. Als je dat niet wil,  
heb je de keuze om het beleid te baseren op een reken
methode, of op een analyse die de werkelijkheid zo nauw

keurig mogelijk benadert. Ons uitgangspunt is om de data 
zo min mogelijk theoretisch te laten zijn, dus op basis van 
een grondige analyse.”

Van Zwieten signaleert dat er nog slechts een beperkt aantal 
gemeenten actief beleid heeft gemaakt op het gebied van 
groendaken. “De redenen hiervoor lopen uiteen. Je kunt je 
voorstellen dat men in meer landelijke gebieden, minder be
hoefte heeft aan regulering op het gebied van bijvoorbeeld  
waterretentie. Toch doet ook een groot aantal middelgrote 
gemeenten, die met dezelfde problematiek te maken hebben  
als een stad als Rotterdam, het momenteel nog zonder 
beleid op dit gebied. Mogelijk is daar de urgentie van de 
problematiek nog niet goed doorgedrongen. In sommige 
gemeenten verleent men uit principe geen subsidie op de 
aanleg van groen of waterdaken.”

Je zou dus kunnen zeggen dat Rotterdam op dit gebied  
een voorloper is, zowel nationaal 
als internationaal. Onlangs ver
zorgde Sobolt een presentatie 
tijdens de Smart City Expo in  
Barcelona, met de verwachting 
dat daarmee het eigen werk
terrein ook internationaler zou 
worden. Maar dat is tot nu  
nog niet gebeurd. Van Zwieten: 
“Wellicht geldt ook hier dat  
de noodzaak voor Rotterdam 
groter is om nu te handelen. 
Maar ik ben ervan overtuigd  
dat die noodzaak op korte 
termijn wereldwijd wordt onder
kend. Het gebruik van het dak  
is een noodzakelijke ontwikke
ling, die alleen maar sterker  
zal worden.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Van Zwieten is van huis uit bestuurskundige, maar hij is 
daar niet in doorgegaan, naar eigen zeggen omdat hij te 
ongeduldig is. Dat ongeduld zit hem ook in zijn bevlogen
heid op het gebied van milieu en duurzaamheid. Hij had op 
dit gebied al verschillende initiatieven genomen, toen hij zijn 
huidige compagnon Danny Hetharia tegenkwam.  
Samen bouwden ze een systematiek waarmee de data over 
de gebouwde omgeving (waaronder ook het dak) kunnen  
worden verzameld. In 2,5 jaar is het bedrijf uitgegroeid 
tot een landelijk actieve organisatie van 15 medewerkers 
(waarvan 10 programmeurs), die met name gemeenten en 
woningcorporaties tot de klantenkring mag rekenen.

COMBINATIE VAN DATA
Hoe gaat het bedrijf te werk? “Wij verzamelen gegevens 
van de gebouwde omgeving op basis van respectievelijk 
satellietbeelden, openbare data en klantendata. Het systeem 
maakt gebruik van GISdata, 3Dpuntenwolk, luchtfoto’s en 
satellietbeelden en werkt met deep learning (een vorm van 

Dat er veel potentie ligt op de  

Nederlandse daken op het gebied  

van duurzame energie, groen,  

waterretentie en dakgebruik is  

bijna een open deur.  

Maar hoe druk je die potentie in 

cijfers uit? Deze vraag is belangrijk, 

omdat beleid wordt ontwikkeld 

op feiten. Het Rotterdamse Sobolt 

brengt de potentie van de  

daken in kaart. Roofs sprak met 

Jeroen van Zwieten, één van de 

oprichters van het bedrijf.

Het team van Sobolt. Geheel links: Jeroen van Zwieten.
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Het jaarlijkse Rooftop Festival ROEF organiseert voor het eerst een weekender. 

Op vrijdag 7 en zaterdag 8 juni verzorgt de organisatie tal van activiteiten  

op en onder indrukwekkende daken. Op zaterdag is er verdieping met een 

inhoudelijk dagprogramma op daken verspreid door heel de stad.

Amsterdams Rooftop Festival 
vraagt aandacht  
voor het daklandschap

SPECIAL GEBRUIKSDAKEN

Voor het vierde jaar op rij neemt ROEF alle festivalbezoekers 
mee naar boven. Het is een festival dat zich net boven het 
dagelijks leven afspeelt, met locaties verspreid door de stad.  
Vrijdag en zaterdag hebben ieder een eigen rooftop lineup,  
zodat de daken zich op korte fiets/loopafstand van elkaar 
bevinden. In het betreffende weekend wordt er op de 
 mooiste daken in Amsterdam Centrum, Oost en Noord van 
alles georganiseerd: van live muziek tot een silent disco,  
theater en spoken word tot karaoke op de 21ste verdieping. 
Zelfs in een spelletje jeu de boules op 100 meter hoogte 
wordt voorzien.

VERDIEPING 
Het, zoals de organisatie het zelf noemt, ‘hoogste festival 
van Amsterdam’ wil laten zien dat er op het dak een grote 
hoeveelheid onbenutte ruimte is met enorm veel potentie. 
Ruimte voor stadsparken en moestuinen, zonne panelen en 
wateropvang. Tijdens het festival komt daarom ook de toe
komst van het daklandschap aan bod. Het dagprogramma 
op zaterdag geeft inzicht in de enorme potentie van het 
daklandschap. O.a. De Dakdokters, Studio Valkenier,  
Rooftop Revolution, PopUp City en The Pollinators zullen 
spreekbeurten houden. In Hotel Casa worden internationale 
trends rondom het stedelijk daklandschap gepresenteerd,  
gevolgd door een vraaggesprek met enkele pioniers. 

ROEF organiseert het Rooftop Festival niet als doel, maar als 
middel. Het festival toont hiermee de huidige mogelijkheden 
en de mogelijke toekomst van het Amsterdamse dakland
schap. In Nederland is maar 1% van de 400 km² aan  
platte daken groen en in Amsterdam is slechts 2% van de 
daken in gebruik. ROEF roept sinds 2016 op tot het vergroe
nen en publiek toegankelijk maken van Amsterdamse daken. 
Voor projectontwikkelaars, vastgoedeigenaren en  
beleids makers organiseert men daarom inspirerende  
dakendiners. In 2018 zette men i.s.m. Rooftop Revolution  
de Dakplannen fabriek op: een vernieuwende brainstorm
methode voor realiseerbare dakplannen. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Foto: Coco Plooijer.

Foto: Eliane Kemble.

Foto: Claartje Michels.

Foto: Marc Deurloo.



De trend naar circulair bouwen is gezet. De overheid heeft als doel gesteld dat  

de Nederlandse economie in 2050 voor 100% circulair is. In 2030 moet dat al 

50% zijn. Ook de bouw staat dus voor een grote uitdaging. NedZink Titaanzink 

beantwoordt vandaag al aan deze duurzaamheidsambities met een  

uitstekend milieuprofiel: een levensduur van meer dan 75 jaar en een 

recycling percentage van ruim 95%. Het mooie is dat het Titaanzinkportfolio 

van de Nederlandse zinkverwerker steeds verder wordt uitgebreid en intussen 

al leverbaar is in zes verschillende kleuren.

NedZink Titaanzink:  
kleurrijk circulair bouwen

NedZink is een fabrikant van gewalst titaanzink voor toe
passingen in gevelbekleding, dakbedekking, dakgoten en 
hemelwaterafvoersystemen. Met ruim 130 jaar ervaring is de 
firma uitgegroeid tot een van de grootste en modernste zink
verwerkers van Europa. Momenteel wordt zelfs gebouwd aan 
een compleet nieuwe productiefaciliteit die vanaf 2020 de  
productiecapaciteit verdubbelt. Het onderstreept de popu
lariteit van het duurzame bouwmateriaal. NedZink Titaanzink 
heeft niet alleen een uiterst positieve milieubalans – er zijn 
maar weinig bouwmaterialen waarvan de totale milieu
balans zo positief is als voor zink – ook qua esthetiek zijn er 
steeds meer mogelijkheden. De R&Dafdeling blijft voortdu
rend inspelen op de behoeften in de markt. Dat heeft geleid 
tot een uitbreiding van het Titaanzinkportfolio.

NEDZINK NATUREL
NedZink NATUREL is een duurzaam, esthetisch en onder
houdsvrij bouwmateriaal dat met de jaren en onder invloed 
van de weersomstandigheden steeds mooier wordt.  

Er vormt zich namelijk een natuurlijke zinkpatinalaag.  
Door deze eigenschap wordt NedZink NATUREL overwegend 
gebruikt daar waar natuurlijke en levendige uitstraling,  
hoge rendabiliteit en lange levensduur geëist worden.

NEDZINK NOVA
NedZink NOVA neemt een unieke positie in de markt in.  
NedZink NOVA is een procesmatig gepatineerd titaanzink, dat  
ontstaat door een chemische oppervlaktebehandeling na 
het walsproces. Daarbij wordt in feite de structuur en samen
stelling van de normaliter door weersinvloeden gevormde 
patinalaag op NedZink NATUREL gesimuleerd. Het resultaat is 
een mat geborsteld oppervlak in een natuurlijke grijze tint.

NEDZINK NOIR
NedZink NOIR is procesmatig gepatineerd titaanzink in  
een antraciet zwarte kleur. Ook NedZink NOIR ontstaat na 
een chemische oppervlaktebehandeling aansluitend  
op het walsproces. Alle natuurlijke eigenschappen  
van titaanzink blijven volledig behouden.  
NedZink NOIR is naast NedZink NOVA een tweede  
kleurvariant gepre patineerd titaanzink.

NEDZINK NUANCE
Relatief nieuw in het Titaanzinkportfolio is NedZink NUANCE: 
procesmatig gepatineerd titaanzink voorzien van pigmenten. 

Dit resulteert afhankelijk van het gekozen pigment in een 
esthetisch hoogwaardige zinkvariant met een blauwe, rode 
of groene kleurnuance. De natuurlijke eigenschappen van 
titaanzink, zoals de hoge duurzaamheid, goede vervormings
eigenschappen en het onderhoudsvrije karakter blijven 
 volledig behouden. De pigmenten zorgen tevens voor een 
extra bescherming van het geprepatineerde zink. 

Welke kleur NedZink Titaanzink je ook kiest, je bent altijd ver
zekerd van het meest duurzame en milieuvriendelijke bouw
product. Het past volledig in de trend van circulair bouwen. ■

Duurzaam, tijdloos &
  onderhoudsvrij
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In Roofs mei 2019 meldden we al dat de Green Deal Groene Daken (GDGD) 

zal worden getransformeerd naar het platform het Nationaal Daken Plan.  

Tijdens een bijeenkomst in Nieuwspoort in Den Haag werd met  

een terugblik op de verworvenheden de GDGD officieel afgesloten en  

vooruitgeblikt naar het nieuwe platform.

Verworvenheden  
Green Deal Groene Daken 
gepresenteerd

SPECIAL GEBRUIKSDAKEN

Tweede Kamerlid Suzanne Kröger lichtte haar motivatie voor 
de motie rond groene daken toe: “De motie groene daken is  
met hele brede steun in de Kamer aangenomen. De beleving  
van ‘klein groen’ in de stad is cruciaal en met deze motie 
hoop ik zoveel mogelijk gemeenten mee te krijgen om 
beleid te maken van groen in de stad. Ik ben benieuwd naar 
de aanbevelingen vanuit de Green Deal Groene Daken.“

HET VERRIJKTE DAK ALS HET NIEUWE NORMAAL
Verschillende partners hielden tijdens de bijeenkomst  
pitches over ontwikkelingen en resultaten van de GDGD.  
Voorzitter van de Vereniging Bouwwerkbegroeners (VBB),  
Dirk Roosendaal, communiceerde een aantal ‘facts & values’ 
die door de inspanningen van de GDGD boven water zijn 
gekomen. Hij concentreerde zich daarbij op het thema  
‘waterretentie’. Het opvangen van water leidt bijvoorbeeld  
tot 50% minder riooloverstort, met als bonus dat het water te  
gebruiken is voor de tuin of het toilet. De techniek is inmiddels  
zo ver dat kan worden geanticipeerd op de regenbuien. 
Roosendaal besloot met een oneliner die de insteek van  
de GDGD goed samenvat: “Als je snel wilt gaan, ga alleen; 
als je ver wilt komen, ga dan samen.”

Strategisch adviseur natuur & duurzaamheid van de  
provincie Overijssel, Laura van Heeswijk, schetste de overgang 
van de GDGD naar het Nationale Daken Plan. “De GDGD ver
rijkt de uitvoering van onze natuurvisie ‘Natuur voor Elkaar’, 
waarin we met partners werken aan groene, biodiverse,  
gezonde, beleefbare en klimaatbestendige steden en  
dorpen in Overijssel.”

Tijdens de feestelijke afsluiting presenteerde de GDGD haar 
resultaten aan Deltacommissaris Peter Glas. De veertig over
heden, bedrijven en kennisorganisaties vierden hun succes 
sen van ruim vier jaar samenwerking. Met hun streven naar 
meer en betere groene en blauwe daken, zetten ze de 
meetbare effecten op een rij, brachten innovaties in kaart 
en schreven een Handreiking Natuurdaken. Ook ijverden ze 
voor financiële prikkels, zoals hypotheekrentekorting en een 
duurzamer belastingsysteem.

Het dak verbindt  
ambitieuze partners

Ruimte voor water, groen, welzijn en energie

Deltacommissaris Peter Glas neemt het legacy-document tijdens een toost  

in ontvangst. Foto: Merijn Michon Fotografie.
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Na de pitches overhandigden Green Dealvoorzitter  
Egbert Roozen en bestuurslid Kasper Spaan het overzicht 
van hoogtepunten en producten aan de Deltacommissaris. 
“De tijd van decoratiegroen is voorbij,” aldus Egbert Roozen, 
waarop Kasper Spaan aanvulde: “Het verrijkte dak als het 
Nieuwe Normaal is onze ambitie.”

De boodschap die de partners aan de Deltacommissaris 
meegeven met deze overhandiging, is dat zij met elkaar een 
volgende stap willen zetten, om oplossingen via daken te 
verankeren in de stedelijke planvorming, aanbestedingen, 
het bouwproces, en de huidige gebouwde omgeving.  
Zodat (natuur)inclusief bouwen bijdraagt aan een meer 
klimaatbestendige en gezonde stad.

Deltacommissaris Peter Glas reageerde enthousiast:  
“Klimaatadaptief bouwen moet het nieuwe normaal worden. 
Om dat te bereiken, moet er nog wel veel gebeuren.  
Jullie hebben een stap gezet met de resultaten van GDGD. 
De manier waarop jullie gezamenlijk het vervolg op de kaart 
zetten als Nationaal Daken Plan draagt bij aan ‘de stad als 
spons’. Het Nationaal Daken Plan verbindt de kwantiteits
opgaven (de trits vasthouden  bergen  afvoeren van hemel
water) aan kwaliteit en biodiversiteit in de stad, zo kunnen  
we de stad samen leefbaar houden.”

