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Zorgen om kwaliteit
Ik sprak onlangs met een  
Duitse dakexpert, een zoge
naamde ‘Sachverständiger’. 
Deze persoon komt op 
heel veel daken met 
schadegevallen en 
heeft decennia erva
ring. Hij vertelde mij  
iets wat mijn voel
sprieten deed rijzen.  
Hij zei namelijk dat  
in het verleden 90%  
van alle schaden op 
daken te wijten was aan  
fouten tijdens de uitvoering 
en slechts 10% aan slechte 
materialen, maar dat dit volgens  
hem tegenwoordig 30% tot misschien 
wel 40% aan slechte materialen te wijten is, ongeacht welk type  
materiaal. Dit verontrust mij uiteraard, zeker met al die keur
merken. Hij wist mij ook te vertellen hoe dit komt. Schijnbaar 
weten producenten heel goed hoe ze goede materialen 
moeten maken, maar dat ze dat onder de grote prijsdruk vaak  
niet doen en steeds meer beknibbelen op kwaliteit. Dit is 
natuurlijk de mening van maar één enkele Sachverständi
ger, maar wellicht heeft u gehoord van de problemen met 
de dimensionele stabiliteit van dak banen (voornamelijk in 
Duitsland) en het ontstaan van blaasjes in het oppervlak 
van bepaalde bitumineuze dakbanen. Mogelijk dat er dan 
toch een kern van waarheid in zijn vermoeden zit?

Hij wist mij trouwens ook te vertellen dat de Nederlandse 
beoordelingsrichtlijn volgens hem de meest discriminerende 
eisen stelt, om problemen met gecertificeerde dakbedek
kingsmaterialen in de praktijk te voorkomen: een compliment 
voor KOMO, dus. 

Maar ik zet wel vraagtekens bij de vermeende reden van de 
aftakeling van de kwaliteit van dakbedekking, namelijk de 
prijsdruk. In deze periode van een enorm bloeiende bouw
markt, waar de levertijden de pan uitrijzen, waar de prijs 
van een baksteen verdriedubbeld is, lukt het schijnbaar in 
de dakbedekkingsbranche maar niet om de prijzen op een 
gezond peil te krijgen en te houden. Dat is raar, vind ik.  
En als ik in mijn geheugen graaf, is het eigenlijk nooit anders 
geweest: altijd stonden de prijzen van dakbedekking onder 
een enorme druk, onafhankelijk hoe de economie ervoor 
stond. Waar ligt dat aan? Geen idee, ik ga er maar eens 
goed over nadenken. Misschien dat ik erop terugkom in  
mijn volgende column.

Marco de Kok

Als voormalig certificatiedeskundige staat kwaliteit mij altijd  
na aan het hart. Of het nu gaat om de kwaliteit van bouw
materialen, (werk)kleding, hotels en ja: zelfs de kwaliteit van  
het fruit en de groente bij de supermarkt wekt bij mij interesse.  
Overal zijn weer aparte keurmerken voor in het leven geroe
pen: voor de duurzaamheid van groente en fruit is er bijvoor
beeld ’Planet Proof’, voor kleding het ‘Europese Ecolabel’,  
hotels hebben o.a. het ‘Veilig hotel’keurmerk en bouwmate
rialen tenslotte hebben in Nederland ‘KOMO’. Er zijn natuurlijk 
nog veel méér keurmerken, maar wat hebben we eraan?

Blijkbaar hebben gebruikers of consumenten behoefte aan 
keurmerken. Of producenten of dienstverleners dénken dat 
de kopers van hun producten of diensten behoefte heb
ben aan keurmerken, of de producenten willen zich met 
keur merken onderscheiden ten opzichte van concurrenten. 
Houders van keurmerken laten dan ook maar wat graag zien 
dat men een certificaat heeft. Kijk maar om je heen naar  
de bedrijfsbusjes op de snelweg: overal zie je logo’s van 
certificatieinstellingen met bijvoorbeeld VCA en/of ISO 9001, 
STEK, enzovoorts. Ik heb niet voor niets precies deze typen cer t i 
ficaten genoemd, want werken deze nog wel onderscheidend? 
Ik denk het namelijk niet. ISO 14001 (Milieumanagement) of 
ISO 50001 (Energiemanagement) misschien nog enigszins, 
maar de eerste drie allang niet meer. 

Ik ben diverse keren beroepsmatig in Azië geweest en  
daar zijn de bedrijven ook heel trots op hun certificaten. 
Daar hangen ze de documenten vol trots in de kamer van 
de directeuren, ’The Wall of Fame’, noem ik dat altijd.  
Als die bedrijven op een Europese beurs een standje hebben, 
dan nemen ze de ingelijste certificaten zelfs mee om op te 
hangen in die standjes. Ga voor de gein maar eens kijken.
Blijkbaar hebben kopers van (bouw)producten behoefte 
aan zekerheid, of is het een vorm van gemakzucht door 
simpelweg te kiezen voor bouwmaterialen met een KOMO, 
zodat men naderhand, bij een eventueel manco, zich kan 
verschuilen achter dit certificaat: “Ik heb toch kwaliteit gekocht?”  
Of de opdrachtgevers schrijven KOMOgecertificeerde 
bouwmaterialen voor, omdat men daarmee afdwingt dat de 
aannemer kwaliteitsmaterialen toepast, die bij juist gebruik 
ook nog eens aan het Bouwbesluit voldoen. 

Dit zijn zomaar wat hypotheses waarom men keurmerken  
zo belangrijk zou kunnen vinden, maar welke is nu de juiste? 
Ik denk eerlijk gezegd een combinatie van de drie.  
En daarom blijven de aanbieders van deze producten  
pronken met hun certificaten en weet je: volkomen terecht.  
Als ik een dak te bedekken zou hebben, zou ik óók kiezen 
voor KOMOgecertificeerde materialen en laten aanbren 
gen door een dakdekker die BRL4702 gecertificeerd is,  
want die combinatie geeft de meeste zekerheid:  
goede materialen op de juiste manier aangebracht.

Lange Linden 32
5433 NC Katwijk

T  088-9965680 
F  024-6782495

info@aabogreentech.nl
www.aabogreentech.nl

... met onze infrarood 
     terrasheaters!

Een greep uit ons assortiment: 

• Terrasverwarmers voor elke situatie
• Talloze modellen verkrijgbaar in 

verschillende kleuren en formaten
• Ook leverbaar met ingebouwde speakers of 

met bediening via App
• Wij leveren ook hoge intensiteit 

warmtestralers en Industriële heatstrips voor  
bijv. werkplaatsen en horeca.

Aangename 
warmte voor 
buiten...

Bezoek ook onze vernieuwde webshop 
op www.aabogreentech.nl!

Stelt u zich eens voor: de aangename warmte die u ervaart als de 
zon schijnt, maar dan zelfs als de zon allang uit het zicht verdwenen 
is. Een comfortabele en warme plek buiten in de tuin, onder de 
veranda of op het terras, op elk moment van de dag of de nacht...

Dit is voor iedereen haalbaar met onze infrarood terrasheaters!  
De aangename warmte wordt opgewekt met een speciale 
warmtelamp die infraroodstraling op een korte frequentie afgeeft. 
Hierdoor wordt elk object in de directe omgeving verwarmt en 
creëert u zelfs in de buitenlucht een aangenaam en comfortabele 
temperatuur. Bovendien is infrarood terrasheater vele malen 
effectiever én efficienter dan traditionele stralers op gas of op 
electriciteit. 

Onze korte golf infraroodstralers zijn in talloze maten en uitvoeringen 
beschikbaar en uitermate geschikt voor terrassen, buitenverblijven 
overkappingen, veranda’s en andere situaties waarin een behaaglijke 
buitentemperatuur gewenst is. Voor elke situatie hebben wij een 
infrarood terrasheater in ons assortiment!
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In Hoofddorp wordt een bijzonder zorgcentrum gebouwd voor mensen  

met een verstandelijke beperking, autisme of nietaangeboren hersen 

letsel. De ronde gebouwcontour is niet alleen fraai maar ook praktisch.  

De daken verschillen in materialisatie en aankleding; meest opvallend  

wordt de eerste verdiepingsvloer met terrassen en een tuin.

Divers daklandschap  
siert zorgcentrum De Ring

 voldeed namelijk niet aan de moderne wensen en normen. 
De hoekige oudbouw is inmiddels gedeeltelijk gesloopt. 
Vanaf het najaar van 2018 trekken de eerste 36 bewoners in 
het nieuwe zorgcentrum. In totaal kunnen daar 48 mensen 
wonen, verdeeld over zes woonunits.

Zorgcentrum De Ring bestaat straks uit een dagcentrum  
op de begane grond en een wooncentrum op de  
begane grond en eerste verdieping. De drie ronde volumes 
herbergen de woonruimtes. Daartussen zijn de ruimtes  
voor dagbesteding en activiteiten. Op de eerste verdieping, 
boven de ruimtes voor dagbesteding en activiteiten,  
wordt het terras en groendak gesitueerd. “Door de cirkel  
vorm van elke woonunit blijven de looplijnen beperkt”,  
zegt architect Arjen Hoogeveen. “Zorgverleners hebben  
straks een goed overzicht op de bewoners vanuit de 
 centraal gelegen keuken, woonkamer en corridor.  
Er kan met minder hulpverleners meer aandacht gegeven 
worden aan de cliënten, in vergelijking met een situatie  
met een orthogonaal gebouw.”

 
AFSCHOT CREËREN EN AFVAL VOORKOMEN
De Ring heeft een fundering met boorpalen. De bovenbouw 
bestaat uit betonnen vloeren, kolommen en wanden.  
Op HSB gevelwanden is een houten regelwerk bevestigd waar 
op beige en witte Eternit bekleding komt, in verticale banen. 

Het daklandschap varieert in materialisatie en aankleding. 
De dakconstructie op het niveau van de eerste verdieping, 
boven de ruimtes voor dagbesteding en activiteiten, bestaat 
uit een breedplaatvloer met betonopstort, 280 mm dikte in 
totaal. Boven de constructieve vloer kwam een isolatiesysteem 
onder afschot in vier richtingen: EPS en PIRisolatieplaten  
van verschillende dikte opgevuld en afgewerkt met isolerende 
mortel (polystyreen korrels, vermiculiet, perliet en cement
houdende toeslagstoffen). 

Martijn van den Bouwhuijsen

Stichting Ons Tweede Thuis gaf opdracht voor de bouw  
van het nieuwe woon en dagcentrum aan de Kaj  Munkweg 
in Hoofddorp. Het bestaande, nabijgelegen complex 

Het groendak wordt 150 m² groot. De opbouw bestaat uit drainagematten van 20 mm dikte,  

met daarop substraatmatten van 20 mm en sedummatten van 20 mm. 

De Ring bestaat uit drie ronde gebouwdelen met woonunits en  

daartussen ruimtes voor dagbesteding en activiteiten. Op de  

HSB gevelwanden is een houten regelwerk bevestigd waarop de  

Eternit bekleding komt. De daken verschillen in materialisatie en  

aankleding. Meest opvallend wordt het groen- en terrasdak. Breedplaatvloer met betonopstort en beveiligingssysteem met kabel. 

Boven de constructieve dakvloer kwam een isolatiesysteem  

onder afschot: EPS- en PIR-isolatieplaten van verschillende dikte,  

opgevuld en afgewerkt met isolerende mortel.

Op de geprofileerde stalen dakplaten is EPS isolatie  

en APP-gemodificeerde dakbedekking aangebracht.  

De dakranden hebben een draagstructuur van hout. 
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ONS TWEEDE THUIS
Ons Tweede Thuis is een regionale zorginstelling voor mensen met een 
 verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel én voor  
hun familie. Mensen van alle leeftijden kunnen terecht op verschillende  
locaties voor wonen, werken, re-integratie, dagbesteding, advies en hulp thuis. 
24 uur per dag of een paar uur in de week. Ons Tweede Thuis heeft zorgcentra 
en cliënten in Amstelland, Meerlanden, Zuid-en Midden-Kennemerland en de 
gemeenten Amsterdam, Diemen en De Ronde Venen.

NIEUWBOUW ZORGCENTRUM DE RING
• OPDRACHTGEVER:  STICHTING ONS TWEEDE THUIS, AALSMEER
• PROJECTMANAGEMENT:  DFNCONSULTANCY, LEIDEN
• DIRECTIE & TOEZICHT: BBC BOUWMANAGEMENT, ETTENLEUR 
• ARCHITECT:  ARCHITECTENBUREAU HOOGEVEEN BV, AMSTELVEEN
• INTERIEUR & BEGELEIDING: EM INTERIEUR ARCHITECTEN 
• AANNEMER: VINK+VEENMAN, NIEUWKOOP
• ISOLATIESYSTEEM DAK: CONTINU ISOLATIEWERKEN, VELDDRIEL 
• TERRAS EN GROENDAK: HESTER DAKWERKEN, ALPHEN AAN DEN RIJN
• LEVERANCIER SEDUM: SEDUMWORLD, VINKEVEEN

VERHOOGDE DAKVLOER
Het dak van de tweede verdiepingsvloer, bovenop de  
drie ronde volumes met woonunits, bestaat uit een breed
plaat met een betonopstort, 250 mm dikte in totaal.  
Daarop zijn dezelfde beveiligingssysteem, isolatiematerialen 
en bitumen aangebracht als op de eerste verdiepingsvloer 
(groenen terrasdak). Een gedeelte van het dak van  
het wooncentrum is hoger, namelijk boven de keuken,  
techniekruimte en de bergingen. Op de betonvloer aldaar  
is een verhoging door middel van een staalconstructie  
gecreëerd. Daarop kwamen stalen dakplaten, die prefab 
onder afschot waren gemaakt, EPS isolatieplaten en het  
APPgemodificeerde bitumen (BIGG). ■

“We kozen voor het isolatiesysteem met EPS en PIRplaten  
en isolerende mortel vanwege de ronde gebouwvormen,  
om afschot te creëren en om afval te voorkomen,” zegt pro
jectleider Olaf van Dam van aannemer Vink + Veenman.  
“Op het dakisolatiesysteem is een APPgemodificeerde 
bitumen met dubbele wapening van glas en polyestervlies 
aangebracht als water kerende laag (BIGG). De dakopbouw 
heeft een Rcwaarde van 6 m2 K/W evenals alle andere  
daken van De Ring.”

TWAALF TYPEN SEDUM
Hester Dakwerken nam de uitvoering van de dakbouw voor  
zijn rekening. Het dakdekkersbedrijf uit Alphen aan den Rijn  
levert dit najaar de eerste fase op en volgend jaar de 
tweede en laatste fase. Nu wordt gewerkt aan het groen  
en terrasdak. “Op drie plekken leggen we donkergrijze 
 betontegels, waardoor terrassen van 195 m² ontstaan,”  
zegt Ivar Hester. “De tegels meten 50x50x5 cm en liggen  
op tegeldragers met afstandhouders.”

Het groendak wordt 150 m² groot. De opbouw bestaat uit drai 
nagematten van 20 mm dikte, met daarop substraatmatten 
van 20 mm en sedummatten van 20 mm. Zowel de draina ge, 
als het substraat en het sedum worden door Sedumworld 
geleverd vanaf rollen. De sedumbegroeiing, ook wel vetkruid 
of hemelsleutel genoemd, bestaat uit twaalf inheemse typen, 
waaronder bijvoorbeeld acre, hispanicum en hybridum.

Het waterbufferend vermogen van het groendak is  
31 liter per m². Om de belasting op het dak te beperken,  
is een  pluviasysteem geïnstalleerd: een hemelwaterafvoersys
teem met speciale afvoertrechters en smalle, verticale leidin
gen die zorgen voor onderdruk en een sterk zuigende kracht.  
“Bij aanleg van het groendak moeten we éénmalig goed 
water geven, het sedum kan daarna zonder verdere 
 watergifte periodes van droogte overleven,” zegt Hester.  
“Het groen behoeft nauwelijks onderhoud. Voor een gezonde 
groei is het nodig om het sedum twee keer per jaar te be
mesten met speciale korrels, in april/maart en juli/augustus. 
Dat zijn ook goede momenten om ongewenste grassen, 
onkruiden of andere plantengroei te verwijderen.”

Het dak boven de centrale ruimtes wordt voorzien van terrassen en begroeiing.

Het dak van het zorgcentrum heeft een Rc-waarde van 6 m² K/W.

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



Dak van het Jaar 2019

Vrijdag 20 maart 2020
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

• Aanvang feestavond 18.30 uur, inloop vanaf 17.00 uur
• Inclusief diner, hapjes en drankjes (tapbier, huiswijn en frisdrank)
• Uitreiking Dak van het Jaar steilDAK
•  Bekendmaking Dakenman- of vrouw 2019 Roofs
•  Bekendmaking Dakenman- of vrouw 2019 steilDAK
• Uitreiking Dak van het Jaar Roofs
• Einde avond ca. 00.30 uur

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

Uitreiking 

DakAward 2019

Voor Roofs en steilDAK 

Dak van het Jaar

&

Uitreiking Award 

Dakenman/vrouw 

2019

Vrijdag 20 maart 2020
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

Dak van het Jaar 2019
Deze avond wordt u aangeboden door:

Gezien het grote aantal aanwezigen bij de meest recente editie van  
Dak van het Jaar en de maximale capaciteit van 400 gasten, raden wij u aan  

om u tijdig aan te melden via www.dakvanhetjaar.nl/aanmelden

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 maart 2020

Tevens kunt u een hotelkamer boeken op 
www.zuiderduin.nl/dakvanhetjaar

De oplossing 
voor platte daken

VEGETATIEDAK MET HET 
UNILIN PDH-SYSTEEM

Een vegetatiedak bestaat uit een systeem van 

baanvormige dakbedekking voor plat- of fl auw 

hellend dak. Bij deze daken is altijd een waterdichte 

en dampdichte onderlaag aanwezig. UNILIN adviseert 

hiervoor het PDH-systeem. Dit zorgt voor een isolerende 

oplossing en biedt een veilige en betrouwbare 

constructie. Deze zelfdragende constructie is bouwfysisch 

verantwoord, eenvoudig en veilig uitvoerbaar en 

daarmee de perfecte oplossing!

Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl
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Op 20 maart 2020 zal de volgende editie van de feestavond voor de  

dakenbranche worden georganiseerd. Plaats van handeling is opnieuw  

Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. In twee categorieën (platte en  

hellende daken) zullen de awards voor het Dak van het Jaar 2019 en  

de Dakenman of vrouw van het Jaar worden uitgereikt. 