GDGD WORDT NATIONAAL DAKEN PLAN
De GDGD liep van september 2014 (fase 1) tot en met  
mei 2019 (fase 2). 40 partners (gemeenten, waterschappen, 
kennisinstellingen, bedrijfsleven en een burgerinitiatief) heb
ben aangegeven dat zij als waardevolle coalitie samen door 

willen, omdat zij zien dat het netwerk voor de maatschappij 
en voor henzelf waarde toevoegt in het oplossen van maat
schappelijke vraagstukken, via het beter benutten van het 
dakenlandschap. Ze willen verder als Nationaal Daken Plan.
  
Als platform Nationaal Daken Plan zetten de partners zich  
de komende vier jaar in om het dakenlandschap te ont
wikkelen voor meerdere maatschappelijke opgaven.  
De focus ligt op het onbenutte potentieel op het dak als 
 verbindende oplossing voor maatschappelijke opgaven, 
zoals klimaatverandering, verstedelijking en verdichting,  
energie, biodiversiteit, gezondheid.

Op de agenda van samenwerking staan financiële prikkels, 
mindset, gebouwlabels, biodiversiteit, blauwgroene daken  
en innovatieve financiering. De komende periode werken  
de partners een plan van aanpak uit, ook nieuwe partners 
zijn welkom.

De partners willen met elkaar een volgende stap zetten, 
om het benutten van daken te verankeren in de stedelijke 
planvorming, aanbestedingen, het bouwproces, en de hui
dige gebouwde omgeving. Zodat (natuur)inclusief bouwen 
bijdraagt aan een meer klimaatbestendige en gezonde stad. 
Het kenniscentrum voor de regionale waterbeheerders  
STOWA en Stichting RIONED, koepelorganisatie voor het 
 stedelijk waterbeheer, kunnen zich hierin vinden en kijken uit 
naar het bestendigen van de vruchtbare samenwerking. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nlLaura van Heeswijk, provincie Overijssel.

Tweede Kamerlid Suzanne Kröger (GroenLinks) licht haar motie groene daken toe.  

Foto: Merijn Michon Fotografie. Dirk Roosendaal, voorzitter VBB.

STOWA EN STICHTING RIONED WILLEN  
NATIONAAL DAKEN PLAN VERSTERKEN
DE PARTNERS VAN DE GREEN DEAL GROENE DAKEN WILLEN 
MET ELKAAR EEN VOLGENDE STAP ZETTEN, OM HET BENUTTEN 
VAN DAKEN TE VERANKEREN IN DE STEDELIJKE PLANVORMING,  
AANBESTEDINGEN, HET BOUWPROCES, EN DE HUIDIGE  
GEBOUWDE OMGEVING. ZODAT (NATUUR)INCLUSIEF BOUWEN 
BIJDRAAGT AAN EEN MEER KLIMAATBESTENDIGE EN GEZONDE 
STAD. HET KENNISCENTRUM VOOR DE REGIONALE WATERBE
HEERDERS STOWA EN STICHTING RIONED, KOEPELORGANISATIE 
VOOR HET STEDELIJK WATERBEHEER, KUNNEN ZICH HIERIN  
VINDEN EN KIJKEN UIT NAAR HET BESTENDIGEN VAN DE 
VRUCHTBARE SAMENWERKING.



Groendaken (of daktuinen) zijn aan een onstuitbare opmars bezig.  

Logisch, want ze bieden nogal wat voordelen. Ze dragen bij aan wateropvang 

en vertraging en kunnen zo rioolproblematiek mede voorkomen. Ze verfraaien 

en veraangenamen het leven in stedelijk gebied. Ze werken hitte en geluid

dempend, vangen fijnstof af en stimuleren biodiversiteit. En daarbovenop 

 verhogen ze de waarde van het vastgoed, niet in de laatste plaats door een 

veel langere levensduur van de dakbedekking!

Neem geen risico’s bij groendaken  
en kies voor zekerheid

Groen is goed 
Goed is groen

advertorial

HET VOORDEEL VAN DE WÉDÉFLEX ALL-IN VERZEKERDE 
DAKTUINGARANTIE
Een intensieve daktuin vergt veelal een forse investering en 
de (herstel)kosten zijn hoog bij onverhoopte lekkages en 
schades aan de daktuin. Natuurlijk doet Wédéflex er samen 
met de daktuinspecialisten en Wédéflex Established Dealers 
alles aan om dit te voorkomen. Maar gaat er onverhoopt 
toch iets mis, dan accepteren ze de volledige aansprake
lijkheid. Ze herstellen de lekkage en brengen de daktuin 
in zijn oorspronkelijke staat terug, vanzelfsprekend zonder 
kosten. Dat is het voordeel van de unieke Wédéflex Verzekerde 
Daktuingarantie, die door advies en ingenieursbureau  
Arcadis als beste daktuinverzekering beoordeeld is.

MEER WETEN?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan  
contact op met een van de daktuinspecialisten.  
Zij informeren u graag! 

Binder Groenprojecten
Hofhoek 3
3176 PD Poortugaal
0105016111
info@binder.nl
www.binder.nl

Copijn Groenaanleg en -beheer
Gageldijk 4F
3566 ME Utrecht
0302644333
info@copijn.nl
www.copijn.nl

Farwick Groenspecialisten
Auke Vleerstraat 180
7547 PH Enschede
0534283311
info@farwick.nl
www.farwick.nl

Jonkers Daktuinen
Beckersweg 52
5915 BP Venlo
0773544201
info@jonkersdaktuinen.nl
www.jonkersdaktuinen.nl

Wencop Hoveniers
Wencopperweg 64
3771 PP Barneveld
0342416501
wencop@wencop.nl
www.wencop.nl

Wédéflex Duurzame Daksystemen
ZuidWillemsvaart 14
5211 NX ’sHertogenbosch
0736131040
info@wedeflex.nl
www.wedeflex.nl

Het is echter wel van groot belang dat je een daktuin  
op een hoogwaardige en bestendige manier realiseert.  
Wédéflex Duurzame Daksystemen werkt daarvoor samen 
met vijf gerenommeerde daktuinspecialisten. Samen verzor
gen ze daktuintotaalprojecten door het hele land en bieden 
ze u een unieke service: 10 jaar Allin Verzekerde Daktuin
garantie, die ook nog eens verlengd kan worden. 

DE KRACHT VAN SAMEN
De samenwerking tussen Wédéflex en haar daktuinspecialis ten  
betaalt zich uit. De expertise uit de groene wereld van de 
daktuinen en de ‘zwarte’ wereld van de dakbedekking ver  
sterken elkaar optimaal. Wédéflex, de Wédéflex Established 
Dealers en de daktuinspecialisten leren van elkaar en  
bouwen samen veel kennis en ervaring op. De overdracht 
van verantwoordelijkheden verloopt via een vast protocol 
en dat is een waarborg voor gebouweigenaren. Er worden 
daarnaast ook veel besparingen gerealiseerd door al  
vroeg in het bouwtraject de juiste adviezen te geven.  
Dat voorkomt problemen – ofwel kosten – achteraf.

BINNENDAKTUIN CENTRECOURT DEN HAAG
HET CENTRECOURT GEBOUW IN DEN HAAG HEEFT EEN 
SEMIOPENBARE BINNENDAKTUIN VAN CIRCA 5.000 M2.  
ZOWEL DE HUURDERS VAN DE KANTOREN ALS DE  
BEWONERS MOGEN ERVAN GEBRUIKMAKEN.  
OVERDAG MAG ZELFS OOK OVERIG PUBLIEK VAN DE 
MOOIE TUIN GENIETEN. IN 2003 WAS DIT HET EERSTE 
PROJECT WAAROP WÉDÉFLEX DE 10 JAAR VERZEKERDE 
DAKTUINGARANTIE VERSTREKTE. DEZE GARANTIE WERD 
IN 2013 MET VIJF JAAR VERLENGD EN IN 2018 KWAM 
DAAR NOG EENS VIJF JAAR BIJ. 

DAKPARK ROTTERDAM
DAKPARK ROTTERDAM LIGT OP NEGEN METER  
HOOGTE EN IS MAAR LIEFST EEN KILOMETER LANG.  
HET IS HET GROOTSTE DAKPARK VAN EUROPA.  
WÉDÉFLEX HEEFT DIT PRACHTIGE DAKPARK MEDE  
MOGEN REALISEREN EN OOK OP DIT PARK IS  
WÉDÉFLEX VERZEKERDE GARANTIE VERSTREKT.
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Na ruim vier jaar sloot op 13 mei, tijdens een feestelijke bijeenkomst in 

 Nieuwspoort, de Green Deal Groene Daken. Feestelijk, omdat het  

zeer succesvolle jaren zijn geweest, waarin meer bewustzijn is gecreëerd  

voor de mogelijkheden op het dak en het groene dak in het bijzonder.  

Maar ook feestelijk, omdat het samenwerkingsverband van meer dan  

veertig partijen onverminderd door gaat in de vorm van het platform  

Het Nationaal Daken Plan (zie ook Roofs mei 2019). Scheidend voorzitter  

Egbert Roozen kijkt met ons terug op de bijzondere jaren van samenwerking.

Bijzondere coalitie opent het  
dakenlandschap voor Nederland

SPECIAL GEBRUIKSDAKEN

maken heeft,” zegt Roozen. “De verdichting van het stedelijk 
gebied, het schaarser worden van groen in de stad en  
de gevolgen die dat heeft voor een leefbare omgeving,  
het waterbeheer en klimaatverandering. Allemaal aspecten 
waarbij het dak een kans biedt tot oplossingen.” 

“ TERUGKIJKEND IS ER  

ZEER VEEL WERK VERZET”

En in de afgelopen jaren werden we met de problemen 
geconfronteerd. Je kon er niet omheen: hoosbuien, water
overlast, hagelschade, maar ook grote droogte. Onze steden 
moeten weerbaarder worden. Marloes Grout en Paul van 
Roosmalen van de Gemeente Rotterdam (dat zich al vanaf 
het begin verbond aan de Green Deal) geven aan dat het 
daklandschap enorme kansen biedt voor het realiseren van 
de veerkrachtige stad van de toekomst. Binnen de GDGD 
is iedereen kortom wel doordrongen van het belang van 
groene daken, maar er waren nog erg veel obstakels.  
Door met elkaar om tafel te zitten, komen er innovaties op 
gang. Proefprojecten kunnen worden opgestart om bijvoor
beeld differentiatie van belastingen mogelijk te maken,  
meer water op een dak vast te houden en begroeiing te 
definiëren om biodiversiteit te waarborgen. De GDGD dook in 
archieven en rapportages van tal van instellingen, om meer 
inzicht te krijgen in prestaties en kwaliteiten van dakgroen.”

TIJDLIJN
Op het binnenwerk van de tijdens de bijeenkomst in 
 Nieuwspoort gepresenteerde uitvouwbare folder Het dak 
verbindt ambitieuze partners, ruimte voor water, groen, welzijn 
en energie, staat een tijdlijn van 2016 tot 13 mei 2019.  
Een overzicht van hoogtepunten uit de jaren dat de GDGD 
opereerde. Dit legacydocument toont de werkbijeenkomsten,  

ondertekenmomenten en seminars die de GDGD organi
seerde. De folder is bestemd voor de eigen achterban en 
voor de geïnteresseerde ondernemers of beleidsmakers 
in heel het land. Van een presentatie over differentiatie in 
belastingen bij de Gemeente Enschede tot lezingen op het 
seminar ‘Groenblauwe daken voor de leefbare stad’. 

“De partners van de GDGD hebben hard gewerkt om het 
pad voor een groen en multifunctioneel dakenlandschap te 
effenen. Met het aanreiken van dit soort documenten geven 
we beleidsmakers en visionairen gereedschap in handen om  
overtuigend, en op basis van betrouwbare cijfers, mensen te  
overtuigen,” zegt Roozen. “Zo is ons Facts and Values 
document een belangrijk communicatiemiddel gebleken, 
ook in Europees verband. De Engelse vertaling vond gretig 
aftrek tijdens de Europese Greening Citiesconferentie waar 
partners van de gemeenten Enschede en Rotterdam spraken 
over slim financieren van vergroenen van steden, door bud
getten te combineren en belastingen te vergroenen.”

Trots is Roozen ook op de onlangs uitgegeven  
Handreiking Natuurdaken, waarover in een eerdere editie 
werd gesproken. De helder verwoorde en praktische  
handreiking onderstreept het belang van biodiversiteit op 
daken en hoopt daarmee drempels weg te nemen en  
een hogere ambitie voor groen in de bouwopgave mogelijk 
te maken.

Het legacydocument nodigt tenslotte gemeenten, water
schappen, provincies, bedrijven, woningcorporaties,  bouwers, 
maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven uit zich 
ook aan te sluiten. “Want met name de architecten, project
ontwikkelaars, woningbouwcorporaties bouwers en daken
makers zouden we ook steviger vertegenwoordigd willen zien 
in een nieuw samenwerkingsverband. We hebben inmiddels 
een structuur, waarbinnen het voor al die verschillende par
tijen prettig samenwerken is en kennis gedeeld kan worden 
op een doeltreffende manier. Het legacydocument laat zien 
dat we niet werken aan het zoveelste rapport dat ergens 
een la in kan, maar dat we direct zoeken naar de link met 
verdienmodellen in de praktijk en de uitvoering.”

NATIONAAL EN LOKAAL
Want de uitdaging is onverminderd groot. “Hoewel het 
bewustzijn stijgt en er prachtige initiatieven zijn, zoals bij
voorbeeld de motie Groene Daken van Tweede Kamerlid 
Suzanne Kröger (GroenLinks), hebben we de coalitie van de 
Green Deal partijen hard nodig.” 

“ DE UITDAGING IS  

ONVERMINDERD GROOT” 

In de Green Dealsamenwerking is ook gebleken dat veel op
lossingen een sterk lokaal karakter hebben. Een groenblauwe 
dakoplossing betekent in Rotterdam net iets anders dan in het 
oosten van het land. “Ook daar hebben we in de afgelopen 
jaren veel ervaring mee opgedaan.” Zo lokaal als een ecosys
teem, zo zullen de oplossingen voor groene daken per regio 
verschillen. Petra van den Berg , directeur van het NIOOKNAW, 
zegt in het legacy-document: “De GDGD heeft ervoor gezorgd 
dat de interacties tussen bedrijven, instellingen en gemeenten 
zijn uitgegroeid tot een echt ecosysteem. Zo is een  geweldige 
voedingsbodem ontstaan voor nieuwe initiatieven voor 
 vergroening van het Nederlandse dakenlandschap.” 

Egbert Roozen en het bestuur hebben het einde van de 
Green Deal op een zorgvuldige en succesvolle wijze zo vorm
gegeven, dat er ruimte is om het opgewekte en gekoesterde 
enthousiasme onder de partijen vast te houden en om te zet 
ten, om na de zomer onder een nieuwe noemer voort te zetten.  
De contouren van het Nationaal Daken Plan zijn geschetst. 
Roozen: “Een nieuw bestuur krijgt alle vrijheid dit naar eigen 
inzicht in te vullen. Als het platform Nationaal Daken Plan 
zetten de partners zich de komende jaren in om het daken
landschap te ontwikkelen voor meerdere maatschappelijke 
opgaven.” De focus ligt op het onbenutte potentieel van  
het dak als verbindende oplossing voor maatschappelijke 
opgaven zoals klimaatverandering, verstedelijking en ver
dichting, energie, biodiversiteit, gezondheid.