Jury Dak van het Jaar 2019 bekend

DAK VAN HET JAAR 2019

jury’s de bijzonderheden van de  
respectievelijke projecten bespreken 
en de winnaars bekend maken.  
De twee jury’s zijn tevens verantwoor
delijk voor de keuze van de nieuwe 
Dakenman of vrouw van het Jaar.

Voor de projecten van Roofs  
bestaat de jury uit:

• Ton Berlee (Comfortdak)
• AlbertJan Kerssen (BTL Advies)
• Otto Kettlitz (NiemanKettlitz)
• Marco de Kok (Low and Bonar)
• Paul van Roosmalen (Gemeente Rotterdam)

Tijdens de feestavond zal er volop gelegenheid zijn om  
te netwerken. De doelgroepen van Roofs en steilDAK,  

die in beide gevallen de gehele keten van opdrachtgevers, 
architecten, leveranciers en verwerkers behelst, zullen ook 
tijdens de feestavond aanwezig zijn. 

De toegang tot de feestavond is gratis. Aanmelden is vanaf 
nu mogelijk via www.dakvanhetjaar.nl/aanmelden. ■

De feestavond wordt georganiseerd om de kwaliteit die in de dakenbranche aanwezig is te tonen en te vieren. 
Tijdens de feestavond zullen allerlei partijen aanwezig zijn die op de één of andere manier professioneel zijn 
betrokken bij het bouwdeel dak, zowel plat als hellend.

Twee zelfstandige vakjury’s, die allebei grotendeels zijn opgebouwd uit de redactieraden van de respectievelijke 
vakbladen Roofs en steilDAK, zullen zich over de genomineerde projecten buigen. Tijdens de feestavond zullen de 

Albert Jan KerssenOtto Kettlitz Marco de Kok Paul van RoosmalenTon Berlee
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Bij de internist kreeg ik begin vorige maand inspiratie voor dit artikel.  

Allerlei vragen en opmerkingen vuurde ik op hem af, met als doel  

om een naar vervolgonderzoek uit te stellen. “Als eerst de oorzaak  

wordt weggenomen,” luidde mijn betoog, “dan zal het gevolg vanzelf  

wel verdwijnen.” De internist hoorde mij aan en knikte begrijpend.  

Hij concludeerde echter dat dit ‘patientdelay’ niet in mijn voordeel zou  

zijn en zelfs gevaarlijk was… Hij had achteraf gelijk. In de paar dagen  

rust die ik nu in acht moet nemen, kan ik een mooie parallel trekken. 

Wet Kwaliteitborging:  
voorkom een ‘patient delay’

KWALITEITSBORGING

De Wet Kwaliteitsborging heeft drie doelen: 

1 Een verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit; 
2 een verbeterde positie van de consument;
3  het stimuleren van kwaliteitsverbetering en  

faalkostenvermindering. 

Om dit te bewerkstelligen, wordt 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  
oplevering voorwaarde zijn voor ingebruikname.

AANTONEN
Bij de oplevering van het bouwwerk moet de aannemer  
aantonen dat aan de regelgeving is voldaan. Wanneer bij 
oplevering blijkt dat een bouwwerk niet volgens de regelge
ving en gemaakte afspraken is gebouwd, krijgen opdracht
gevers betere mogelijkheden om de aannemer aan te 
sporen tot herstelwerkzaamheden. Ook dient de aannemer 
de klant te informeren over de manier waarop risico’s tegen 
schade door het niet nakomen van de verplichtingen en  
de gebreken na de oplevering zijn afgedekt. Daarbij wordt 
het opschortingsrecht van de particuliere opdrachtgever 
aangescherpt. Het depotbedrag wordt pas door de notaris 
aan de aannemer vrijgegeven als de opdrachtgever in  
de gelegenheid is gesteld aan te geven of hij van dat  
opschortingsrecht gebruik wenst te maken.

Onderaannemers en toeleveranciers van bijvoorbeeld de 
gevels en de daken moeten ook voldoen aan de eisen van 

deze wet. In de praktijk zullen zij aan de aannemer  
moeten aantonen dat hun werk voldoet aan de wettelijke 
en/of contractuele eisen. Dat kan door middel van  
keuringsrapporten, certificaten en/of andere middelen. 
Kwaliteitsborgers zullen ook het werk van onderaannemers 
en toeleveranciers toetsen.
Aan de opdrachtgever moet uiteindelijk verplicht een  
dossier overhandigd worden waarin is aangetoond dat  
aan alle eisen is voldaan. Hoe dit er precies uit gaat zien, 
wordt binnenkort bekend gemaakt. 

PATIENT DELAY
Maakt u zich ook schuldig aan ‘patient delay’? Wat denkt ù 
daarmee te bereiken? Is het de angst voor het onbekende? 
De angst dat de daadwerkelijk gerealiseerde prestaties  
tegenvallen omdat u in uw eigen processen daar niet op 
heeft aangestuurd? Begrijpelijk, maar niet verstandig.  
‘Dit is niet in uw voordeel en het is zelfs gevaarlijk’. 
U hoeft niet te gissen welke onderwerpen in de dossiers 
komen te staan. Dat zijn natuurlijk de Isolatie, luchtdichting, 
installatie en constructie. Onderwerpen waarvan te vaak 
blijkt dat deze er wel zitten maar niet (goed) werken. 
Wacht niet op het onvermijdelijke en vrees niet:  
begin nu al met het maken van prestatieafspraken [1]  
en toets deze tijdens de bouw en bij oplevering.  
Lever de opleverdossiers nu al aan. Niet steekproefsgewijs, 
maar wel voor alle bouwwerken. Start bijvoorbeeld met  
een EPGcheck ‘as built’. 

Doorbreek die ‘onbewuste onbekwaamheid’. Samen met 
vele andere expertisebureaus helpen wij u graag met onze 
ervaringen en expertises. Als de borging eenmaal in uw pro
ces is opgenomen, zult u verrast zijn hoe goed uw product 
is/gaat worden en hoe snel u de Wet Kwaliteitsborging onder 
controle heeft en dit als verkoopargument kunt gebruiken. 
Het vak van ambacht wordt veel leuker!
Gelukkig ben ik tijdig gewaarschuwd voor een mogelijk ‘pa
tient delay’ en gaat het mij nu goed. Dat gun ik u ook.

EPG-CHECK ‘AS BUILT’
Aangepaste processen: betrokken personeel plakt  
een OKsticker pas als degene zelf tevreden is.

[1] Voorbeelden van  
prestatieafspraken:
Aannemer stemt ermee in dat 
tijdens de bouw metingen worden 
verricht ten aanzien van de lucht-
dichtheid en thermische isolatie: 
-   Voor de afbouw worden er steek-

proefsgewijs testen uitgevoerd 
aangaande de luchtdichtheid.  
De maximale qv;10 is kleiner of 
gelijk aan 0,30 dm3/s.m2.  
Indien de uitslag voor verbetering 
vatbaar is onder de noemer ‘ 
goed en deugdelijk bouwen’, 
werkt de aannemer mee om de luchtdichtheid (Qv;10;kar) 
te verbeteren zonder meerkosten (functioneel werken).

-   Circa twee weken voor de oplevering worden  
metingen verricht ten aanzien van de luchtdichtheid  
en thermische isolatie. 

De aannemer en de timmerwerkfabrikant dient voor  
gunning schriftelijk te verklaren dat openingen in de  
isolatieschil maximaal 3 mm bedragen. 
Ter stimulering van een optimaal bouwproces en ter  
voorkoming van tegenvallende meetresultaten dient  
zowel de aannemer als de timmerwerkfabrikant bereid  
te zijn een (erkende) training te volgen in ‘goed en  
deugdelijk bouwen’ met als thema ‘isolatie, luchtdichting  
en waterkering’. De training wordt verzorgd door o.a. de 
daartoe erkende trainer ´Koppen Bouwexperts´. 
De aannemer/installateur garandeert dat de toe te passen 
installaties niet méér geluid produceren dan maximaal  
28 dB(A) in alle verblijfsruimten. Hij/zij zullen aangeven op 
welke wijze men dit zal bewerkstelligen en bij oplevering van 
de woning zal naast een inregelrapport van de ventilatie  
ook een verklaring worden overhandigd, waaruit blijkt dat  
de geïnstalleerde installatie in de ‘aanwezigheidstand’ niet 
méér geluid produceert dan maximaal 28 dB(A) in de  
verblijfsruimten. In de praktijk voldoet namelijk circa 75%  
van de installaties niet aan deze Bouwbesluit-eis. 
De ventilatie-debieten bedragen 30% meer dan de  
minimale waarden uit het bouwbesluit. 

De timmerwerkfabrikant verklaart dat de door hem  
geproduceerde en in het werk gemonteerde elementen 
geschikt zijn om toegepast te worden in een gebouw waar 
de luchtdichtings-eis (de qv;10 ) geldt van kleiner of gelijk 
0,25 dm3/s.m2. De door hem geproduceerde- en in het werk 
gemonteerde elementen zullen niet de reden zijn dat deze 
luchtdichtingswaarde niet wordt gehaald. ■

Willem Koppen, Koppen Bouwexperts

Het is eindelijk zover. Het wetsvoorstel Kwaliteitborging  
voor het bouwen is op 14 mei j.l. door de Eerste Kamer  
aan genomen. Als gevolg hiervan komt er vanaf 2021  
een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen,  
waarmee de positie van de particuliere en de zakelijke 
bouwconsument wordt versterkt. Kwaliteit wordt eindelijk 
zichtbaar en daar zijn wij  als kwaliteitsregisseur erg blij mee.

Op drie manieren gaat de Wet Kwaliteitsborging  
gebouwen toetsen:

 Het minimumniveau volgens het Bouwbesluit;
 alle contractuele eisen m.b.t. het bouwwerk;
 de eisen van ‘goed en deugdelijk werk’. 
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De verhouding tussen vaste en flexibele arbeidskrachten in de bitumineuze  

en kunststof dakbedekkingsbranche is in de laatste tien jaar structureel  

gewijzigd. Op zichzelf is dat geen nieuws. De toename van het aantal zzp'ers 

op het platte dak blijkt echter groter dan tot voor kort werd aangenomen. 

Hand in hand met deze flexibilisering stijgt ook het aantal UTAwerknemers.  

Tot deze categorie behoort het voorbereidend, toezichthoudend en leiding

gevend kader in de bedrijven.  

Mr. Cees Woortman, directeur van  

de  brancheorganisatie VEBIDAK,  

belicht deze trends.

Aandeel ZZP en UTA in 
BIKUDAK fors gestegen

VEBIDAK

kunststof dakbedekkingen in 2008 op 850 stond en in 2012 
was gestegen tot 950.

Recent heeft het EIB op verzoek van sociale partners deze 
exercitie herhaald. Op basis van een actueel bestand van 
de Kamer van Koophandel (april 2019) luidt de conclusie  
nu dat er ruim 1800 zzp'ers actief zijn op het platte dak.  
Voor 1710 van deze zzp'ers is het aanbrengen van bitumi
neuze en/of kunststof dakbedekkingen zelfs de hoofdactivi
teit. Deze cijfers staan uiteraard los van de vraag in hoeverre 
zij als onderaannemer actief zijn. In 2012 was het aandeel 
eigen werk nog gering. Anno 2019 zou dat zomaar anders 
kunnen zijn. Voor uitsluitsel is nader integraal onderzoek nodig.

Dit laatste is dan ook het voornemen van CAOpartijen.  
Zij willen in het komende seizoen 20192020 het onderzoek  
uit 2012 door het EIB laten herhalen. Dit zal ook moeten  
uitwijzen of het profiel van de zzp'er sindsdien is gewijzigd.  
Uit het vorige rapport komt naar voren dat hij toen  
gemiddeld 44 jaar oud was, meestal een afgeronde vak
opleiding had genoten en in zijn voorafgaande dienst
verband laatstelijk werkzaam was geweest als voorman.  
Kortom: de volslagen vakman. Dat zijn bij uitstek degenen 
die onze branche nodig heeft. 

Het is daarom logisch dat sociale partners het vaste en het 
flexibele personeelsbestand sinds jaar en dag benaderen 
als één arbeidsreservoir. Wie nu werknemer is, kan volgende 
maand zzp'er zijn of omgekeerd. Al geruime tijd volgt  
uit de CAO BIKUDAK dat iedereen die werkzaam is op het 
platte dak, hetzij in loondienst of als zzp'er, uitzendkracht  
of gedetacheerde, eenmaal per drie jaar de  
cursus Gezond en Veilig Werken op het Dak (C1) moet  
volgen. Het deelnamecertificaat wordt door de Inspectie SZW 
overigens geaccepteerd als bewijs van voldoende instructie.

Voor zzp'ers wordt (ook) deze cursus bekostigd uit  
de per 1 januari 2018 ingevoerde heffing voor het  
Sociaal Fonds BIKUDAK over de arbeidskosten van onder
aannemers. Ook hebben zzp'ers aanspraak op de dienst
verlening van de welbekende arbovoorlichters.  
Deze aandacht voor gezond en veilig werken vóór en door 
onderaannemers is geen overbodige luxe. Uit het aange
haalde EIBrapport komt naar voren dat zzp'ers het toen tot 
uiterlijk hun 55e jaar dachten vol te houden op het platte dak.  
De weg naar de AOWgerechtigde leeftijd is dan nog lang.

Anno 2019 zijn er relatief nog maar weinig bitumineuze en 
kunststof dakbedekkingsbedrijven van enige omvang die 
volledig met eigen personeel werken. In de meeste geval
len worden er – in welke mate dan ook – tevens flexkrachten 
ingezet. Kijkend naar de procentuele verhouding tussen  
‘vast’ en ‘flexibel’ is het niet meer vanzelfsprekend dat de 
 eerste groep de overhand heeft. Naast de schaarste aan 
vaklieden kunnen er allerlei andere redenen zijn om de 
eigen equipe beperkt te houden. Een andere kwestie is 
 uiteraard voor welke vorm van flexibele arbeid men als 
 ondernemer kiest.
Het regisseren van flexkrachten is een vaardigheid op zich.  

In de nieuwe arbeidsverhoudingen worden er bijvoorbeeld 
andere eisen gesteld aan contractvorming (al biedt de 
fiscaal getoetste modelovereenkomst onderaanneming  
voor onze branche adequate oplossingen bij de inzet  
van zzp'ers), werkvoorbereiding, coördinatie en toezicht.  
Ziedaar een belangrijke oorzaak van de relatief sterke groei 
van het aantal UTAwerknemers in de bitumineuze en  
kunststof dakbedekkingsbranche gedurende de laatste  
vier jaar. Een toename die veel groter is dan die van het 
uitvoerend personeel. 

DE CIJFERS SPREKEN VOOR ZICHZELF.
Begin 2006 bedroeg het aantal uitvoerende werknemers 
onder de CAO BIKUDAK, van leerlingdakdekker tot  
voormandakdekker A, bijna 3800. In de daaropvolgende 
jaren openbaarde zich, parallel aan de toename van  
het aantal zzp'ers, een gestage daling die het dieptepunt 
bereikte in het zwartst van de economische recessie.  
In mei 2015 waren er bij APG nog slechts 2318 uitvoerende 
werknemers geregistreerd. 

Sindsdien is de weg omhoog ingeslagen maar het zou  
te ver gaan om van een stormachtige groei te spreken.  
Per ultimo mei 2019 bedroeg het aantal uitvoerende  
werknemers 2720. Na vier jaar economisch herstel,  
de laatste jaren zelfs krachtig, mag deze toename 
 bescheiden heten. Er is momenteel geen enkele grond  
om aan te nemen dat het aantal uit 2006 ooit nog zal  
worden geëvenaard. De verschuiving naar flexibele arbeid 
lijkt van duurzame aard te zijn. 

Daarentegen is de stijging van het aantal UTAwerknemers 
opmerkelijk. Vele jaren lang heeft dit aantal vrijwel stabiel 
rond 800 gelegen. Ook in de recessie was er geen sprake 
van een daling. In betrekkelijk korte tijd, ook hier vanaf mei 
2015, heeft zich nu echter een stijging van 25% voltrokken tot 
exact 1000 per ultimo mei 2019. Informele signalen – maar  
ook die zouden door middel van objectief onderzoek 
 geverifieerd moeten worden – wijzen erop dat deze toename 
overwegend betrekking heeft op kaderfuncties.

Kortom: ook qua arbeidsmarkt is onze sector volop in bewe
ging. Gelukkig beschikt VEBIDAK over de Ondernemers en 
Kaderopleidingen Dakbedekkingsbranche (OKD), uitgevoerd 
door TECTUM, om in de behoefte aan branchespecifiek  
opgeleid kader en stafpersoneel te voorzien. Er tekent zich  
al een wachtlijst af voor het komende opleidingsseizoen.  
Alle tekenen wijzen erop dat de OKD ditmaal met  
twéé groepen zal starten. Een goede zaak! Professionele 
aansturing van vast én flexibel personeel vormt immers  
het sluitstuk van de benadering waarin onze branche  
één arbeidsbestand kent. ■

Cees Woortman, VEBIDAK

In de gehele bouwkolom heeft zich een verschuiving 
voorgedaan van werknemers in loondienst naar 
onderaannemers. Het platte dak vormt daarop geen 
uitzondering. De meeste onderaannemers in onze 
sector werken alléén. Dat zijn de zelfstandigen zonder 
personeel, ofwel zzp'ers. Hierdoor hebben aspecten 
als uitvoeringskwaliteit en arbeidsomstandigheden 
een extra dimensie gekregen. Om van factoren als 
duurzame inzetbaarheid en financiering van de 
 branchestructuur nog maar te zwijgen. 

In 2012 hebben sociale partners in de bitumineuze en 
kunststof dakbedekkingsbranche opdracht verstrekt 
aan het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB)  
tot een onderzoek naar de positie – op zichzelf 
 beschouwd én ten opzichte van dakdekkers in loon
dienst – van zzp'ers in deze sector. Een belangrijke en 
in omvang toenemende groep vaklieden op  
het platte dak werd daarmee nader belicht.  
Tot de uitkomsten behoorde dat het aantal zzp'ers 
met als hoofd of nevenactiviteit bitumineuze en/of  
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ERIK EN DE ANDEREN

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is aangenomen.  

Wat zijn de gevolgen voor de kwaliteitsborging (en certificering)  

voor de platte dakenbranche?

Wat betekent de  
Wet kwaliteitsborging  
voor het bouwen voor  
de dakdekkersbranche?