Alle genoemde uitgaven zijn digitaal te downloaden via de 
website van de (nu nog) GDGD: greendealgroenedaken.nl ■

Stichting Roof Update

Egbert Roozen, in het dagelijks leven directeur van de 
 Branchevereniging VHG, vervulde in de laatste jaren van  
de Green Deal Groene Daken (GDGD) de rol van voorzitter 
van het bestuur. Samen met bestuursleden Kasper Spaan 
(adviseur en programmamanager bij Waternet), Mario Geuze 
(VHG beleidsadviseur) en dankzij de onvolprezen onder
steuning van procesbegeleiders AnneMarie van Bor en 
 Carleen Mesters kon de Green Deal haar leden tot bijzon
dere prestaties brengen.

Roozen: “Het ministerie van EZ noemde de GDGD één van  
de succesvolste deals. En terugkijkend is er ook zeer veel 
werk verzet, met bovendien een zeer bijzondere en omvang
rijke groep van deelnemers. Een coalitie van marktpartijen,  
overheden en kennisinstituten komt niet vaak zo nader tot 
elkaar als in onze GDGD. Binnen dit samenwerkingsverband 
weten ze elkaar snel te vinden en kunnen er verbanden wor
den gelegd, die anders veel meer moeite zouden hebben 
gekost. Initiatiefnemer Erik Steegman had in oorsprong al ver 
tegenwoordigers vanuit alle windstreken bij elkaar om tafel 
gekregen om het groene dak in Nederland gerealiseerd te  
krijgen. En daarop is met succes voortgebouwd. In 2016 teken 
den meer dan dertig partijen de Green Deal fase 2 en nog 
steeds sluiten partijen zich aan. Er zijn nu veertig deelnemers 
en er treden er met STOWA en Rioned nog twee toe.”

NOODZAAK
“Dat succes komt voort uit de oplossing die het dakenland
schap biedt voor tal van problemen waarmee Nederland te 

Egbert Roozen (midden) en Kasper Spaan (rechts).overhandigen in 

Nieuwspoort het legacy-document aan Deltacommissaris Peter Glas. 

Foto: Merlijn Michon Fotografie
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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

Industriestraat 11, 5961 PG Horst a/d Maas 
Phone - Telefoon: +31(0)77-8514602
info@begroeningstechniek.nl - www.begroeningstechniek.nl

Joru Begroeningstechniek BV
Dak & Gevelbegroening met systeem
In & Outdoor

Begroeningstechniek Joru Support bv - Duurzame toekomst
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Lidl timmert hard aan de weg in Nederland. Er worden voortdurend nieuwe 

supermarkten geopend en opvallend is dat deze standaard uitgevoerd  

worden met een begroeid dak, al dan niet gecombineerd met PV installaties. 

Hoewel de supermarkt het imago van de goedkoopste heeft, wordt bij de 

keuze van de afwerking zeer bewust gekozen voor kwaliteit. 

Lidl maakt werk van 
duurzaamheid panden

SPECIAL GEBRUIKSDAKEN

twee dakvlakken een kwalitatieve opbouw: op de begane 
grond vanwege het parkeerdek en op het dak vanwege de 
dakbegroeiing in combinatie met een zonneenergiesysteem. 

GROENDAK MET PV
Op het dak van het nieuwe filliaal in Huizen is dakbegroeiing 
toegepast, in combinatie met zonnepanelen. Het idee hiervan 
is dat de dakbegroeiing zorgt voor bescherming van de dak
bedekking, koeling van de onderliggende gebruiksruimte en 
met name zorgt het ook voor een verbeterde prestatie van 
de bovenliggende PV panelen.

Het dak is opgebouwd uit een drainagesysteem  
(ZinCo Fixodrain XD 20), een extensieve substraatlaag met 
een gemiddelde laagdikte van 50 mm, een losse inplant  
met minimaal 16 verschillende plantsoorten en scheidings
profielen (KL 60/80). Als isolatielaag is 142 mm PIRisolatie toe 
gepast (Therma TR 26 van Kingspan), wat een Rcwaarde van 
6.0 oplevert. De waterdichte laag bestaat uit een kunststof 
Polyfin dakbedekking (2 mm) van Quality Roofing Systems 
(QRS). Dit is een dakbedekking die zonder gebruik van open 
vuur wordt aangebracht. Het Eindhovense dakbedekkings
bedrijf Huijbers Dakbedekkingen B.V. was verantwoordelijk 
voor het aanbrengen hiervan. Kroeze hoveniers uit Beesd 
tekende voor de aanleg van het groendak.
 
Onlangs is door het Nederlands Instituut voor Ecologie 
(NIOOKNAW) vastgesteld dat er bij dit soort gecombineerde 
installaties, door schaduwwerking van de panelen en  
grote lokale verschillen in vochtgehalte van het substraat, 
meer biodiversiteit ontstaat.
 
PARKEERDEK
Het parkeerdek van het filiaal is een verhaal apart,  
waar Roofs in het augustusnummer (de special parkeer
daken) uitgebreider op in zal gaan. Hieronder alvast een 
korte beschrijving. Het parkeerdek is na het aanbrengen van  
de volledig verkleefde dubbellaags dakbedekking voorzien  
van twee lagen glijfolie ZinCo TGF 21. Deze twee lagen glijfolie  
zorgen ervoor dat de wrijvende krachten, veroorzaakt door 
het optrekken en remmen van voertuigen, niet direct op  
de dakbedekking wordt overgedragen. Op de twee lagen 
glijfolie is een drainagebaan van onderling aan elkaar  
gekoppelde Elastodrain EL 202 platen aangebracht.  
Deze zwaar belastbare drainagebaan van gevulkaniseerd 
rubber kan voor de verdere afwerking direct na het aan
brengen bereden worden. Over de drainagebaan die naast 

de bescherming van de dakbedekking als belangrijkste 
functie de afvoer van hemelwater heeft, is een systeemfilter 
PV aangebracht. 
 
Lidl heeft zich in het voortraject laten adviseren door Attis, 
adviesbureau voor ruimtelijke inrichting en techniek.  
ZinCo Benelux heeft de systeemopbouw ter plaatse van  
het parkeerdek en de bovenliggende dakbegroeiing in  
combinatie met de PV panelen geadviseerd. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Duurzaamheid is een speerpunt in het beleid van de  
supermarktketen. Het distributiecentrum in Waddinxveen 
heeft een certificering van 5 sterren BREEAMNL Outstanding. 
De (nieuwe) fillialen worden standaard gebouwd met  
Energielabel A++++ en inmiddels liggen er ruim 20.000 zonne  
panelen verdeeld over zo’n 35 filialen, vier distributiecentra 
en het hoofdkantoor. Bovendien voorziet men jaarlijks  
circa 10 filialen van zonnepanelen.

Het meest recente voorbeeld van de ambities is de nieuw
bouw van de supermarkt in Huizen. Bij dit project kregen 

BETROKKEN PARTIJEN:
• EIGENAAR: LIDL NEDERLAND
•  ADVISEUR RUIMTELIJKE  

INRICHTING EN TECHNIEK: ATTIS, DRONTEN
•  ADVISEUR EN LEVERANCIER  

MULTIFUNCTIONELE DAK  
EN DEKINRICHTING: ZINCO BENELUX, AMSTERDAM

• BOUWKUNDIGE AANNEMER: BM VAN HOUWELINGEN,  
 HARDINXVELDGIESSENDAM
• DAKBEDEKKING: HUIJBERS DAKBEDEKKING B.V., EINDHOVEN
• LEVERANCIER DAKBEDEKKING:  QUALITY ROOFING SYSTEMS,  

'SHERTOGENBOSCH
•  AANLEG DAKBEGROEIING EN  

SYSTEEMOPBOUW PARKEERDEK: KROEZE HOVENIERS, BEESD
• PV INSTALLATIE: EIGENENERGIE.NET, GELDROP
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Dat The Beatles ook op dakgebied vooruitstrevend waren, blijkt uit het  

gegeven dat ze een halve eeuw geleden al het dakgebruik promootten.  

In januari van dit jaar was het 50 jaar geleden dat de bekende  

Britse band hun legendarische ‘rooftop concert’ gaf. 

Zwanenzang  
op het dak

SPECIAL GEBRUIKSDAKEN

opgenomen ten behoeve van het Get Backproject: een ambi 
tieus plan om de totstandkoming van een album van begin 
tot eind te documenteren. Tijdens de opnamen van het 
voorafgaande, monumentale album The Beatles (in de volks
mond The White Album genoemd), waren de afzonderlijke 
bandleden immers steeds individualistischer te werk gegaan. 
John Lennon noemde het album in een interview een verza
meling sololiedjes, omdat op maar weinig nummers van het 
album alle vier The Beatles tegelijk te horen zijn. 

TERUG
Get Back, het project dat werd vernoemd naar de bekende 
hit (geschreven door Paul McCartney), moest daar veran
dering in brengen. Het was een idee van McCartney:  
The Beatles werden letterlijk terug naar de studio  
(en naar elkaar) gestuurd om een film en een bijbehorend 
album op te nemen. Ook muzikaal zou de band terug
gaan, namelijk naar de rock & roll waar het allemaal ooit 
mee begonnen was. Een idee dat op papier goed was, 
maar in de praktijk niet bleek te werken. De film laat  
de spanning tussen de bandleden onderling zien,  
waarbij John Lennon, George Harrison en Ringo Starr 
vooral verveling uitstralen en McCartney wanhopig aan 
het dode paard blijft trekken. 

Het is tekenend voor de onderlinge solidariteit, dat toch werd 
geprobeerd om het project tot een goed einde te brengen. 
Het idee was om de film af te sluiten met een groots concert, 
waarbij de nieuwe nummers live zouden worden uitgevoerd. 
Alleen was het de vraag waar dat concert zou moeten 
plaatsvinden. De meest wilde ideeën passeerden de revue:  
de piramides in Egypte, de Sahara, een cruiseboot…  
Het idee om het concert gewoon op het dak van hun  
eigen kantoor, het gebouw van Apple aan de Savile Row  
in Londen, te geven, was ook een beetje uit nood geboren. 
Harrison vertelde later in een interview dat The Beatles  
geen interesse meer hadden in het project en er gewoon 
van af wilden.

CONCERT
Zodoende werd op een doordeweekse dag, donderdag  
30 januari 1969, rond lunchtijd alle apparatuur naar het dak 
gesjouwd. De grootste band ter wereld begon vervolgens, 
onaangekondigd en ook onzichtbaar voor de meeste men
sen op de begane grond, aan wat hun laatste concert zou 
worden. Het optreden duurde in totaal 42 minuten, waarin ze 
nummers die ze in de maand daarvóór hadden uitgewerkt 
meerdere keren speelden: ‘Get Back’, ‘Don’t Let Me Down’, 
‘I’ve Got A Feeling’, ‘One After 909’ en ‘Dig A Pony’. Het was de 
eerste keer gedurende het gehele project dat The Beatles er 
alle vier plezier in hadden.

De omstandigheden op het dak in het winterse Londen wa
ren verre van ideaal: The Beatles klaagden dat hun vingers 
te koud werden om de akkoorden te kunnen spelen en de 

technicus moest in allerijl panty’s kopen 
om het geluid van de wind zo veel 
mogelijk uit de microfoons te houden. 
 Beneden slibden de straten dicht met 
mensen die tijdens hun lunchpauze wer
den verrast en niets van het spektakel 
wilden missen. Sommigen probeerden 
de daken van de naastgelegen panden 
te bereiken om de band ook te  kunnen 
zien: een aantal slaagde daar ook in.  
De politie belde aan, werd binnengela
ten en betrad het dak. Maar de agenten 
deden niets om het concert tegen te 
houden. Ringo Starr vertelde later dat hij 
dat jammer vond: het zou een prachtig 
einde van de film zijn geweest als hij 
achter zijn drumstel vandaan zou wor
den getrokken. Uiteindelijk besloten  
The Beatles zelf ermee te stoppen.  
Met een licht absurdistisch toespraakje 

(‘I’d like to say thank you on behalf of the group and ourselves. 
I hope we passed the audition”) rondde John Lennon het 
legendarische optreden af. 

LET IT BE
Na het concert lieten The Beatles het Get Back-project  
voor wat het was. In de daarop volgende maanden werd 
duidelijk dat de groep geen lang leven meer beschoren was. 
In het voorjaar van 1969 besloot de band nog één keer bij 
elkaar te komen om een album op te nemen. Het resultaat 
werd Abbey Road, door velen gezien als het hoogtepunt  
van hun oeuvre. Het geluid en beeldmateriaal van het  
Get Backproject werd in de tussentijd opgelapt en bewerkt. 
De film en het album werden in het voorjaar van 1970 uitge
bracht onder de titel Let It Be. 

Geen van de bandleden woonde de première bij en daags 
voor het verschijnen van het album bracht Paul McCartney 
zijn eerste soloalbum McCartney uit, vergezeld van het pers
bericht dat hij The Beatles had verlaten. Hoewel dit een ver
keerde voorstelling van zaken was (Lennon was al eerder uit 
de band gestapt, maar had dat op verzoek van de andere 
bandleden stilgehouden), was duidelijk dat The Beatles niet 
meer bestonden. Het rooftop concert bleek hun zwanenzang 
te zijn geweest, waarmee ze op de valreep hadden  bewezen 
dat het dak (naast alle andere, voor onze lezers  inmiddels 
overbekende voordelen van het dakgebruik) ook heel 
 geschikt is om erg goede muziek op te maken. ■

In de film Let It Be wordt het moment getoond waarop  
The Beatles het idee kregen een concert op het dak van  
hun studio in Londen te geven. De camera staat gericht op 
gitarist George Harrison en hij vindt het zichtbaar een maf 
idee. Maar The Beatles waren wel gewend om ‘vreemde’ 
ideeën te volgen en Harrison werd al snel enthousiast.

Dat het moment is gefilmd, is niet zo gek. In januari 1969 
werden The Beatles bijna 24 uur per dag gefilmd en  

<  Deze foto (gemodelleerd naar de hoes van hun  

eerste LP ‘Please Please Me’) zou oorspronkelijk worden  

gebruikt als hoesfoto van ‘Get Back’. Door het afblazen  

van het project is ook dit idee gesneuveld en voor ‘Let It Be’ 

is vervolgens voor een andere hoes gekozen (zie hiernaast).  

De foto is in de jaren ’70 gebruikt als hoes voor de  

verzamel-LP ‘The Beatles 1967-1970’.
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Gebruiksdaken zijn te combineren met het opwekken van  

duurzame energie. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen  

van een warmtekoudeopslag (WKOinstallatie).  

Een voorbeeld hiervan is de NBHW Brandweerkazerne  

in Alkmaar, die in 2010 is opgeleverd. Hier is een  

warmtekoudeopslag op het dak aangebracht.  

Deze voorziet de HRinstallatie van extra energie,  

zodat deze een nog hoger rendement geeft.  

Resultaat is dat de kazerne circa 40 procent  

minder CO2uitstoot kent.

WKO-installatie  
in parkeerdak

SPECIAL GEBRUIKSDAKEN
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Er is door dit systeem geen nieuwe verwarmingsketel nodig. 
Alle energie die de gebruikers nodig hebben komt uit de 
WKOinstallatie. Hiernaast kan met dit gebruik van de  
WKOinstallatie in de winter het parkeerdak vorstvrij gehou
den worden. Er is zo een gebouw gemaakt dat eigenlijk 
werkt als een energie/klimaatcentrale, met algemene 
 functies voor de Gemeente Alkmaar.

Triflex realiseerde met het Triflex DeckFloor systeem ook de 
afwerking van de parkeervloer op het dak. Het werd tot 
in detail afgestemd op de complexe voorzieningen voor 
 warmtewinning en een probleemloze afwatering. Het systeem  
werd opgeleverd in een passende appeltjesgroene kleur. ■

De NHBW is een verzamelgebouw van de Gemeente Alkmaar,  
waarin zich o.a. een brandweerkazerne en een dienst  
facilitaire zaken bevindt. Het gebouw ligt aan de rand van de 
binnenstad, grenzend aan het water. De brandweerkazerne 
heeft een complexe opbouw, wat mede wordt veroorzaakt 
door het beperkte volume. Daarom zijn de routes in het 
gebouw zeer kort en klein gehouden. Bij de realisatie van het 
nieuwe gebouw is veel aandacht geweest voor  
een duurzame en energiezuinige uitvoering. Dit uit zich o.a. 
in de materiaalkeuzes (waarbij is gelet op de milieubelasting 
bij de productie). 

EEN APPELTJESGROEN PARKEERDAK
Het schuin aflopende parkeerdak en de 14 graden steile 
hellingbaan ontmoeten elkaar halverwege het gebouw. 
Door de voortdurende tractie van auto’s is de hellingbaan 
het zwaarst belaste deel van het gebouw. Bovendien stroomt 
regenwater hier met grote snelheid naar het laagste punt.

Triflex voorzag de hellingbaan van een gewapende afdich
ting die de onderliggende betonconstructie beschermt.  
Het systeem vangt ook de tractie door het wringen van 
verkeer volledig op. Triflex ProPark laat zich combineren met 
hellingbaanverwarming, zodat het parkeerdek ook ’s winters 
veilig toegankelijk is.

Om met een minimum aan energie toch een plezierig  
en comfortabel binnenklimaat te krijgen, wordt gebruik  
gemaakt van warmtekoudeopslag (WKO) in de bodem.  
Om de investering van dit systeem nog meer te benutten,  
is het parkeerdek als zonnecollector ingezet. In het parkeer
dek zijn daarom watervoerende slangen aangebracht,  
die het door de zon verwarmde water de bodem in voeren, 
waardoor er koud water kan worden opgepompt.  
Dit kan worden gebruikt om het gebouw van 8.500 m² bvo 
(bruto vloeroppervlak) en het naastgelegen stadskantoor 
(12.500 m² bvo) te koelen in de zomer en te voorzien van 
verwarming in de winter. 

SPECIAL GEBRUIKSDAKEN

NHBW TE ALKMAAR
• BOUWKUNDIG ARCHITECT:  LIAG ARCHITECTEN EN BOUWADVISEURS  

TE DEN HAAG
• BOUWBEDRIJF: JORRITSMA BOUW WEST TE BOLSWARD
• CONSTRUCTEUR: INGENIEURSBUREAU DAMEN TE RIDDERKERK
• BOUWFYSICA: DHV TE AMERSFOORT
• INSTALLATIE ADVIES: HE ADVISEURS TE ROTTERDAM
• LEVERANCIER DAKAFWERKING: TRIFLEX TE ZWOLLE

Trifl ex’ oplossingen voor gekleurde daken

Ondoordringbare
afdichting op daken
De afgelopen jaren is het steeds drukker geworden op de Nederlandse
daken. Zowel het aanzien als de functie van daken is enorm veranderd. 
We zien kansen voor daken als leef- en gebruiksruimten, voor recreatie, 
het opwekken van energie, watermanagement en talloze andere functies. 
Om allerlei redenen worden daken meer en meer functioneel ingezet.

Deze multifunctionaliteit betekent een fantastische impuls voor de daken-
branche. Voor zowel particulieren als bedrijven biedt ‘het nieuwe dak’ vele 
voordelen. Wel dient er bij gekleurde en multifunctionele daken rekening
gehouden te worden met de kwaliteit. Een gedegen constructie, perfecte
afdichting en veiligheidsmaatregelen zijn belangrijke factoren.

Waterdicht en wortelwerend
Gekleurde daken moeten volledig waterdicht en wortelwerend zijn. Met de
Triflex producten garanderen wij dat opstanden, doorvoeren, veiligheidsankers, 
lichtkoepels en rookgasafvoeren degelijk en duurzaam wortelvast en waterdicht
worden en blijven. Bij langere periodes van droogte gaan wortels op zoek naar 
vocht. Details op het dak waar vocht achterblijft, vormen daardoor in potentie 
zwakke plekken op daken. Hier biedt Triflex uitkomst. Door details met Triflex 
af te dichten wordt een waterdichte en wortelwerende functie gecreëerd en 
is het gebruik van bijvoorbeeld folies overbodig. Triflex is brandvertragend, 
bestand tegen hydrolyse en worteldoorgroeibestendig. Het hecht bijna op iedere 
ondergrond en kan naadloos worden aangebracht.

Triflex ProDetail
Complexe constructies, gedetailleerde eisen? Het Triflex ProDetail afdichtings-
systeem kan elke technische uitdaging aan. Het omsluit elk dakdetail duurzaam
als een tweede huid. Mede dankzij het Triflex Speciaalvlies dat ook voorgevormd 
verkrijgbaar is, worden hoeken ondoordringbaar, evenals opstanden en andere 
kritische details. Triflex ProDetail is CE en ETAG gecertificeerd, bezit al jaren
de certificering FLL in de hoogste klasse en heeft goedkeuring volgens de 
Europese norm EN 13948.

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

De 10 zekerheden van Triflex
Triflex staat voor kwaliteit en durft daarom 10 zekerheden te
presenteren. De zekerheden omvatten betrouwbare eigenschappen,
optimale werkbaarheid, uitstekende bestendigheid en gegarandeerde
kwaliteit. Meer weten? Op www.triflex.nl/10-zekerheden leest u er
meer over. Voor vragen kunt u uiteraard vrijblijvend contact met ons
opnemen via +31 (0)38 460 2050 of info@triflex.nl.
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Dakdekkersorganisatie DNN Groep uit Emmen introduceerde onlangs  

een innovatief prefab dakelement: Solvena. Dankzij het element  

bouwen aannemers een uitbouw sneller en beter. De Energyvariant  

vangt tevens omgevingswarmte op, dat weer ingezet kan worden  

voor bijvoorbeeld het warmen en koelen van de binnenruimte.

Prefab dakelement verkort  
bouwtijd en vangt warmte op

PRODUCTNIEUWS

 dakelement wordt aannemers werk uit handen genomen.  
Dit scheelt vanzelfsprekend arbeid en tijd. 

Kerkdijk: “Door prefabricage is de kwaliteit van het dak 
 eveneens beter dan als het dak op de bouw wordt aan
gebracht. We hebben in onze fabriek immers geen last  
van de weersomstandigheden (vocht en wind) en ook  
de tijdsdruk, zoals je die vaak op de bouwplaats hebt,  
ontbreekt in de fabriekshal. De productie is immers  
vooraf gepland en normaal gesproken gewoon haalbaar.  
Dit heeft een positief effect op de kwaliteit van werken.”

Aannemers hebben dankzij het dakelement woningen  
eerder wind en waterdicht en kunnen daardoor sneller  
beginnen met afbouw. Kerkdijk: “Om woningen dicht te  
maken, was altijd een reeks handelingen op de bouwplaats 
nodig: de cascobouwer maakte een koudebrugonder
breking op de kanaalplaatvloer, de timmerman plaatste  
de dakopstanden van de buitenranden en tenslotte 
 brachten wij de isolatie en dakbedekking aan,” legt  Kerkdijk 
uit. “Dankzij het prefab dakelement reduceren we die reeks 
tot slechts een enkele handeling: de plaatsing van het 
 dakelement. Dit scheelt de aannemer tijd en arbeid.  
Wij hoeven alleen nog terug te komen voor de afwerking.” 

ENERGIEDAK
Een opvallende doorontwikkeling van het concept wordt ge
boden met Solvena Energy, een warmteabsorberend prefab 
bouwelement dat zowel op daken als op gevels kan worden 
toegepast. Het systeem vangt omgevingswarmte en instra
lingswarmte af en slaat dit op. De elementen bestaan uit een 
duurzame en hoogabsorberende afwerkingslaag, met daar
onder een leidingenstelsel. Het leidingenstelsel onttrekt zonne
warmte aan de afwerkingslaag. De leidingen zijn gevuld met 
een vloeistofmengsel dat de onttrokken warmte transporteert 
naar een koudewarmte opslagsysteem in de grond.
 
Met het element kunnen zodoende woningen, bedrijfs
panden, scholen en zwembaden zelfvoorzienend zijn in 

Solvena is een geprefabriceerd dakelement uit stalen dragers, 
voorzien van isolatie en de dakafwerking. Het betreft een 
concept waarbij het complete dak vooraf in de fabriek  
wordt gefabriceerd. Het ontwikkelen van een compleet 
gepre fabriceerd dakelement is een opvallende stap  
voor een dakdekkersbedrijf, maar als je er even wat  
langer over  nadenkt is het een logische ontwikkeling.

“De bouwwereld verandert,” aldus Gerrit Kerkdijk,  
directeur van DNN Groep. “De doorlooptijd van een  
project wordt steeds bepalender. Tegelijk is het moeilijk  
om gekwalificeerde vakmensen te vinden die het werk  
op een zodanige manier kunnen uitvoeren dat het dak  
gedurende de levensduur probleemloos meegaat.  
Dit levert problemen op voor de traditionele manier van  
bouwen, maar de moderne technologie zorgt ervoor dat  
het niet helemaal niet meer vanzelf hoeft te spreken dat  
het dak op de traditionele manier wordt uitgevoerd.”

Het dakelement is opgebouwd uit diverse materialen,  
bijeengehouden door een stalen draagconstructie.  
De onderste laag is standaard een dampremmende folie 
(0,2 mm). Daar bovenop ligt een isolatiepakket van  
EPS of PIR (RC=0,6) en een Ytong koudebrugonderbreking  
en hierop wordt een dakbedekking aangebracht.  
Standaard wordt gewerkt met EPDM, maar dit kan naar  
wens van de opdrachtgever ook een ander dakbedekkings
materiaal zijn. De dakelementen worden door DNN Groep  
op maat gemaakt, afhankelijk van de gewenste beukmaat 
van de woning en diepte van de uitbouw. 

PREFABRICAGE
Solvena wordt compleet op de bouwplaats aangeleverd, 
dus inclusief waterdichte laag, isolatie, dakopstanden,  
dampdichting, koudebrugonderbrekingen, etc.  
De maatvoering en het materiaalgebruik is, binnen bepaal de  
bandbreedtes, variabel. Met de ontwikkeling van het 

hun energiebehoefte. Het element heeft zodoende een 
 gunstig effect op het reduceren van de EPCwaarde van een 
 gebouw en draagt bij aan het energieneutraal bouwen.
 
De opgeslagen warmte kan ingezet  
worden voor onder andere:

•  Verwarmen en koelen;
•  het leveren van proceswarmte;
•  verwarmen van tapwater;
•  zwembadverwarming, zowel binnen als buitenbaden;
•  regeneratie van niet goed  

functionerende aardwarmte bronnen;
•  hybride systemen

Overigens blijft DNN Groep het dakelement verder door
ontwikkelen. “We werken aan nog betere detaillering  
en onderzoeken of het element ook toepasbaar is  
voor renovatie. In een bestaande situatie is sprake van  
een minder vaste maatvoering. Daar moeten we een  
universele oplossing voor bedenken. Voor bijvoorbeeld  
NOM (Nul Op de Meter)woningen, waarbij de gevels worden 
vervangen, is ons element mogelijk al toepasbaar, omdat er 
dan eigenlijk sprake is van een nieuwbouwsituatie.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Kortere bouwtijd

Geen bouwverlet

Nauwkeuriger plannen

Kwalitatief hoogwaardig product

Innovatieve mogelijkheden

T  0591 30 26 21

info@dnn.nl

www.dnn.nl

www.solvena.nl

Sneller, beter
en slimmer bouwen

Een Solvena-dak bestaat uit 

geprefabriceerde dakelementen met 

een kern van staal, voorzien van isolatie 

en dakafwerking. Een slim concept, 

waarbij het complete dak van tevoren 

bij ons in de fabriek wordt gefabriceerd. 

Op de bouwlocatie plaatsen we 

het dak binnen tien minuten. 

Snel, eenvoudig en veilig. 
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Op 10 mei ontving Esdec haar 

partners in het Innovation Center 

te Deventer met als doel kennis 

over te dragen. Men presenteerde 

voor gebouweigenaren een  

vijf stappen testprotocol voor de 

installatie van grote zonnepaneel

projecten. 

Testprotocol voor bevestiging  
zonnepanelen

ZONNE-ENERGIE

het dak ontworpen worden. Het doel is dat de  
gebouweigenaar er gerust op kan zijn dat het 
zonnepaneelproject bestand is tegen wind en 
storm, maar ook brandveilig is, op de juiste  
manier geaard en vereffend is en dat het dak 
goed  beschermd is en blijft. Het bedrijf biedt  
de gebouw eigenaar de mogelijkheid om de 
projecten individueel te laten certificeren door 
onafhankelijk adviesbureau Peutz. 

VIJF STAPPEN-TEST PROTOCOL
Voor de meest betrouwbare installatie van grote 
zonnepaneelprojecten op platte daken, richt Esdec  
zich op tal van testen en metingen. Het vijf stappen 
test protocol biedt kortgezegd inzicht in: 

1) Effect van wind op het systeem;
2) Koppelingsfactor systeem; 
3) Effect van wind op het gebouw; 
4) Effect van de omgeving en bouwvorm; 
5) het Effect van de dakbedekking.

Hoe de wind van invloed is op de systemen op het dak,  
kan aan de hand van verschillende testen worden  
achterhaald. De producent combineert de basiswaarden 
van de Eurocode met gedetailleerde metingen, waaronder 
CFDmodellering aan de hand van computersimulaties, 
windtunnelmetingen bij de Duits Nederlandse Windtunnels 
(DNW) en het Nederlandse adviesbureau Peutz. 

De producent voegt hier een koppelingsfactor aan toe,  
die met regelmaat gemeten wordt, o.a. bij toevoeging  
van een nieuw component. Uit al deze metingen volgen 
unieke meetresultaten voor het montagesysteem op het 
platte dak, bij verschillende windrichtingen en belastingen. 
Naar aanleiding van deze testen is gebleken dat de zij  
en achterplaten van cruciaal belang zijn voor een  
betrouwbaar montagesysteem op het dak – hetgeen  
standaard in het systeem mee wordt gecalculeerd.