Een private kwaliteitsborger die alle aspecten van de bouw 
moet controleren. Een allrounder die de (dak)specialist moet 
controleren. Daar hebben wij moeite mee: wij moeten als 
dakenbranche zorgen dat de verantwoordelijkheid voor  
de controle van het dak bij een dakexpert komt te liggen,  
een dakkwaliteitsborger. Binnen de platte dakenbranche 

wordt sowieso al gewerkt met Vakrichtlijnen en onafhankelijke  
inspecties. Bij de NDAleden vinden die in het kader van  
Dakmerk nu al plaats. Daarmee zijn kwaliteitsborgings  
instru menten, Vakrichtlijnen en inspecties eigenlijk al  
op hun plaats. De kwaliteitsborger is echter niet  
verplicht om de kwaliteit te toetsen op basis van de  
Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen en aanvul
lende private kwaliteitseisen. Dat zou wat ons betreft wel  
een vereiste moeten zijn.

Een dakdekker moet nu middels verslaglegging  
(opleverdossier) slechts bewijzen dat het dak aan het  
Bouwbesluit voldoet, met onder meer deze normen:

• Warmteweerstand, berekend volgens NEN 1068
• Windbelasting, berekend volgens NENEN199114
•  Bevestiging van de dakbedekking,  

berekend volgens NEN 6707
• Vliegvuurbestendigheid volgens NEN 6063
• Sterkte onderconstructie NENEN 199113

Alles draait om het vakmanschap van de kwaliteitsborger.  
Dit zal een senior, voortgekomen uit de praktijk, moeten zijn. 
Een ervaren dakspecialist. En geen jonge blaag net van 
school. Die zo goed kan schrijven. Dat laatste is een garantie 
voor eindeloos en zinloos drama. Geen kennis van zaken 
hebben zorgt ervoor dat er altijd een 10 mogelijk is in de 
ogen van de kwaliteitsborger. Maar wat als een architect met 
een onmogelijk dakdetail komt? Dan zal je heel tevreden 
moeten zijn als dit met een 6,5 (voldoende!) scorende oplos
sing afgedekt kan worden. Onderscheid kunnen maken tussen 
hoofd en bijzaken is voor de kwaliteitsborger essentieel. 

Uit navraag bij NDAlidbedrijf Kwerreveld kwam naar voren 
dat het nog niet helder is hoe wij met de Wkb om  moeten 
gaan. Zij hebben een pilot gedraaid en kwamen qua 
bevindingen vooral op productniveau op concrete punten. 
KOMOgecertificeerde dakbanen die op de ondergrens van 
de toelaatbare dikte zijn geproduceerd, terwijl in dit specifie
ke geval 4 mm ook echt 4 mm moest zijn. De bouwer is vanaf 
1 januari 2021 verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging, 
maar wie is er verantwoordelijk voor de gevolgen van een 
dergelijke afwijking van het bestelde materiaal? 

De leverancier is en blijft verantwoordelijk voor het voldoen 
aan de eisen van het betreffende KOMO voorschrift (BRL). 
Gecertificeerde producten en processen moeten niet 
 worden her gecontroleerd. Uitgangspunt moet zijn dat  
deze bouwstenen per definitie goed zijn. Dat is het nut van 
certificeren namelijk. Certificeren om te voorkomen dingen 
dubbel te doen. En nu hebben wij in deze pilot alsnog  
dubbelop de materialen gecontroleerd, omdat nog niet 
helder is wat er van de controle verwacht moet worden.  
Het geeft wel aan hoe makkelijk dit traject de verkeerde  
kant op kan gaan en kan verzanden in bureaucratie. 

Doemdenkers vrezen dat de Wkb een stimulans voor meer 
papierwerk is. In de praktijk niet de grootste hobby van 

Erik Steegman, NDA

Het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging gaat waarschijnlijk 
op 1 januari 2021 formeel van kracht. Voor de invoering  
van de wet wordt er door middel van pilotprojecten,  
met eenvoudigere bouwprojecten, onderzocht of het stelsel 
voldoende werkt en of de kosten niet teveel stijgen.  
De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is in het 
leven geroepen om de kwaliteitsborging bij de marktpartijen 
in de bouw neer te leggen en om de positie van de op
drachtgever te versterken. Minder bouwfouten en faalkosten. 
Als er na oplevering toch nog gebreken aan het licht komen, 
wordt het voor opdrachtgevers makkelijker om bouwers 
aansprakelijk te stellen. 

Tot nu toe werd een omgevingsvergunning verleend  
wanneer de aanvrager aannemelijk had gemaakt dat het 
bouwwerk zou gaan voldoen aan de bouwtechnische  
voorschriften. In de nieuwe situatie moet de opdrachtgever 
bij een vergunningaanvraag aangeven in welke gevolgklas
se het bouwwerk valt en aangeven welk kwaliteitsborgings
instrument hij gekozen heeft en welke kwaliteitsborger hij 
geselecteerd heeft. De kwaliteitsborger meldt voor oplevering 
bij de opdrachtgever of er onvolkomenheden zijn, zodat de 
bouwer deze kan corrigeren. Uiteindelijk verstrekt de kwali
teitsborger een verklaring conform de Wkb, die de opdracht
gever samen met een gereedmelding en de revisietekenin
gen van de bouwer aan de vergunningsverstrekker overlegt.

vakmensen. Het gevaar is dat dit papierwerk zijn eigen leven 
gaat leiden en niks meer met de praktijk te maken heeft. 
Terwijl het al met al wel een wet met toegevoegde waarde 
kan zijn. Geschillen kunnen sneller opgelost worden en dat is 
zeker niet alleen in het voordeel van de opdrachtgever. 

Het is afwachten of de Wkb de platte dakenbranche  
méér dan escalerende bureaucratie gaat brengen.  
Wij pleiten er in ieder geval voor dat wij als dakenbranche 
niet de controle op kwaliteit uit handen geven.  
Zo moet de dakdekker de verslaglegging niet uit handen 
geven, maar zelf doen. En de branche moet de kwaliteits
eisen formuleren. ■ 

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Foto: Octo.

Erik Steegman NDA Duurzaam Dak Concept
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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.

‘ Je wordt op het dak  
telkens weer een blij kind’

AAN TAFEL MET…SEREH MANDIAS 

Ook fascineert me het verband tussen binnen en buiten: 
de omgeving heeft zijn invloed op het exterieur (bouwstijl, 
materialen) en het interieur (vormen, materialen) van een 
gebouw. En het gebouw (de functie, de activiteiten die erin 
plaatsvinden) hebben weer hun invloed op de omgeving. 
Stedenbouw en architectuur zijn te beschouwen als een  
creatief proces: een gebouw is de materialisatie van een 
idee. Die dynamiek vind ik heel mooi om te bestuderen.”

‘ EEN GEBOUW IS DE  

MATERIALISATIE VAN EEN IDEE’

De bestudering van de geschiedenis van een gebouw of stad  
is van belang voor het hedendaagse gebruik. Als voorbeeld 
vertelt Mandias over een onderwijsproject dat in samen
werking met museum Boijmans van Beuningen is opgezet. 
Het museum is momenteel gesloten voor een grootscheepse 
renovatie. Het gebouw stamt uit 1935 en sindsdien zijn er  
drie uitbreidingen gerealiseerd. Het museum heeft de  
ambitie om de twee laatste uitbreidingen te slopen,  
wat vanuit het oogpunt van duurzaamheid niet gunstig is.  
De studenten bekijken nu (vanuit de functie en de historie 
van het pand) of er geen andere oplossingen voorhanden 
zijn. “Feitelijk leveren wij het museum ongevraagd advies,”  
aldus Mandias. “Maar het gaat niet primair om het advies: 
ook als er met onze uitkomsten in het geheel niets wordt  
gedaan, bereiken we onze onderwijsdoelen. Voor onze stu
denten gaat het erom een visie te ontwikkelen over hoe je 
als architect omgaat met de gebouwde omgeving.”

THE FESTIVE CITY
Voor haar bijdrage aan de afgelopen editie van de  
Rotterdamse Dakendagen werd Mandias benaderd door 
organisator Léon van Geest met de vraag of zij een essay 
zou kunnen schrijven over de functie en het gebruik van 

het dak in de stedelijke omgeving. Na enig denken besloot 
ze de ‘chambre à ciel ouvert’, een dak van Le Corbusier op 
het penthouse De Beistegui in Parijs, als startpunt te nemen. 
Ze legt uit: “Le Corbusier maakt hier, zoals in het essay wordt 
uitgelegd, op een heel bijzondere manier gebruik van de 
horizon. Daarnaast had hij heel uitgesproken ideeën over 
het gebruik van groen op het dak en vanuit zijn opvattingen 
kom je op allerlei andere vormen van dakgebruik.  
In het New York van de tweede helft van de negentiende 
eeuw werd het dak feitelijk ingezet als theaterdecor.  
Zo zie je dat er in het verleden vaak wilde ideeën werden 
uitgevoerd, ook op dakgebied. Daarbij vergeleken zijn de 
tegenwoordige ontwikkelingen behoorlijk braaf.”

“Vóór die uitnodiging had ik me nog niet expliciet met het 
dak beziggehouden, al kom ik het in mijn werk wel vaak 
tegen. Zo heb ik bijvoorbeeld gewerkt aan een onderzoeks
project dat de titel ‘The Festive City’ draagt. Dat gaat uit van 
het idee dat steden zich ontwikkelen rond festiviteiten en 
processies. Een stad als Venetië is daar een goed voorbeeld 
van: de stratenstructuur en de gebouwen zijn rond die activi
teiten ontstaan, bij wijze van decor voor de feestelijkheden 
die er plaats moesten kunnen vinden. Zo’n zelfde theatraliteit 
vind je op het dak. Maar ook buiten dat is het altijd feestelijk 
om op het dak te zijn. Ik kom vaak op Rotterdamse daken en 
je denkt na verloop van tijd dat je de skyline van die stad wel 
kent. Maar elk dak heeft een eigen perspectief en het  
is telkens weer een andere ervaring. En altijd is het leuk  
om op een dak te zijn, je wordt er steeds weer een blij kind 
van. Dus mijn interesse komt ook voort uit de vraag:  
waarom is het iedere keer weer zo’n belevenis?”

‘ HET IS ALTIJD LEUK  

OM OP EEN DAK TE ZIJN’

“Doordat ik aan dit essay werkte, werd ik zelf ook uitgedaagd 
om na te denken over mijn eigen dakgebruik. Ik woon onder 
een plat dak, waar momenteel nog niets op gebeurt.  
Het is heel leuk om daar over na te denken, maar de drem
pel is nog wel hoog om daadwerkelijk functies aan het dak 
toe te voegen, zowel budgettair als in praktisch opzicht.  
Hoe zorg je ervoor dat een idee in de praktijk goed uitpakt? 
De recente sluiting van de rooftopbar The Suicide Club op 
het dak van het Groothandelsgebouw is in dit opzicht wel 
een schrijnend voorbeeld. Pas na jaren werd daar bekend 
dat het dak maar berekend was op een belasting  
van 200 personen, wat betekende dat de rooftopbar,  
die had gerekend met een belasting van 500 personen,  
niet meer rendabel kon zijn.”

Maar het nadenken over bouwkundige vraagstukken kan 
ook beperkend werken. Daarom heeft Mandias na haar 
studie architectuur ook een bachelor gehaald in de wijs
begeerte. “Ik ben me met filosofie gaan bezighouden vanuit 
de behoefte mijn wereld wat groter te maken,” vertelt ze.  
“In de wijsbegeerte leer je het belang van gedisciplineerd 

nadenken en precies formuleren. 
Dat is iets waar ik nog dagelijks 
profijt van heb: in de architectuur, 
en zeker ook op het gebied van 
daken, is het belang daarvan niet 
minder groot.” ■

SEREH MANDIAS  
IN ACHT VRAGEN

Burgerlijke staat?
Samenwonend.

Kinderen?
Er is een baby op komst.

Wat doe je als je niet werkt?
Als freelancer lopen werk en vrije tijd nogal door elkaar, 
maar als ik niet werk, ben ik geregeld in ons huis aan het 
klussen. Dat is een eindeloos project: de vorige bewoners  
waren twee ongetrouwde zussen op leeftijd, die alle moder
niseringen afwezen. Daarnaast tennis ik en ga ik graag op 
pad om dingen te bekijken: locaties in binnen en buiten
land die met de trein zijn te bereiken.

Favoriete muziek?
Vorige week heb ik een fantastisch concert van de  
band Wilco in Paradiso bijgewoond en sindsdien draai  
ik weinig anders meer.

Favoriete vakantiebestemming?
Italië. Het lukt me zelden om daar niet naartoe te gaan op 
vakantie. Het is een land waar men geen concessies doet 
aan de kwaliteit van leven en je kunt er oneindig naartoe 
gaan en mooie dingen ontdekken.

Favoriete stad?
Ik hou van de zogeheten ‘eilandsteden’: steden die zich  
op een beperkte oppervlakte ontwikkelen: Venetië,  
New York, Hong Kong… Dat zijn dynamische steden die  
me eindeloos fascineren. 

Favoriete gebouw of architect?
Villa Savoye van Le Corbusier in Parijs. Ik ben er pasgeleden 
voor het eerst geweest en hoewel ik het gebouw vanuit  
mijn studie natuurlijk al kende, was het toch verrassend  
en indrukwekkend om het interieur van het gebouw in het  
echt te ervaren. 

Waar ben je in je werk het meest trots op?
Op dit moment op de podcast Windoog, die ik samen  
met collega Elsbeth Ronner opgericht en ontwikkeld heb.  
Het is een Nederlandstalige podcast over architectuur, 
waarin iedere aflevering een ander gebouw centraal staat. 
We zijn vanaf nul begonnen met de uitwerking en de  
fondsenwerving en onlangs zijn daar de eerste drie afleve
ringen van online gegaan.

Met een inspirerend essay dat in het juninummer van Roofs 
werd gepubliceerd en dat werd uitgesproken tijdens de  
Rotterdamse Dakendagen (en ook aan de aanwezigen 
werd meegegeven), opent Sereh Mandias bijzondere  
vergezichten op het dak, terwijl ze die direct ook in een histo
rische context plaatst. Aan de hand van de uitgangspunten 
van Le Corbusier en o.a. de hangende tuinen van Babylon 
komt Mandias in het essay tot de definitie van daken als 
‘speeltuinen voor de verbeelding’. 

BOUWEN IS EEN CREATIEF PROCES
Mandias studeerde architectuur en wijsbegeerte.  
Ze werkt momenteel twee dagen per week als onderzoeker 
en docent bij de leerstoel Interiors Buildings Cities aan de 
faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Daarnaast werkt ze als 
freelance schrijver en maakt ze sinds kort ook podcasts over 
architectuur. “Mijn voornaamste interesse geldt de manier 
waarop steden zich ontwikkelen,” vertelt ze. “Architectuur is 
een cultureel verschijnsel dat is geworteld in de geschiedenis.  

Foto:Marianne Hommersom.
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Van 31 mei t/m 2 juni vond de vijfde editie van de Rotterdamse Dakendagen 

plaats. Traditioneel wordt het festival afgetrapt met een Kennismiddag  

op vrijdag. Een bont gezelschap aan internationale sprekers gaf in het  

Groot Handelsgebouw een bijzonder veelzijdig perspectief op het gebruik 

en de functie van het dak in de stad.

Nieuwe perspectieven 
op het dak

ROTTERDAMSE DAKENDAGEN 2019

Seoel en Nicosia. Zij gingen in op hun beweegredenen,  
die vaak totaal verschillen met de beweegredenen van  
hun Nederlandse collega’s, maar eenzelfde doel dienen.  
Op deze manier kwam een breed palet aan onderwerpen 
aan bod. Tijdens de lunch werden de diverse onderwerpen 
middels workshops op het dak van het Groot Handelsgebouw 
verder uitgediept.

MOGELIJKHEDEN 
Door deze opzet werd de horizon van de aanwezigen verder 
verbreed. De visies op het dak beperkten zich namelijk niet 
tot de onderwerpen die voor onze lezers inmiddels gesneden 
koek zijn: multifunctioneel dakgebruik, ‘gekleurde’ daken,  
het gunstige effect van groendaken op de waterhuis  
houding van de stad, etc. Met sprekers als Yim Hyun Jun  
(Seoel Innovation Park), Marina Kariakou (Urban Gorillas) uit 
Cyprus en Celine Dohogne van het Belgische Interreg werden 
de aanwezigen nadrukkelijk uitgedaagd nóg verder na te 
denken over de functie van het dak in stedelijke gebieden. 

Het volle programma werd afgetrapt met een inspirerende 
spreekbeurt van Sereh Mandias. Aan de hand van bijzondere  
daken uit de historie toonde ze aan dat het begrip ‘dak
gebruik’ rekbaar is. In Roofs juni 2019 publiceerde zij de 
spreekbeurt onder de titel ‘Speeltuinen voor de verbeelding’ 
en dat is precies wat het dak volgens Mandias is.  
Het vormde de opmaat voor een middag vol ideeën, 
 perspectieven en, belangrijker nog, initiatieven die lieten  
zien dat het dak pas aan het begin van de ontwikkeling 
staat die onmiskenbaar is ingezet. Hoewel de primaire 
 functie van het dak de waterdichte afsluiting van een 
gebouw blijft, zijn de mogelijkheden die het dak daarnaast 
te bieden heeft enorm. Het dak draagt bij aan de oplossing 
van veel maatschappelijke problemen.

Het voorbeeld dat Marina Kariakou van Urban Gorrillas  
daarvan gaf, was sprekend. De hoofdstad van Cyprus,  

Deze editie werd het eerste lustrum van het festival gevierd 
en ter gelegenheid daarvan was het programma internatio
naal opgezet. Rotterdam is namelijk niet de enige stad die 
het dak heeft ontdekt. In Nederland gaan diverse steden 
met het onderwerp aan de slag, maar ook internationaal 
gebeuren er interessante dingen. Veel sprekers waren  
organisatoren van vergelijkbare festivals in steden als Faro, 

Nicosia, is sinds 1975 in tweeën verdeeld in een Grieks en een 
Turks gedeelte, een grens die dwars door de stad loopt.  
De Urban Gorrillas organiseren in beide delen activiteiten op  
de daken en op deze manier wordt een verbinding tussen  
beide delen gerealiseerd. Een ander inspirerend voorbeeld  
kwam uit Seoel, waar men het Seoul Innovation Park heeft 
 opgezet: een groen gedeelte in de stad waar het hele jaar door 
culturele programma’s worden georganiseerd en waarbij een 

Marina Kariakou (Urban Gorillas).