BEST IN CLASS
Daarnaast richt men zich op brandveiligheid.  
De meest recente test is de brandveiligheidstest,  

UL2703 /1703 brandwerendheidstest als onderdeel van  
het UL2703 certificaat. Het FlatFix systeem voldeed zonder 
enige beperking aan de vereisten voor een klasse A brand
applicatie. Er is geen PVmontagesysteem bekend dat  
beter presteert op de brandtesten dan dit systeem  
en daarom mag het het predicaat ‘Best in Class’ voeren.  
Daarnaast is het montagesysteem als enige in de EU  
getest volgens deze hoge standaarden. 

Het systeem is het meest uitgebreid getest, waaronder de 
potentiaalverschillen en de bliksembeveiliging, thermische 
ontkoppeling om rupswerking te voorkomen, maar ook 
degradatie van materialen op het dak. De producent imple
menteert al haar testen in de wijze waarop systemen op het 
dak ontworpen worden. En dankzij de online calculatietool 
resulteert dit onder andere in optimaal bouwplan per project. 
Zodoende kan men een 20jarige garantie bieden. ■

De producent van montagesystemen voor zonneenergiesys
temen investeert jaarlijks €3,5 miljoen aan testen, metingen 
en het verder ontwikkelen van de montagesystemen. Al deze 
testen implementeert men in de wijze waarop systemen op 

WAT IS RUPSWERKING?
ZOWEL DE DAKBEDEKKING ALS DE ZONNEPANELEN ZETTEN  
UIT EN KRIMPEN DOOR TEMPERATUURSCHOMMELINGEN.  
HET SYSTEEM GAAT DOOR WEERSINVLOEDEN EN TEMPERATUUR
VERSCHILLEN ALS HET WARE KRUIPEN, DIT WORDT DE RUPSWER
KING GENOEMD. RUPSWERKING HEEFT GROTE GEVOLGEN 
VOOR DE DAKBEDEKKING, DE WERKING VAN HET SYSTEEM  
EN ZELFS DE VEILIGHEID VAN HET DAK. ALS DIT NIET WORDT  
OPGEVANGEN DOOR HET SYSTEEMONTWERP, KAN HET SYS
TEEM ZICH OVER HET DAK GAAN VERPLAATSEN WAARDOOR  
ER LEKKAGES EN SCHADE AAN DE DAKBEDEKKING ONTSTAAT.
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NIEUWSLIJN SPECIAL GEBRUIKSDAKENNIEUWSLIJN SPECIAL GEBRUIKSDAKEN

BTIC GEEFT GROTE IMPULS AAN ENERGIETRANSITIE
Bouwers, universiteiten en energiebedrijven bundelen hun krachten en doen een aanbesteding voor verduurzaming van  
bestaande bouw en warmteopslag. Deze 124 partijen investeren samen met de overheid in innovatie en geven dankzij  
BTIC (Bouw en Techniek Innovatie Centrum) en Bouwagenda een fikse impuls aan de verduurzaming.

Dat zoveel partijen de handen ineen slaan voor de renovatie van woningen en de aanpak van warmteopslag is een record.  
Zij doen dit in het kader van een meerjarig missiegedreven innovatieprogramma (MMIP), dat voortkomt uit het ontwerpKlimaat
akkoord. Dit stelt dat in 2050 heel Nederland CO2vrij is. Hiervoor is overheidsgeld beschikbaar gemaakt. De samenwerking tussen 
de 124 partijen ontstond dankzij het BTIC. Hier leggen wetenschap, opdrachtgevers, overheid en bouwers de basis voor ontwikke
ling en toepassing van innovaties. Research & Development (R&D) en kennisontwikkeling worden door het BTIC als organiserende 
kracht bijeengebracht in consortia.

De oprichting van BTIC in juni 2018. Van links naar rechts: Jan Dirk Jansen (4.TU Bouw),  

Maxime Verhagen (Bouwend Nederland), Machteld de Kroon (TNO),  

Doekle Terpstra (Techniek Nederland), Carla Moonen (Koninklijke NLIngenieurs), 

Huub Keizers (BTIC), Richard Mulder (BTIC), Henk Visscher (BTIC),  

Bernard Wientjes (Bouwagenda)

ERASMUS MC CATEGORIEWINNAAR  
BNA BESTE GEBOUW VAN HET JAAR
Het door EGM architecten ontworpen Erasmus MC is 
 verkozen tot categoriewinnaar ‘Stimulerende omgevingen’ 
 bij de prijsuitreiking van BNA Beste Gebouw van het Jaar. 
Niet eerder heeft een ziekenhuis deze nationale prijs  
gewonnen. De prijsuitreiking vond plaats in de LocHal te  
Tilburg, waar jurylid Ferdi Licher, directeur Bouwen en  
Energie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijkrelaties (BZK), de categorieprijs bekend maakte.

Het ontwerp van het Erasmus MC staat in dienst van het 
creëren van een Gezond Gebouw: een gezonde omgeving 
voor patiënt, medewerker en bezoeker die het welzijn maxi
maliseert en het stressniveau minimaliseert. Het gebouw 
voegt zich naar patiënt, student, bezoeker en medewerker: 
van schoonmaker tot hersenchirurg.

HANDBOEK GROENE DAKEN KRIJGT OPVOLGER
Op initiatief van Stichting Groenkeur en kennisinsti tuut 
ISSO wordt het huidige Handboek Groene Daken  
(uit 2011) vernieuwd. De ontwikkelingen op  
het ‘groene’ dak gaan snel. Het dak krijgt meer  
functies naast groen. Het is dus tijd om het  
handboek te vernieuwen en gelijk om te dopen 
in Praktijkboek Multifunctionele Daken en Gevels. 
Voor deze vernieuwing wordt de participatie van de 
markt gevraagd. Gelijktijdig wordt de samenwerking 
met IPC Groene Ruimte in de huidige opleidingen 
vernieuwd. Zie de website van Groenkeur voor de 
mogelijkheden tot deelname.

WATERBUFFERENDE STEENWOL 
De SpongeTop is een klimaatrobuuste oplossing om, met name in verstedelijkte gebieden 

waar daken, pleinen en betegelde tuinen zorgen voor een grote verhardingsgraad,  
wateroverlast te beperken. Het betreft platen van hydrofiel drukvast steenwol, die op het dak 

worden gelegd om water te bufferen. Tussen de steenwolvezels bestaat 95% ruimte om water 
te bergen. Bovendien heeft hydrofiel steenwol een capillaire werking: het houdt het water vast 
en tart daardoor de zwaartekracht. De SpongeTop platen worden afgewisseld met drainage

matten en vormen zodoende waterkamers en bergingspolders die op hun beurt weer kansen 
bieden voor meer biodiversiteit. De steenwol buffer neemt water op en houdt het vast.  

Sedum, warmte en wind zorgen voor verdamping van het regenwater, waardoor slechts  
een klein deel in vloeibare vorm van het dak af zal komen. 

GROENE DAKENACTIE  
MET URGENDA
Urgenda overhandigde samen met 
Louise Vet, voorzitter van Deltaplan Biodi
versiteitsherstel, Egbert Roozen, voorzitter van de Green Deal Groene Daken, 
de Wageningse wethouder Lara de Brito en nog 16 organisaties, maatregel 
10 (Vergroenen 10% daken in Nederland) van het CO2reductieplan aan  
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De maatregel  
is onderdeel van het veertig puntenplan om 25% CO2reductie te halen  
in 2020, waarmee de overheid aan het Urgenda vonnis kan voldoen.  
De Maatregel Groene daken bespaart 0,1 Mton CO2.

Op de foto vlnr: Marjan Minnesma van Urgenda, Karl Kupka, senior policy officer van  

Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Egbert Roozen, voorzitter van de 

Green Deal Groene Daken en Louise Vet, voorzitter van Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

DUURZAAM BOUWEN TEGEN (GROENE) STROOM IN
Op maandag 27 mei werd, met een door AE Duurzaam 
georganiseerde persbijeenkomst, in Apeldoorn het  
eerste appartementsgebouw ter wereld opgeleverd 

waar, bijna letterlijk en figuurlijk, tegen de stroom in zonnepanelen zijn geïnstalleerd. Door een nieuwe manier van aansluiten 
werden de nadelen van standaard aansluitsystemen weggenomen. Het doel: verduurzamen zonder extra kosten voor bewoner, 
pand eigenaar en overheid. 

De zonneenergie wordt in het pand opgeslagen, zodat er geen sprake meer is van piekbelasting, wat de overheid en  
apparte mentseigenaren miljoenen euro’s kost. Zo worden de zonnepanelen optimaal gebruikt, dankzij de installatie van  
een offgrid omvormer en heeft ieder appartement een eigen aansluiting op het net. Door de eigen opslag zijn zij bovendien  
altijd voorzien van noodstroom. 
Bewoners hebben de zonnepanelen, de dakisolatie en het nieuwe dak zonder extra investering en zonder subsidies  
kunnen plaatsen, dankzij de eenvoudige regeling: alle energie die men bespaart wordt verrekend met de investering.  
Appartementseigenaren krijgen 20 jaar garantie en onderhoud op de hoogste kwaliteit zonnepanelen. 

SALDERING ZONNEPANELEN  
MET DRIE JAAR VERLENGD

De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt tot 
1 januari 2023 ongewijzigd voortgezet. Dat hebben 

minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat)  
en staatssecretaris Snel (Financiën) besloten.  
Het blijft hierdoor financieel aantrekkelijk voor  

huishoudens en MKBbedrijven om te investeren  
in zonnepanelen. De salderingsregeling houdt in  

dat de stroom die je met zonnepanelen opwekt en 
terug levert aan het net, wordt afgetrokken van je 

eigen energieverbruik. Eigenaren van zonnepanelen 
kunnen drie jaar langer salderen dan was voorzien in 

het Regeerakkoord. Tot 1 januari 2023 verandert  
er niets voor wie al zonnepanelen heeft.
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Sinds 1986 is Brouwers Zink groothandel van maatwerk in zink, 

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

centraal. Wij leveren in heel Nederland en indien nodig binnen 

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

Check onze laatste aanbiedingen op:

Marcel Murris kwam 14 jaar geleden in de dakenbranche terecht doordat hij na zijn opleiding 
Bouwkunde en commerciële techniek aan de slag ging bij Roval Aluminium in Helmond. 
Het werk beviel hem goed, maar hij wilde graag de uitdaging aangaan bij een bedrijf in het 
noorden van het land. “Ik was niet actief op zoek, maar ik had natuurlijk contacten met alle 
dakbedekkingsproducenten. Zo kwam ik dan ook bij SOPREMA terecht. Door een aantal 
personele wijzigingen kon ik in 2014 aan de slag als Area Sales Manager Noord-Nederland.”

Murris vindt het elke dag een mooie uitdaging om te werken bij de dakbedekkingsfabrikant. 
“Ik merkte ineens aan alles dat mijn keuzes en acties veel meer impact hadden. Vanzelfsprekend 
was ik bij mijn nieuwe werkgever actief binnen mijn bestaande netwerk. Maar waar ik dat voor-
heen relatief ongemerkt kon doen, merkte ik nu direct dat mijn activiteiten door de concurrentie 
goed in de gaten werden gehouden. Overigens heb ik het altijd gerespecteerd als een potentiële 
klant kiest voor een bestaande relatie. Er is niets vervelender dan een verkoper die probeert je 
los te weken van een gewaardeerde relatie. Ik heb na de overgang naar SOPREMA gemerkt 
dat deze houding door mijn relaties werd gewaardeerd.” 

Murris moest zich nog wel even bijscholen, om de klanten op een deskundige manier te kunnen adviseren. “Ik had al, vóórdat ik bij 
SOPREMA kwam te werken, een plat dakcursus bij BDA gevolgd. Ik vond het belangrijk om me zo breed mogelijk te ontwikkelen. 
Dit heb ik vervolgens aangevuld met een inspectiecursus. Het is bij dit werk van essentieel belang om inzicht te hebben in de bouwfysica 
van het dak en fouten te kunnen herkennen.”

“Natuurlijk is het gemakkelijk om een project te scoren op basis van prijs. Eerlijk gezegd zie ik in de markt veel te vaak ‘commerciële’ 
bestekken: er wordt een ongeschikt systeem op het dak aangebracht, omdat ‘de opdrachtgever vertrouwt op het advies van de 
deskundige’. Maar dat is niet hoe ik werk. Ik verkoop de producten op basis van een deskundig advies en een lange termijn relatie. 
Als prijs het enige criterium is, laat ik een project net zo lief schieten.”

Een mooi voorbeeld hiervan is het project de Wim Monnereau-school in Veendam, een renovatieproject dat is uitgevoerd door Verbidak BV. 
De school heeft een plat dak en twee lessenaarsdaken. Men wilde hier een witte dakbedekking toepassen en die hebben wij natuurlijk in het 
assortiment. Maar het platte dak had nauwelijks afschot en de school ligt in een bosrijke omgeving. Dan moet je geen witte dakbedekking 
toepassen, omdat het witte dak binnen een jaar vervuild is. Ik zeg dat liever direct, dan dat men daar na een jaar achter komt. Natuurlijk heb 
ik als duidelijk voordeel dat het assortiment van SOPREMA zo breed is, dat voor elke situatie wel een geschikte oplossing te vinden is. 
Dat was ook hier het geval: voor de zichtdaken is gekozen voor een prachtige bruin gevlamde Sopralene Optima, die vanaf de openbare weg 
goed is te zien. Samen met de klant en de betrokken dakdekker de juiste oplossing vinden voor het dak: daar kan ik echt van genieten.”

DE DAKEXPERTS 
VAN SOPREMA 
AAN HET WOORD

Advertorial

De dakrollen, isolatieplaten, logo’s, advertenties en nieuwsberichten van SOPREMA zien we op 
regelmatige basis voorbijkomen. Maar wie zijn nu de gezichten achter SOPREMA? We stellen graag 
een expert aan u voor: Marcel Murris, area sales manager regio Noord-Nederland
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Dit jaar bestaat de Italiaanse producent van dakbedekkings en  

isolatiematerialen Polyglass Spa 50 jaar en daarmee is het één van de  

oudste, nog aanwezige Italiaanse producenten van bitumineuze dakbanen. 

Het bedrijf is recent via het distributeurschap van Wecal Dak & Isolatietechniek  

weer actief geworden op de Nederlandse markt. De medewerkers van de 

 Nederlandse verdeler bezochten de fabriek op 7 mei jl., alwaar ze werden 

rondgeleid door exportmanager Giancarlo Mantese. Roofs was erbij aanwezig.