Yim Hyun Jun (Seoul Innovation Park).
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ROTTERDAMSE DAKENDAGEN 2019

groot deel van de activiteiten zich op de daken afspelen. 
Zo levert het dak een belangrijke bijdrage aan het culturele 
klimaat van een stad.

De Kennismiddag bood meer verrassende perspectieven op  
het dak. Zo weidde Celine Dohogne van het Belgische Interreg  
uit over de toepassing van kassen, ‘green houses’ op daken 
(GROOF) en besprak ze een aantal aansprekende voorbeel
den. Renée Rooijmans blikte terug op haar tijd als dakbe
woonster op de Hofbogen in Rotterdam en kondigde nieuwe 
initiatieven aan om in kaart te brengen wat er zoal nodig is  
om het dak echt bewoonbaar te maken. Op deze manier 
kan immers iets gedaan worden aan de woningnood.  

Architect Winy Maas pleitte 
voor een grotere toegankelijk
heid van de (gebruiks)daken 
in de stad en schetste de  
mogelijkheid van een onder
linge verbinding tussen  
deze daken, zodat er een  
extra laag aan de stad kan  
worden toegevoegd.

BIODIVERSITEIT/WATER-
HUISHOUDING
Maar ook de meer ‘klassieke’  
vormen van dakgebruik kwa
men aan bod. Dusty Gedge, 
de president van de European 
Federation of Green Roof 
& Wall Associations (EFB) 
opende zijn spreekbeurt met 
een oude foto van zichzelf als 
punker. ‘From punk to president’ 
stond erbij, waarbij hij stelde: 
‘you can’t take the punk out of 

the president’. Dit om aan te geven dat hij nog steeds gedre
ven wordt door idealisme. Gedge maakt zich hard voor een 
verbetering van de biodiversiteit in de stad en liet een aantal 
voorbeelden zien van projecten uit het Verenigd Koninkrijk 
waar dat op een fraaie manier is gebeurd. 

De spreekbeurten van respectievelijk Friso Klapwijk (Dakdokters)  
en Jeroen van Swieten (Sobolt) sloten hierop aan.  
Klapwijk kwam te spreken over de innovaties op het gebied 
van waterretentie en wist te melden dat de Dakdokters 
hun kennis en know-how inmiddels naar New York hebben 
gebracht, waar de behoefte aan dit soort oplossingen ook 
groter wordt. Jeroen van Swieten ging nader in op de wijze 

waarop Sobolt voor de gemeente Rotterdam in kaart  
brengt welke daken geschikt zijn voor de toepassing van 
groen of zonneenergie, maar die nog onbenut blijven  
(zie hiervoor ook Roofs juni 2019). Het lezingenprogramma 
werd afgesloten door een bijdrage van Martin Barry van het 
Amerikaanse reSITE, dat zich erop toelegt steden leefbaarder 
te maken. De organisatie doet dit op tal van manieren,  
het dak is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Inmiddels is het traditie om aan het einde van de 
 Kennismiddag een Dakheld uit te roepen en ook dit 
 onderdeel had een internationaal karakter. Dit jaar viel  
de eer namelijk te beurt aan Bruno Inácio van Açoteia,  
het rooftop festival van Faro. Inácio ontving zijn prijs uit  
handen van Robert Winkel, architect en bestuurslid van  
de Rotterdamse Dakendagen, vanwege zijn tomeloze inzet 
voor het festival in het bijzonder en het dakgebruik in het 

algemeen. Een verraste Inácio gaf aan zeer vereerd te zijn  
en riep zijn collega’s op het podium om te benadrukken  
dat deze eer het gehele team toekomt.

Op de avond van vrijdag 31 mei werden de  
Rotterdamse Dakendagen officieel geopend. Het festival wil 
het gebruik van daken stimuleren en laten zien hoe daken 
kunnen bijdragen aan een gezonde, levendige, aantrek
kelijke en toekomstbestendige stad. Dit jaar waren 65 daken 
te bezoeken, wat in totaal zo’n 22.000 mensen hebben 
gedaan. Daarmee kan gesteld worden dat het festival  
ook tijdens deze jubileumeditie op een bijzonder goede 
manier aan haar doelstelling heeft voldaan. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Dakheld Bruno Inácio (Açoteia), geflankeerd door Robert Winkel (links) 

en Léon van Geest van de Rotterdamse Dakendagen.

Renée Rooijmans (STIPO/Dakdorpen Collectief).

Winy Maas (MVRDV).
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In deze special, gewijd aan valbeveiliging, mag een beschouwing  

van de marktsituatie niet ontbreken. Valbeveiliging is immers niet  

alleen een middel om te voorkomen dat mensen overlijden als gevolg  

van een val, het is vooral een middel om geld mee te verdienen.  

Daar is niets mis mee. In dit artikel wordt de inzet van valbeveiliging  

langs de lat van marktwerking gelegd, omdat het verdienmodel  

ertoe heeft geleid dat het nu overal wordt aangeboden en vaker  

aangebracht. Dat is mooi, maar is het nu veiliger geworden?

Valbeveiliging  
en marktwerking

gaan samen etc. De markt ‘consolideert’ en het product 
verwordt van ‘special’ tot ‘mainstream’. Dat betekent dat  
de winstmarges op valbeveiligingsproducten nog steeds 
goed zijn, maar niet meer als in het begin. En nu wordt het 
interessant voor wie geïnteresseerd is in de vraag of de  
valveiligheid voor gebruikers nu is toegenomen. 

REGELGEVING
Met alle aandacht voor valbeveiliging is er veel aandacht 
besteed aan regelgeving. Roofs heeft hier in vele artikelen 
uitgebreid aandacht aan besteed, omdat de regelgeving 
steeds als argument voor de verkoop werd gebruikt.  
Omdat het de ‘markt’ dus definieert, volgt nu een korte 
samenvatting van wat die regelgeving, en de wijzigingen 
daarin, betekent voor de producten in de markt. 

De EUregeling 89/686/EEC, één van de sturende regel
gevingen, is de grondslag voor eisen aan Persoonlijke 
Beschermingsmiddelen (PBM), waaronder NEN EN 795  
(die voor ankervoorzieningen). Een ankervoorziening aan 
een gebouw is onderdeel van een gebouw en niet van een 
persoonlijke uitrusting. Het is daarmee een product dat valt 
onder de richtlijn voor bouwproducten. Er zijn vele verschillen 
tussen een bouwproduct en een persoonlijk beschermings
middel, maar de belangrijkste is de beoordeling op sterkte  
c.q. de veiligheidsmarges. Een bouwproduct moet 50 jaar  
meegaan, een PBM enkele jaren.  

Ton Berlee

Valbeveiliging op daken is een markt die begin deze eeuw 
tot bloei kwam. Eurosafe begon het in Nederland (in de jaren 
negentig) succesvol op de kaart te zetten, naar voorbeeld 
van de Engelse markt. Goede marketing en goede prijzen 
leidden ertoe dat de eerste ‘paaltjes’ op de platte daken 
begonnen te verschijnen. Andere bestaande merken  
uit het buitenland deden hun intrede en de eerste  
Nederlandse fabricaten verschenen. Het was duidelijk:  
er viel geld te verdienen aan valveiligheid op daken. 

Wat niet zo duidelijk was: dat met de producten ook 
 begrippen geïntroduceerd werden, die niet altijd overeen
stemden met de Nederlandse situatie. Dat stoorde de 
 verkoop allerminst, dus dat werd niet als hinderlijk ervaren.  
In deze beginperiode was het valveiligheidsproduct een 
echte ‘special’ en omdat de winstmarges ronduit goed 
waren, werd het product met veel informatie en aandacht 
bij verkoop omgeven. Zoals gebruikelijk bij een interessante 
markt in ontwikkeling, komen er meer partijen op af,  
de concurrentie neemt toe en de prijzen komen onder druk.  
De winstmarges nemen af en het product wordt omringd 
met regelgeving, certificaten, garanties, etc. om zich te  
 onderscheiden. De producten zelf worden ‘slimmer’ of 
 soberder. De concurrentie neemt nog meer toe, er vallen 
aanbieders en merken af, worden overgenomen,  

SPECIAL VALBEVEILIGING + VEILIG WERKEN OP HOOGTE
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PBM’s moeten jaarlijks gekeurd worden door een terzake 
deskundige, net als elektrisch gereedschap. Met keuringen 
is geld te verdienen.  Bouwproducten worden op z’n best 
gekeurd voor gebruik, maar feitelijk nooit zonder aanlei
ding. Sinds 2015 vallen  gebouwgebonden valveiligheids
voorzieningen onder de richtlijnen voor de bouw.  
Er is nieuwe regelgeving in de maak, waarbij de aandacht 
meer komt te liggen op de wijze van bevestigen, dan op die 
van de valveiligheidsvoorziening. 