Een bezoek aan de  
fabriek van Polyglass Spa

FABRIEKSBEZOEK

De fabrikant, die in 1969 is opgericht, maakt sinds 2008 deel 
uit van de Mapei Groep. Binnen deze groep is Polyglass  
verantwoordelijk voor zo’n 300 miljoen euro omzet en houdt 
het wereldwijd ongeveer 500 medewerkers aan het werk.  
Het hoofdkantoor staat in het Italiaanse Ponte di Piave,  
alwaar men zo’n 100.000 m² tot de beschikking heeft.  
Op deze locatie heeft men momenteel vier  productielijnen 
draaien voor de productie van bitumineuze dakbanen, 
waarvan één stateoftheart hoge snelheidslijn, twee produc  
tielijnen voor de productie van kunststof  dakbedekkingen 
(TPO/PVC) en een productielijn voor akoestische en 
 thermische isolatiematerialen. Verder heeft men locaties in 
met name het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.  
Als mondiale speler levert Polyglass Spa haar producten  
in maar liefst 85 landen.

ASSORTIMENT
Het assortiment omvat dus een compleet aanbod aan 
dakbedekkingsmaterialen voor verschillende  toepassingen. 
Naast de traditionele gemodificeerde bitumineuze  dakbanen,  
wordt in de fabriek ook de lichtgewicht varianten geprodu
ceerd. Het betreft de bitumineuze dakbanen die op basis 
van de zogeheten Reoxthene technologie worden geprodu
ceerd, waardoor ze zo’n 40% lichter kunnen zijn. Deze techno
logie houdt in, dat er meer polymeren dan in traditionele 
bitumineuze dakbanen worden toegepast. Ook produceert 
men een breed assortiment in eigen huis ontwikkelde 1 en 
2zijdig zelfklevende dakbanen onder de naam Adeso.  
Dit zijn dakbanen die zijn ontwikkeld volgens de selfadhesive 
technology en zijn dus zonder gebruik van open vuur aan  
te brengen. Daarnaast produceert men een compleet 
 assortiment voor toepassing in de weg en waterbouw. 

Onder de naam Mapeplan produceert men het assortiment 
kunststof membranen: kunststof dakbanen in de kwaliteit 
PVC en TPO/FPO voor toepassing van mechanisch bevestig
de, losliggend geballaste, verkleefde en groendaksystemen 
en diverse kunststofmembranen voor toepassing voor de  
tunnelbouw, waterbassintoepassingen en sneeuwbekkens. 
Het assortiment bevat ook een witte, reflecterende dakbaan, 
die in sommige toepassingen een gunstig effect kan hebben 
op het binnenklimaat van de onderliggende ruimte.  
Tenslotte biedt het bedrijf ook een assortiment isolatieplaten 
op basis van EPS, PUR en PIR, die in de fabriek gecombineerd 
worden met een eerste laag bitumineuze dakbedekking.  
De fabrikant stelt zich dan ook ten doel om systeemoplos
singen te bieden. Dat is een belangrijke reden om voor de 
verkoop op de Nederlandse markt de samenwerking aan te 
gaan met Wecal Dak & Isolatietechniek, die immers volgens 
deze filosofie al vele jaren op de Nederlandse markt opereert.

PRODUCTIELIJNEN
Het bedrijf heeft in de ruime hal vijf productielijnen voor de  
productie van bitumineuze dakbanen opgesteld. De fabri kant 
heeft de laatste jaren fors geïnvesteerd in de modernisering 
van de productiemiddelen. Deels vanwege de aanscherping 
van de Italiaanse regelgeving op het gebied van veiligheid: 
de nieuwste lijn voor de productie van bitumineuze dakbanen  
is bijvoorbeeld geheel beveiligd afgesloten uitgevoerd, 

zodat het uitgesloten is dat medewerkers in de machine 
bekneld raken. De productie vindt inmiddels geheel compu
tergestuurd plaats. Via een venster kan men volgen hoe de 
wapeningslaag op rollen door diverse bitumenbaden wordt 
gehaald. De samenstelling van de APP en SBS bitumen is 
vanzelfsprekend uitgekiend en wordt voortdurend gemonitord.

Hetzelfde geldt voor de productielijnen voor de kunststof 
dakbanen, die 24 uur per dag blijven draaien. De kunststof 
dakbanen worden standaard voorzien van een badge
nummer en productiedatum, zodat altijd is te achterhalen 
waar het materiaal vandaan komt. 

Zowel de productiehal van kunststof dakbanen als die van 
de bitumineuze dakbanen zijn uitgerust met een aparte voor 
ziening voor kwaliteitscontrole en productontwikkeling (R&D). 
In beide locaties wordt de productie aan de hand van 
monsters getest d.m.v. trekproeven, diktemetingen, veroude
ringstesten, etc. Het betreft allemaal Europees genormeerde 
testen, waardoor de fabrikant ook een interne statische onder 
bouwing kan voorleggen, indien zij wordt gemonitord in 
het kader van lopende, geldende certificeringen (zoals in 
Nederland KOMO en in België ATG). Verder fungeren de 
respectievelijke R&Dafdelingen als het creatieve brein van 
de fabriek: hier worden de nieuwe oplossingen en toepas
singen bedacht en worden de nieuwe producten ontwikkeld. 
Een voorbeeld hiervan is de eerder genoemde, in eigen huis 
ontwikkelde 1 en 2zijdig zelfklevende dakbanen, die aan 
het slot van de rondleiding uitgebreid werd gedemonstreerd. 

DEMONSTRATIE
Naast de demonstratie van de Adeso dakrol werd met name 
ingegaan op de werkwijze van het thermisch lassen met de 
kunststof dakbedekkingen (met behulp van een hetelucht 
föhn). Mantese benadrukte dat bij toepassing van deze 
dakbedekkingen de werkdag dient te beginnen met een 
controle van de las. De omgevingsfactoren (temperatuur, 
vochtigheid) zijn namelijk van invloed op de kwaliteit van de 
las. Het is daarom van belang dat de lasmachine juist staat 
afgesteld. Aan het begin van de werkdag wordt een proeflas 
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van een roller. De dakbaan is in verschillende uitvoeringen 
beschikbaar, waarmee de producten in verschillende  
klimatologische omstandigheden op de diverse onder
gronden zijn toe te passen. 

NEDERLANDSE MARKT
De partijen hebben elkaar voor het eerst ontmoet tijdens 
de laatste editie van de Dak Event in Nieuwegein (in 2016) 
en sindsdien heeft men elkaar goed leren kennen. Al direct 
werd duidelijk dat de respectievelijke marktbenaderingen 
goed op elkaar aansloten. Mede vanwege de beoogde 
samenwerking met Polyglass Spa heeft Wecal eerder dit jaar 
besloten haar naam en huisstijl aan te passen om meer 
recht te doen aan haar werkzaamheden in de Nederlandse 
markt (zie voor meer informatie hierover Roofs april 2019). 

Hierbij speelt niet alleen de systeembenadering een belang 
rijke rol, maar ook de servicegerichte benadering. De fabrikant 
en de Nederlandse distributeur willen zich op de Nederlandse  
markt met name onderscheiden op het gebied van kwaliteit 
en service. Naast de eerder genoemde voordelen van de 
samenwerking tussen Wecal Dak & Isolatietechniek en  
Polyglass Spa was het feit dat Polyglass zowel Polybond  
(bitumineuze) als Mapeplan (kunststof) dakbedekkingssyste
men produceert doorslaggevend voor directeur/eigenaar 
Henk van Schaik van Wecal Dak& Isolatietechniek om de  
samenwerking te bekrachtigen met een exclusieve distributie
overeenkomst: “Beide bedrijven vullen elkaar goed aan, 
waardoor er een totaal assortiment op het gebied van 
 dakbedekking aan de markt kan worden aangeboden, 
kwalitatief hoogwaardige producten in combinatie met 
betrouwbare en correcte distributie.” Tenslotte geeft de distri
buteur aan dat er inmiddels hard gewerkt wordt aan diverse 
systemen met o.a. Utherm PIRisolatie als basis. ■

gemaakt, waarbij een monster van de lasnaad vervolgens 
met de hand op treksterkte wordt beproefd. De lasnaad is 
sterker dan de dakbedekking zelf: wanneer de breuk dus 
niet in de naad plaatsvindt, is dat het teken dat de hetelucht 
föhn juist staat afgesteld en dat er op een goede manier 
mee gewerkt kan worden. De test dient in ieder geval  
aan het begin van de werkdag te worden uitgevoerd,  
maar een herhaling in de loop van de dag is aan te bevelen,  
omdat de temperatuur en de vochtigheidsgraad in de loop 
van de dag veranderen.

Speciale aandacht ging dus tijdens de demonstratie uit 
naar de zelfklevende dakbanen. Deze (gewapende) dak
baan is ontwikkeld op basis van bitumen, waarbij de zogehe
ten selfadhesive technology inhoudt dat er verschillende 
bitumineuze compounds (SBS en APP) met elkaar worden 
vermengd, waardoor verschillende diktes kunnen worden 
gerealiseerd. De onder en bovenzijde is zelfklevend en  
is uitgevoerd met een (gepatenteerde) wegneembare folie 
die in delen is te verwijderen. Dit zorgt ervoor dat de dak
baan zeer snel en eenvoudig is aan te brengen.  
Men stelt de dakbedekking op de voorgetekende overlap
pen, verwijdert de folie en drukt de naden aan met behulp 

FABRIEKSBEZOEK

Wecal: Compleet en objectief in isolatie- & dakbedekkingsmaterialen

www.wecal.nl
info@wecal.nl

0343 - 59 50 10

Meer info?

TOTAALPAKKET VOOR DE DAKDEKKER

Polyglass SpA: producent van de hoogwaardige dakbedekkingssystemen:

WECAL DAK- & ISOLATIETECHNIEK:
EXCLUSIEF DISTRIBUTEUR VAN POLYGLASS
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Op 6 en 7 mei trok een delegatie van Wecal Dak & Isolatie Techniek  

en vakblad Roofs naar Italië om de fabriek van Polyglass Spa te  

bekijken. Wecal Dak & Isolatie Techniek had als nieuwe, exclusieve  

distributeur van zowel de bitumineuze als kunststofdakbedekking van  

Polyglass Spa een nuttig en vooral ook aangenaam programma  

samengesteld. Voorafgaand aan het fabrieksbezoek kregen de  

deelnemers een rondleiding door Venetië. Een verslag.

Een middag in Venetië
OP REIS MET...

kleine eilanden, midden in een lagune (de Laguna  Veneta)  
die al in de tijd van het Romeinse Rijk Venetia werd  genoemd.  
Er woonden al eeuwen mensen, maar de eerste grotere 
nederzettingen kwamen er pas als gevolg van de toestroom 
van bewoners uit de Romeinse steden in de omgeving  
van Venetië, zoals Padua, Treviso en Altino, die hun toevlucht 
zochten in de lagune na de invallen van Attila rond 452 
en van de Longobarden in 568. Pas in de 9de eeuw was er 
sprake van een stad als echte eenheid, door de gemeen
schappelijke vijanden en door de bouw van meer bruggen 
tussen de eilandjes. 

De 18de eeuw was de laatste eeuw waarin de stad onaf
hankelijk was, maar deze periode wordt wel gezien als de 
meest fascinerende van zijn bestaan. Gedurende dit tijdperk 
had Venetië grote invloed op de kunst, architectuur en  
literatuur. In 1797 veroverde Napoleon I de stad, waardoor 
Venetië na meer dan duizend jaar zijn onafhankelijkheid 
verloor, en op 12 oktober van hetzelfde jaar tekende hij het 
Verdrag van Campo Formio, waarmee de stad onderdeel 
werd van het door de Oostenrijkers gecontroleerde koninkrijk 
LombardijeVenetië. Op 18 januari 1798 namen zij de stad 
over. In 1861 ontstond het Italiaanse koninkrijk, maar pas in 
1866 kwam ook Venetië daarbij.

Tegenwoordig is Venetië een toeristische trekpleister met 
haar karakteristieke boten (gondels, vaporetto’s), gevels,  
bruggen – en daken. Dat laatste valt vooral op vanaf het 
dakterras van het warenhuis Fondaco dei Tedeschi.  
De vele prachtige pannendaken, koepels en torens zijn  
een lust voor het oog. Opvallend is ook de veelvuldige 
toepassing van de zogeheten altana’s. Oorspronkelijk waren 
dit voorzieningen waar men de was kon doen, zodat dit niet 
binnenshuis hoefde plaats te vinden, maar tegenwoordig 
hebben velen de bouwwerken op het dak uitgebouwd  
tot volwaardige dakterrassen.

MOZAÏEK
Onderdeel van de stadwandeling was een bezoek aan de 
mozaïekstudio Orsoni Mosaici. De studio, in 1888 opgericht 
door Angelo Orsoni, vervaardigt prachtige mozaïek uit  
glas, die o.a. door Gaudi zijn gebruikt in zijn Park Güell in 
Barcelona. Orsonimozaïeken zijn te bewonderen in de verste 
uithoeken van de wereld: van het mausoleum van Ataturk  
in Ankara tot de Westminster Abbey in Londen, de konings
paleizen in SaoediArabië, het Forum van Les Halles en  
Bassin de la Défence in Parijs en de Pagode van het  
Grand Palace of the Royal Family in Thailand.  
Tegenwoordig is de kleinzoon van Angelo Orsoni, Lucio, nog 
steeds artistiek adviseur en erevoorzitter van het familiebedrijf.

Tijdens de rondleiding kregen de bezoekers een inkijkje in 
het productieproces. Het glas wordt onder een zeer hoge 
temperatuur gesmolten in de zogeheten ‘crogiolo’, een oven,  
die bij hoge temperaturen het glas vermengt met kleurstoffen.  
De oven van Orsoni is de laatste in Venetië die is toegestaan 
met vuur te werken. Het unieke productieproces resulteert in 
een enorm palet aan tinten en tonen. De gekleurde glas
platen worden opgeslagen in een ruimte die nog het meest 

wegheeft van een bibliotheek. De diverse tinten worden  
hier zorgvuldig gecategoriseerd: van de speciale tint blauw 
die doorgaans voor de Madonna wordt gebruikt, tot een 
breed palet aan goudtinten. Bijzonder indrukwekkend  
is de badkamer die naast de ‘bibliotheek’ in goud is  
uitgevoerd. Wanneer het glas wordt gebruikt voor een  
mozaïek, wordt het met de hand in kleine stukjes gebroken: 
een bijzonder intensief werk dat eveneens in de studio in 
Venetië wordt uitgevoerd.

Een bijzonder inspirerende middag werd vervolgens afge
sloten met datgene waar Italië misschien wel het meest 
beroemd om is: de keuken. De maaltijd bood een mozaïek 
aan smaken en zodoende konden de bezoekers letterlijk  
de rijkdom van de Italiaanse cultuur proeven. ■

Vanzelfsprekend was iedereen vooral geïnteresseerd in  
de daken, maar ook de andere aspecten van de stad  
kwamen aan bod. De gids van het gezelschap, Francesca, 
wist veel over de stad te vertellen. Venetië is wereldwijd  
bekend om het historische centrum met zijn vele kanalen.  
Daarnaast heeft de stad ook een belangrijke rol gespeeld 
in de wereldgeschiedenis. Sinds 1987 staan Venetië en zijn 
lagune op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. 

GESCHIEDENIS
Waar de naam Venetië precies vandaan komt is onduidelijk, 
maar deze is in elk geval verbonden met het volk de Veneti. 
Mogelijk is er ook een verband met het Latijnse woord  
venetus, dat ‘zeeblauw’ betekent. De stad ligt op een groep  



Financiering van zonnepanelen:  
wat zijn de mogelijkheden?

dan kun je eventueel ook een persoonlijke lening of een 
doorlopend krediet afsluiten. Bij een persoonlijke lening leen 
je eenmalig een vast bedrag. De rente staat vast zo lang de 
lening loopt. Bij een doorlopend krediet kun je tot een vooraf 
afgesproken limiet geld opnemen. Je betaalt alleen rente 
over het opgenomen bedrag. Als je een koopwoning hebt, 
dan is de rente die je betaalt aftrekbaar. Je hebt hierdoor 
een lagere maandlast. Dit geldt alleen voor een persoonlijke 
lening, bij een doorlopend krediet is dit helaas niet mogelijk. 

BTW OP ZONNEPANELEN TERUGVRAGEN 
Tot slot is het ook mogelijk om de 21% btw op de aanschaf 
en installatie van zonnepanelen terug te vragen bij de  
Belastingdienst. Dit geldt alleen voor particulieren.  
De belastingdienst beschouwt eigenaren van zonnepanelen 
namelijk als een soort van ondernemers omdat zij stroom 
aan het net leveren. Er zijn wel een aantal administratieve 
handelingen nodig om de btw terug te krijgen. Daar staat 
tegenover dat je op een gemiddelde set zonnepanelen  
al gauw € 800, terug krijgt. ■

ZONNEPANELEN FINANCIEREN MET HYPOTHEEK 
Het is mogelijk om zonnepanelen onder te brengen in de 
hypotheek. Je hypotheek mag dan 106% van de nieuwe 
woningwaarde bedragen. Als je aangeeft dat je een hogere 
hypotheek nodig hebt omdat je gaat investeren in energie
besparende maatregelen, dan wordt dit bijna altijd door de 
geldverstrekker geaccepteerd. Je maandlasten dalen name
lijk direct door de lagere energiekosten. Daarmee kun je 
eventueel de extra hypotheek betalen. Als je benieuwd bent 
naar de mogelijkheden, kun je het beste contact opnemen 
met de hypotheekverstrekker om de opties te bespreken. 

DE DUURZAAMHEIDSLENING 
Sommige gemeenten bieden een Duurzaamheidslening 
aan. Met deze lening kun je tegen aantrekkelijke voorwaar
den energiebesparende maatregelen financieren.  
Denk hierbij aan zonnepanelen of isolatie. Je kunt minimaal 
€ 2.500, en maximaal € 25.000, lenen, tegen een vooraf 
vastgelegde rente. Je kunt bij de gemeente navragen of 
deze lening in jouw gemeente beschikbaar is.  
Je kunt dit eventueel ook controleren op de website van  
het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. 

DE ENERGIEBESPAARLENING 
Als je niet in aanmerking komt voor de Duurzaamheidslening, 
dan kun je eventueel ook een beroep doen op de  
Energiebespaarlening. Je kunt minimaal € 2.500, en  
maximaal € 25.000, lenen. Wil je jouw woning energie
neutraal maken? Dan kun je maximaal € 50.000 lenen.  
Je mag maximaal 75% van het totale leenbedrag gebruiken 
voor zonnepanelen, de overige 25% moet je gebruiken voor 
een andere energiebesparende maatregel. Denk hierbij  
aan isolerend glas of een warmtepomp. 

PERSOONLIJKE LENING OF DOORLOPEND KREDIET 
Als je niet in aanmerking komt voor bovenstaande opties, 

advertorial

Op steeds meer daken in Nederland liggen zonnepanelen. Dat is ook logisch, 

want zonnepanelen zijn goed voor het milieu én de portemonnee. Zonne

panelen zijn voor veel mensen een behoorlijke uitgave. Gelukkig zijn er zijn 

verschillende leningen, subsidies en belastingvoordelen beschikbaar waar je 

gebruik van kunt maken om zonnepanelen te financieren.

Foto: Nattanan Kanchanaprat, Pixabay.

Bestel gewoon vanaf 
de bouw!

ACTIONDAK

WWW.ACTIONDAK.NL

Actiondak, de online groothandel in:

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

- DAKRANDAFWERKING - VEILIGHEID - GEREEDSCHAP - KLEDING
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

BEWiSynbra, de holding van IsoBouw, ziet duurzaamheid als een  

belangrijk strategisch drijfveer van het bedrijf, waarbij circulariteit  

een integraal bedrijfsonderdeel vormt. Het verzamelen en recyclen  

van EPSmateriaal voor de bedrijven is de kernfunctie van een  

apart opgericht bedrijfsonderdeel: BEWISynbra Circular. 

Holding IsoBouw 
neemt recyclingbedrijf 
Eco Fill over

BEDRIJFSNIEUWS

Eén van de initiatieven van BEWISynbra Circular is de 
 introductie van het concept UseReUse, eerder dit jaar.  
Het doel van dit initiatief is het verzamelen en recyclen  
van EPS en tegelijkertijd het bewustzijn en het belang  
van dit werk te vergroten. Met de aankoop van een  
meerderheidsbelang in de Belgische onderneming  
Eco Fill, zet het holdingbedrijf BEWiSynbra een nieuwe  
stap in de recyclingactiviteiten.

“ WEINIG BEDRIJVEN WETEN HOE  

EENVOUDIG EN BELANGRIJK  

HET IS OM EPS TE RECYCLEN”

Managing Director Martin Bekken vertelt: “De lange 
 recyclinggeschiedenis van Eco Fill en de unieke ervaring  
met verschillende oplossingen voor afvalbeheer passen  
heel goed in de recyclingambities van BEWiSynbra.”  
Ook Koen van Roy, Managing Director van Eco Fill is ver
heugd over zijn deelname aan het UseReUseconcept.  
“De samenwerking zal ons in staat stellen om te groeien en 
onze activiteiten verder te ontwikkelen, zowel in ons thuis
land België als in de rest van Europa. Ik ben er trots op bij te 
dragen aan de verdere verbetering van de EPSwaardeketen, 

zowel door waardevolle grondstoffen te hergebruiken als 
door de CO2uitstoot te verminderen.”

Eco Fill is al meer dan 15 jaar actief in de circulaire econo
mie en is in de loop der tijd de toonaangevende EPSverza
melaar en recycler in België geworden. Het bedrijf heeft in 
samenwerking met zijn klanten een unieke aanpak ontwik
keld voor de behandeling van verpakkingsafval. Het bedrijf 
verzamelt en comprimeert jaarlijks ongeveer 1.800 ton EPS, 
2.500 ton karton en 400 ton plasticfolie voor recycling. 

USE-REUSE
Met de introductie van het concept UseReUse streeft het 
bedrijf naar een nieuwe industriestandaard voor het inzame
len en recyclen van EPS. Martin Bekken: “Er zijn steeds meer 
milieuproblemen, maar weinig mensen en bedrijven weten 
hoe eenvoudig en belangrijk het is om EPS te recyclen.  
Het UseReUseinitiatief zal meer mensen hiervan bewust  
maken en biedt tegelijkertijd een oplossing voor inzameling  
en recycling op alle niveaus. Recycling van EPS leidt tot minder  
emissies en een beter gebruik van hulpbronnen. Door EPS 
te verzamelen, vermijden we dat afval op de verkeerde 
plaatsen achterblijft. UseReUse is een project voor de lange 
termijn. We proberen het gedrag van mensen en bedrijven  
te veranderen en dat kost tijd, maar ik ben optimistisch.” ■

Koen van Roy,  

Managing Director  

van Eco Fill.



Unidek Platinum Kameleon is een 
universele dakisolatieplaat 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

De la Minestraat 15   6021PJ  Budel  I  T.  +31 (0) 495 43 04 84  I  E.  info@beelenbv.nl

Bremweg 12   5951DK  Belfeld  I  T.  +31 (0) 77 78 20 201  I  E.  info@beelenbv.nl

 www.beelenbv.nl

Beelen is dé leverancier voor al uw dakmaterialen
Wij verkopen uitsluitend A-kwaliteit dak- en isolatiematerialen voor het maken van een

 perfect kwaliteitsdak en dit tegen sterk concurrerende prijzen.

Wij zijn dealer van o.a.

IKO  I  Copernit  I  Bauder  I  TN  I  Firestone EPDM  I  Skylux lichtkoepels

Ons nieuwe adres in Budel en Belfeld

BEELEN DAKMATERIALEN HEEFT HAAR DEUREN GEOPEND VAN 
2 NIEUWE BEDRIJFSPANDEN

De la Minestraat 15 De Bremweg 12
BUDEL & BELFELD

Binnenkort óók 
verkrijgbaar via 
onze webshop

MAAK VAKWERK VAN
JOUW DAKWERK

TWEE
NIEUWE
LOCATIES
NOG MEER

SERVICE

Niets meer missen uit de dakenbranche? 
Neem een abonnement op 

Roofs
HET ENIGE OBJECTIEVE VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE
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Roofs
HET ENIGE OBJECTIEVE VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

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

Adv Roofs 230*300 doorvalveiligheid ned.indd   1 3/04/18   10:07
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Jaarabonnement € 50,- excl. 9% btw per jaar 
Extra jaarabonnement € 25,- excl. 9% btw per jaar

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

Voor meer informatie zie www.roofs.nl
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Werkplekinspecties

Werknemers worden verder gevraagd een cijfer te geven 
hoe zij de veiligheid op de werkplek ervaren. Alle scores 
van alle werkplekinspecties worden verwerkt in statistieken. 
Hierdoor wordt de veiligheidsbeoordeling van de werknemers 
gemonitord. Deze beoordeling wordt ook gemaakt voor de 
items ‘afsprakenkwaliteit’ en ‘efficiëntieduurzaam’.

De bijvangst van werkplekinspecties is dat je op een ont
spannen wijze in gesprek kunt gaan met de medewerkers, 
zonder dat dit zo formeel is. Allerlei onderwerpen  passeren 
op deze wijze de revue, dit kunnen zeer persoonlijke 
 onderwerpen zijn, maar ook de huisdieren, het weekend,  
de vakantie, het voetbal en de Formule 1. Waardevol zijn  
zeer zeker de tips en ideeën die boven water komen.  
Ook van deze bijvangst ga je als bedrijf ‘groeien’.■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

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

Elke dag rijd je dezelfde route naar het werk.  
Dezelfde stoplichten, dezelfde afslagen, hetzelfde stuk  
waar je 50 of 80 mag, zelfs dezelfde mensen op de fiets  
of in de auto. Je kent alles op je duimpje. Ongemerkt wordt 
de tocht naar het werk een sleur. Juist dat is gevaarlijk.  
Je wordt blind voor de gevaren en de gevaren worden  
‘gewoon’. Een trigger voor ongelukken.

Deze blindheid ontstaat ook op het werk zelf. Je ziet de  
gevaren niet meer. Denk eens aan de mensen die op  
hoogte werken. Ze zien soms zelfs het valgevaar niet meer  
en dat zou wel moeten. Door even uit de routine te stappen 
en een werkplekinspectie uit te voeren, wordt dit valgevaar 
toch weer zichtbaar en worden mensen zich weer bewust 
van de gevaren.

Een werkplekinspectie is een aantoonbare beoordeling 
van de werkplekcondities en/of gedrag/handelingen van 
medewerkers. Het is een hulpmiddel om de werkomgeving 
en werkwijze veilig te houden, dan wel de veiligheid te bevor
deren. Het doel is om tijdig afwijkingen te signaleren en om 
maatregelen te treffen om ongevallen/incidenten te voorko
men. Werkplekinspecties genereren waardevolle informatie. 
Er kan worden gemeten wat de prestaties zijn op gebied van 
Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu. In de VCAnorm 
worden werkplekinspecties verplicht gesteld. 

De werkplekinspecties bij Gebr. Janssen zijn uitgebreider  
dan de VCAnorm. Tijdens de werkplekinspecties wordt naast  
veiligheid aandacht besteed aan wat wij noemen: ‘afspraken 
kwaliteit’ en ‘efficiëntieduurzaam’, middels diverse items. 

VITALITEITSMANAGEMENT

Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde  

mensen in en om het bedrijf   

en balans in het leven: dat zijn  

de uitgangspunten van het  

vitaliteitsmanagementprogramma  

‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

Dakspecialisten op internet

www.euroaluminium.nl www.vebidak.nl

www.eurofast.nl

www.flowlight.nl

www.firestonebpe.nl

part of

Experts in 
dak- en gevelgroen

www.btl.nl

www.zinkmeesters.nl

www.aabo.nl

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.

AABOZINK

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabo�x.nl

DakInspectie DakInspectie DakInspectie
AdviesBuro

AABOTOOLS
Gereedschap voor professionals.

www.aabotools.nl

«tools for 
professionals»

www.leister.nl We know how.

www.provatherm.nl

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

www.weversbv.nl

Gereedschappen & machines
voor loodgieters & installateurs

www.weversbv.nl

www.continuisolatie.nl

www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

Kwaliteit in platte en hellende daken

info@daktechniekholland.nl

www.daktechniekholland.nl Hardinxveld- Giessendam

0184 499 266

Uw logo
en website
ook hier?

Bel 072 5400335

Dakbedekking - Isolatie - Dakaccessoires

www.sealeco.nl

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

 www.eyecatchersafety.com

www.mawipex.nl

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

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging



De aluminium muurafdeksystemen van 

Roval Aluminium zijn uitermate geschikt als 

dakrandafwerking voor gebruiksdaken, zoals 

groendaken. Daarnaast levert Roval speciale 

groendakproducten, zoals het grindkeringprofi el 

voor scheiding groen en kiezels en toezichtsputten 

die over de dakafvoer geplaatst wordt om de 

waterafvoerende laag te kunnen inspecteren.

Ga voor meer informatie naar www.roval.eu

ALUMINIUM DETAILLERING 
GROENDAKEN

WIJ HOUDEN U OP DE HOOGTE 

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

artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

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

info@artilan.nl

“Denken en doen 

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

Veilig werken op het dak 

betekent ook rekening 

houden met de warmte. 

RHEINZINK heeft daarom 

het RHEINZINK zomerpakket 

samengesteld: RHEINZINK Zonnebrandcrème voor 

bescherming tegen de zon, voldoende drinken met een 

RHEINZINK waterfl es en een koel RHEINZINK T-shirt. 

Je ontvangt dit pakket gratis 

als je een RHEINZINK 

product hebt gekocht. 

Vraag het pakket nu aan op www.rheinzink.nl/zomerpakket

VEILIG
HET DAK OP?
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Anjo breidt de serie VentAlu 3000 ontluchtingen uit 

met de windgedreven ventilator VentAlu Rotor PP.  

Dit betekent een nieuwe, modulaire toepassing van de serie.

Anjo introduceert  
windgedreven  
Vent-Alu Rotor PP

PRODUCTNIEUWS

De ventilator wordt geleverd in de maten 90100, 110125 en 
150160 mm. Dit zijn de meest gebruikte diameters van deze 
serie natuurlijke ventilatie. De serie heeft in de loop der jaren 
meerdere productverbeteringen ondergaan en is daarmee 
sinds 1998 een stabiele succesfactor in het producten
gamma van Anjo gebleken. Doordat de maatvoering van 

de plakplaten ongewijzigd is gebleven, past de nieuwe rotor 
altijd op de bestaande systemen, ongeacht de leeftijd van 
de ontluchting.

Er is geen elektravoeding benodigd, want het product is 
windgedreven. De ventilator is uitermate licht, goed gelagerd 
en draait al bij windsnelheden van 1 m/s, waardoor er te 
allen tijde luchtafzuiging plaatsvindt en terugstroming van 
lucht voorkomen wordt. 

Het product is gemaakt van vezelversterkt PP en voorzien  
van een roestvaststalen as. De ventilator is hierdoor geheel 
recyclebaar. De lagers zijn gesloten en gemaakt van RVS, 
daardoor behoeven ze geen onderhoud. Na plaatsing  
van de ventilator heeft men er geen omkijken meer naar, 
vanwege de onderhoudsvrije en duurzame constructie  
van de Rotor.

De VentAlu Rotor PP is geschikt voor toepassing op zowel 
plat dak als schuin (pannen) dak, voor woningen, bedrijfs
panden etc. en kan in alle omgevingen geplaatst worden. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Het betreft een windgedreven ventilator die uitwisselbaar is 
met de bovenkap uit de serie. Als er vraag is naar meer ont
luchtingscapaciteit, kan de aanwezige bovenkap eenvoudig 
worden verwijderd en vervangen door de VentAlu Rotor PP. 
Het vervangen van de bestaande plakplaat is niet meer nodig. 
Hierdoor wordt bespaard op arbeidskosten en materiaal.

INNOVATIVE
PARTNER

Wij adviseren u graag:  0251 22 93 23  

anjo.nl

ANJO VENT-ALU 3000 SERIE UITGEBREID MET VENTILATOR

VOOR PLATTE DAKEN
OPLOSSINGEN

Anjo Vent-Alu 3000 serie nu ook leverbaar met een windgedreven ventilator in kunststof: Vent-Alu Rotor PP.
Deze is moeiteloos uit te wisselen met de kunststof bovenkap. Verkrijgbaar in de maten 90-100, 110-125 en 150-160 mm.



Liquid Brightwhite
1-component vloeibare witte dakbedekking

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

Alle voordelen op een rij
• Gemakkelijk renoveren zonder risico op 

lekkage door werkzaamheden
• Witte kleur zorgt voor koeler 

binnenklimaat door hittereflectie
• Toepasbaar op de meest voorkomende 

dakbedekkingsmaterialen*
• Eenvoudig en snel aan te brengen tot 

-10º Celcius
• Extreem damp-open: geen blaasvorming
• Maakt elk dak brandwerend volgens 

B-Roof t1 
• 1-component: roeren of mengen vooraf 

niet nodig!
• Gemakkelijk aanbrengen met verfroller 

(kortharig, stug)
• Kan jaren later opnieuw overlaagd 

worden met zelfde product
• Gebruiksindicatie: 1 kg/m2, 20m2 

bedekken per emmer van 21,6kg

Liquid Brightwhite is een witte siliconen dakbedekking voor het 
naadloos overlagen van bestaande daken. Een alternatief voor 
renovatie en reparatie, waarmee de meest voorkomende daken snel en 
gemakkelijk kunnen worden overlaagd.  

Het renoveren van een dak was nog nooit zo makkelijk, want dankzij 
Liquid Brightwhite kan een versleten toplaag van de meest voorkomende 
dakbedekkingsmaterialen*  met slechts een verfroller en blokkwast volledig 
worden overlaagd, inclusief details. Het resultaat is een lichtgewicht,  
damp-open, brandwerend en helderwit dak dat weer jaren meegaat!  

De witte kleur van Liquid Brightwhite reflecteert zonnewarmte, is daardoor 
ongevoelig voor temperatuurschommelingen en extreem UV stabiel, 
waardoor de coating niet gevoelig is voor schade door UV-licht. Dit 
zorgt voor een koeler binnenklimaat en verhoogt de productiviteit van 
zonnepanelen. In de zomer kan daardoor bovendien bespaard worden op 
aircokosten. Zo is het niet alleen een praktische, maar ook nog eens een 
duurzame investering!

* Toepasbaar op versleten bitumendaken, oude PVC en oude TPO.  
    In overleg met fabrikant in veel gevallen ook op EPDM.

  

Renoveren, reflecteren 
en opwaarderen.

Continu Isolatiewerken B.V. . De Geerden 8-10 . 5334 LE Velddriel . Tel: (073) 55 30 300 
www.continu-isolatie.nl . info@continu-isolatie.nl

Geen dak of vloer te gek voor Continu

Wist u al dat we ons wagenpark met een tweede
40m3 isolatiemortelmixer uitgebreid hebben?

Adv210x297mm.indd   1 23/05/2019   13:03
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STUDIE: DE STAD VAN DE TOEKOMST
De door BNA Onderzoek gecoördineerde ontwerpstudie  

naar de stad van de toekomst, die een jaar duurde,  
heeft tien ontwerpvisies voor de vijf grootste steden van  
Nederland opgeleverd. Deze zijn nu gebundeld in een  

boek en aangevuld met beschouwingen en interviews met  
projectpartners en betrokkenen en commentaar van experts.

Tien breed samengestelde teams deden onderzoek voor een 
vierkante kilometer in de vijf grootste steden van Nederland – 

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven.  
Met inspirerende beelden en concrete handelingsvoorstellen 

schetsen zij hoe de belangrijke transities van onze tijd een  
plek kunnen krijgen in de stad. Zij laten zien hoe de stad  

van de toekomst klimaatbestendig wordt, slim omgaat  
met energie en mobiliteit, ontmoeting stimuleert en voor  

iedereen een aangename plek is om te wonen en te leven. 

agenda
4 juni 2019
Vakbeurs Ruimte & Licht 2019
Expo Houten
Info: www.vakbeursruimteenlicht.nl

78 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

14 juni 2019
Seminar Veiligheidsladder 
Van der Valk Ridderkerk
Info: www.certificatieinstituut.nl

QUOTE VAN HET DAK

‘Verplaats de tafel!’

Frank Lloyd Wright (1867-1959), in reactie op  
een klant die klaagde dat het water als gevolg  
van een daklekkage op zijn eettafel druppelde.

JET BIK NEEMT NIEUWE 
FABRIEK IN GEBRUIK
Per 6 mei heeft JET BIK  
haar nieuwe fabriek op  
De Veken 308 in Opmeer  
in gebruik genomen.  
In deze moderne fabriek  
worden de activiteiten van  
de bestaande productie
locaties samengevoegd. 

BROUWERS ZINK & DAK OPENT FILIAAL IN MAASTRICHT
Na de succesvolle opening in Gouda in de zomer van 2018,  
gaat in Maastricht per 3 juni een nieuw Brouwers Zink & Dak filiaal  
van start. Bart Essers en Rik Sondeijker zullen het filiaal gaan  leiden. 
Na de zomer zal er ook een volledig ingerichte zinkstraat in het 
filiaal in Maastricht aanwezig zijn, waar naast zink ook plastisol 
maatwerk kan worden gezet. Met de toevoeging ‘& Dak’ wil  
het bedrijf benadrukken dat er naast het reguliere aanbod  
van nonferro metalen, er eveneens een dakassortiment is  
ingericht voor de platte daken. 

VOLLEDIG DEMONTABEL DAK 
‘Niet langer bouwen voor de eeuwigheid’. Dat is het uit  
gangspunt van Nexteria, onlangs genomineerd voor de  
Rabobank Innovation Challange 2019, met het eerste volledig  
demontabele en remontabele bedrijfspand ter wereld. Aan het eind  
van de gebruiksduur (±25 jaar) gaan alle materialen terug in de  
circulaire keten om als nieuwe grondstoffen en (bouw)producten 
aan een volgende cyclus te beginnen en de grond wordt weer terug
gegeven aan de gemeente. Deze innovatieve denkwijze vergt een 
andere aanpak dan een traditionele aanbestedingsmethode.

Alle toegepaste materialen zijn vastgelegd in het milieupaspoort,  
de LCA’s zijn leidend bij de realisatie van dit zelfvoorzienende  
gebouw met een footprint van nagenoeg nul. Het dak van Nexteria  
is gerealiseerd door NDAlidbedrijf Van Venrooy Dakbedekking.  
De dakopbouw is volledig mechanisch bevestigd. Er is gekozen  
voor een BIOFOAM isolatiemateriaal van Isobouw. Voor de dak
bedekking is gekozen voor een éénlaagse POCB van Icopal. 

BUILDING HOLLAND 2019 VERBINDT EN INSPIREERT
Tijdens Building Holland 2019 (911 april in RAI Amsterdam) 
werd duidelijk dat de bouw , installatie en vastgoedsector  

voor geweldige uitdagingen staan in het kader van de 
energietransitie. De ruim 13.000 bezoekers deden er verstan

dig aan om voorafgaand aan de beurs een goede plan
ning van hun bezoek te maken, want ruim 200 exposanten 

presenteerden een keur aan noviteiten. Daarnaast waren er 
meer dan 250 kennissessies op de vijf podia met onder

werpen variërend van de kansen van waterstof tot en  
met uitleg over BENG en blockchain technologie.  

De meest innovatieve initiatieven werden ingezonden voor  
de Rabobank Innovation Challenge. Exposanten waren  

erg te spreken over de hoge bezoekerskwaliteit.  
Belangrijk onderdeel van de beurs waren bovendien  

de Innovations Boulevards: tientallen innovaties,  
verdeeld over de drie hallen. 

EEN ‘CLICK’ MET DE NIEUWE BEUGEL VAN UBBINK
Ubbink presenteert de nieuwe Beugel 80100 Click PP wit.  
Deze kunststof muurbeugel, die men zowel horizontaal als  
verticaal kan bevestigen, kenmerkt zich door een snelle  
en gemakkelijke montage. Door de voorgemonteerde clip  
en de inwendige schroefdraadverankering heeft men  
geen moer meer nodig. Voor de bevestiging kan men kiezen  
uit een schroef, draadeind of spijkerplug. Het fijne tandwerk zorgt 
ervoor dat men de beugel eenvoudig kan aantrekken en fixeren 
op de gewenste maat. De beugel is bovendien universeel voor  
de 80 en 100 mm buis parallel en de 60/100 buis concentrisch.

LEADAX GENOMINEERD  
ALS ‘NATIONAAL ICOON’ 
Leadax is genomineerd als ‘ 
Nationaal Icoon’. De prijs is bedoeld 
voor baanbrekende innovaties waar Nederland in de toekomst de wereld mee kan veranderen.  
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Rijksdienst voor Ondernemend 
 Nederland (RVO.nl) zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de competitie.

‘Het nieuwe lood’ wordt gemaakt uit een afvalstroom, is inmiddels verkrijgbaar in  
13 landen en wordt toegepast in diverse waterkerende toepassingen aan gebouwen.  
De leverancier ziet de nominatie als een erkenning voor de missie om met duurzame,  
circulaire én niettoxische innovaties een bijdrage te leveren aan onze leefomgeving,  
zonder hierbij een gezonde business case uit het oog te verliezen. 



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

www.daksafe.nl

Dé specialist op het gebied van dakveiligheid

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

KS1 kabelsysteem van Daksafe®
Een nieuw doorloopbaar kabelsysteem

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

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

Ontdek alle voordelen op:

www.ks1kabelsysteem.nl

Snelle montage gegarandeerd op
de volgende ondergronden:

Beton
Kanaalplaat vloeren

Gasbeton
Durisol

Staal vloeren
Hout

Een gevelafwerking met 
Cedral sidings geeft elke woning de 
juiste uitstraling.

 Uitgebreid kleurenpalet

 Makkelijk te plaatsen

 Brandveilig

 Niet schilderen

Eternit nv
Kuiermansstraat 1, B-1880 Kapelle-op-den-Bos, België 
Tel 030 236 87 32, info.gevel@eternit.nl
www.eternit.nl, www.cedral.world

GEVELAFWERKING 
VOOR NIEUWBOUW 
& RENOVATIE
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BESTEL GRATIS EEN MONSTER 
OF VRAAG VRIJBLIJVEND 
EEN BROCHURE 
www.eternit.nl of www.cedral.world

Bitasco Amsterdam

amsterdam@bitasco.nl
Bitasco Arnhem

arnhem@bitasco.nl
Bitasco Breda/Rotterdam

breda@bitasco.nl

Bitasco Harderwijk

harderwijk@bitasco.nl
Bitasco Vlissingen

vlissingen@bitasco.nl

Braber Den Haag

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

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 

batterijen of ingebouwde accu.

5200 pt 8000 pt

4000 pt

4800 pt

9200 pt

1200 pt

BITUMEN DAKBANEN
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Bitascourant
Dakbedekking - Isolatie - Dakaccessoires

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!

BitasDakbedekking - Isolatie - Dakaccessoires

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.

Arbeidsvitaminen voor de dakdekker!
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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.
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€ 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.



Volgende maand in Roofs:

Wecal www.wecal.nl

Actiondak www.actiondak.nl

Pricewise www.pricewise.nl

Kingspan Unidek www.unidekflatroofs.nl

Verffabriek OAF Holland bv www.oafholland.nl

Beelen Dakmaterialen www.beelen.nl

All Up www.allup.nl 

Artilan bv www.artilan.nl 

Roval Aluminium bv www.roval.eu

RHEINZINK Nederland www.rheinzink.nl

Boko www.boko.nl

Anjo www.anjo.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Continu Isolatiewerken www.continuisolatiewerken.nl

Bitasco www.bitasco.nl

Coninko www.coninko.nl

Daksafe www.daksafe.nl

Eternit bv www.eternit.nl

BMI Group www.bmigroup.com

Isobouw www.isobouw.nl

Soprema www.soprema.nl

Buiting Machinebouw & Staalconstructies bv www.buitingstaalbouw.nl

Skylux www.skylux.be 

Werova Kunststoffen bv www.werova.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

IKO nl.iko.com

Unilin Insulation bv www.unilininsulation.com

Tectum www.tectum.nl

Mawipex Handelsmaatschappij bv www.mawipex.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Lei Import www.leiimport.nl

Optigroen www.optigroen.nl

NedZink www.nedzink.com

Wédéflex www.wedeflex.nl

BTL www.btl.nl

Joru Begroeningstechniek bv www.begroeningstechniek.nl

Aabo Greentech bv www.aabogreentech.nl

Triflex bv www.triflex.nl

DNN Groep www.dnn.nl

Brouwers Zink www.brouwerszink.nl

Soprema www.soprema.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
Valbeveiliging + Veilig Werken op Hoogte

AFSCHEID
Marc Poppe (IKO) gaat met pensioen

De volgende Roofs verschijnt op 2 juli 2019

98     Roofs

VERSLAG 
Vijfde editie Rotterdamse Dakendagen

REPORTAGE
Roof Talks + Groene Daken Tour  
in Amsterdam

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



www.isobouw.nl/PowerTop

PowerTop®

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

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

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

=  2-laagse prestatie bij 
een 1- laagse verlegging

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

GEPATENTEERD 

•  Intensief beloopbaar = geen loopschade tijdens verwerking 

 waarde
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