Het Bouwbesluit heeft in 2012 wijzigingen ondergaan:  
een gebouw moet veilig te onderhouden zijn en wanneer 
dat niet zo is, dan moeten daar voorzieningen voor  worden 
getroffen. De Arbowet is niet wezenlijk veranderd in de 
 tussentijd. Wel neemt de acceptatie voor ongevallen af,  
net als het toezicht door de overheid. Het aansprakelijkheids
risico voor de werkgever lijkt toe te nemen als ook die voor 
de professionele opdrachtgever. Zie ook Roofs van juni dit 
jaar. De werkgeversorganisaties hebben hun verantwoor
delijkheid genomen met de herziening van Abladen.  
Met de instemming van de Eerste en de Tweede Kamer  
voor de nieuwe wet voor de bouwkwaliteit, wordt deze  
wet nu uitgewerkt, waarbij de begrippen ‘aantoonbaar’ en 
‘navolgbaar’ centraal zullen staan. Onderdeel is de verplich
ting tot een gebouwdossier, waarin alle relevante aspecten 
van ontwerp, uitvoering tot oplevering zijn vastgelegd. Moge
lijk ook het veilig uitvoeren van voorzienbaar onderhoud. 

ROL VAN DE AANBIEDERS
De rol van de aanbieders van valveiligheid is mee veranderd. 
Veel aanbieders van valveiligheid hebben gekozen voor niet, 
of juist uitsluitend, leveren van gebouwgebonden anker
voorzieningen. Leveranciers hebben zich verenigd en er is 
een BRL, waar bedrijven naar gecertificeerd kunnen worden. 
Gebouwgebonden ankervoorzieningen worden vooral door 
dakdekkers aangeboden en aangebracht: dakdekkers die 
‘dealer’ zijn van één of meerdere merken. Dakdekkers ook 
die onderhoud aan daken aanbieden en daarmee dus ook 
de gebruikers zijn van de voorzieningen. Dat lijkt de beste 
waarborg voor zekerheid: de dakdekkersbedrijven zijn immers 
ook de werkgevers van de dakdekkers. Ze zijn niet de enige 
gebruikers in geval van installaties op het dak, of andere  
onderhoudsgevoelige onderdelen. Door de hoge keurings
kosten van valbeveiligingssystemen die zelden werden  
gebruikt, zijn vele ‘paaltjes’ ook alweer verwijderd van de 
daken. Het probleem van gebruik is eigenlijk gebleven.  
Nog nooit is een persoon met ankervoorziening en al naar 
beneden gevallen: de personen die vallen, zijn niet aangelijnd.  
Gedrag verander je nu eenmaal minder snel dan regelgeving. 

De daken zijn in de tussentijd ook aan het veranderen.  
Het moet allemaal duurzamer: meervoudig dakgebruik en 
circulair. Blauwe, groene, gele en zwarte of toch witte daken? 
Brandveiliger, hogere geluidsweerstand, beter isoleren  
en luchtdicht. Dat maakt dat valbeveiliging op daken  

moet concurreren met zonnepanelen of groendaken. 
Natuurlijk staat het in de folders allemaal netjes en correct 
vermeld, maar de budgetconcurrentie is onverbiddelijk.  
Als de focus ligt op valveiligheid, wordt er minder dakbe
dekking verkocht, hebben aanbieders van dakmaterialen  
al ondervonden. Nu de focus op zoiets als zonneenergie  
en rentabiliteit ligt, schiet de valveiligheid er snel bij in.  
En omdat de regelgeving nog altijd niet sluitend is,  
is het argument om ‘af te wachten tot wanneer er duidelijk
heid is verschaft’ snel gevonden. Scheelt natuurlijk ook  
in de puzzel hoe je al die eisen kunt invullen op een dak.  
Zie bijvoorbeeld de artikelen hoe je komt tot een veilige  
opstelling van zonnepanelen en een kabelsysteem.  
Dat is dubbel gevaarlijk, want het aantoonbare onderhoud 
aan daken neemt dus toe, de aanleiding om dat veilig 
te doen ook en de voorzieningen om dat veilig te doen 
nemen af. Er zijn daken die bij oplevering voorzien zijn van 
bouw kundige oplossingen. Hekwerken, hoge borstweringen, 
bordessen en toegangsdeuren. Die valveiligheid wordt altijd 
als vanzelf gebruikt. Het zijn er niet veel. 

EN IS HET NU VEILIGER? 
Bij bestaande dakdekkersbedrijven begint het veilig uit
voeren van onderhoud, dus aangelijnd, en het maken van 
meldingen van onveilige situaties, langzaam maar zeker 
door te dringen. Het wordt veiliger, ook omdat de werkgevers 
in deze tijden hun dakdekkers koesteren. 

Bij de ‘nieuwkomers’ op het dak is het weer van voren af 
aan beginnen. Er vallen gelukkig wat minder doden bij 
het plaatsen van zonnepanelen dan in de beginperiode, 
maar het aantal gevaarlijke situaties neemt met het groeien 
van de markt gewoon toe. Tot slot zijn er bedrijven waar 
de werknemers beroepsmatig op het dak moeten zijn. 
 Gespecialiseerde installatiebedrijven vooral. Bij die  bedrijven 
zijn de werknemers getraind op werken met PBM’s en 
 gevaarlijke werkomstandigheden. Daar gaat het goed,  
er wordt structureel gewerkt aan gedrag van de  werknemers. 
Ook al omdat deze mensen gekoesterd en behandeld 
 worden als ‘professionals’. 

Marktwerking dwingt door regelgeving en jurisprudentie over 
aansprakelijkheid tot veiliger werken. De regelgeving voor  
gebouwgebonden valveiligheidsvoorzieningen is in de maak, 
wat nu nog tot onduidelijkheden leidt. De noodzaak van 
aantoonbaar maken dat werkgever en opdrachtgever werk 
hebben gemaakt van veiligheid, lijkt met de komst van een 
verplicht gebouwdossier een kwestie van tijd. Dit alles tot een 
geheel brengen in een dak dat voldoet aan steeds meer en 
zwaardere eisen, vergt nogal wat. Onderhoudswerk wordt 
met horten en stoten steeds veiliger uitgevoerd, maar het 
gaat langzaam. Een ‘uitdaging’ heet dat in politieke termen, 
een ‘kans’ noemt de ondernemer het. ■
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Termento brulado, kuri!!!

toekomst geen toegang meer tot  
de bouwplaats, althans als het aan  
Bouwend Nederland ligt.  
Ja, de Bouwspraak moet onderdeel worden van het  
VCA en ook opgenomen worden in de Arbocatalogus,  
zodat het voorschrift wordt. Maar om te laten zien dat 
Maxime Verhagen echt een jongen van de gestampte pot  
is, net als het personeel van zijn achterban, kwam hij met 
twee passende voorbeelden. Bij het golfen moet je ook  
eerst leren wat er geroepen wordt als de bal per abuis  
jouw kant op komt en tijdens het duiken waarschuw je je 
mededuikers met handsignalen op gevaar. “Redden wij daar 
levens mee, want volgens onderzoeken is de taal zelden  
gerelateerd aan dodelijke ongevallen?” was de vraag van 
de presentator. Gelukkig beantwoordde de heer Verhagen 
deze vraag niet met een volmondig ja. Zelfs hij zag in dat  
dit niet het juiste antwoord zou zijn.

Ook ik vroeg mij af wat we daar echt mee zouden gaan  
opschieten. Als het dan misgaat of iemand reageert  
niet op jou armsignalen, vraagt de uitvoerder dan:  
“ben jij Bouwsprakeloos?” of reageert de timmerman naar 
de metselaar “swaai ik Swahili” als hij niet wordt begrepen? 
Met Sjaak en Alerta, acties van VeiligheidNL, hadden we  
allemaal nog wat, maar Bouwspraak? Ik weet het niet.  
Waarom niet direct groot gedacht en alles geïnternationali
seerd? We gaan iedereen in de bouw echt een nieuwe taal 
leren. Bouwvakker zijn wordt een eigen community.  
Een subgroep in de maatschappij. Iedere Nederlandse, 
Belgische, Engelse, Franse, Poolse of Turkse bouwer spreekt 
dezelfde taal. Door heel Europa en overal waar men in de 
bouw mee wil doen, leert men eerst Esparanto, een relatief 
gemakkelijk te leren, politiek neutrale, internationale taal,  
vóór men de bouwplaats op kan. En die gebaartjes van 
Bouwend Nederland komen dan vanzelf.

Allemaal aan het Esperanto scheelt op den duur heel veel 
papier en vertaalwerk, plus bouwen wordt dan weer ouder
wets gezellig. Wil je een paar jaar een andere omgeving? 
Maakt niet uit, van nu af aan versta je ook je collega’s in 
Limburg en de Achterhoek, want Esperanto is de voertaal. 

En als men zich afvraagt wat in hemelsnaam de titel van  
dit stuk is: “TERMENTO BRULADO, KURI!!!”, dat is: “DAK BRANDT,  
RENNEN!!!”. Nog even en iedere echte bouwvakker weet dat. ■

Tijdens het wachten op mijn zoon, die uit de late dienst thuis 
moest komen, lag ik op de bank te zappen. Al zappend 
kwam ik op Nieuwsuur, daar was een item over veiligheid in 
de bouw en zag ik zowaar een projectleider van BOKO niet 
geheel zonder trots vertellen over hun werk op het dak en de 
Amsterdamse Zuidas. Gelukkig had hij geen ongevallen te 
melden, maar wel vertelde hij over wat het belang van veilig 
werken voor hem was. Hierbij gedroeg hij zich als een ware 
ambassadeur van onze branche.

Verder liepen we mee met een inspecteur van Inspectie SZW, 
die duidelijk maakte dat er over het algemeen nog veel te 
verbeteren valt in de bouw. De sector, met haar ongevallen 
en de bijna systematische desinteresse voor veilig werken 
van de participanten in het bouwproces, vraagt heel veel tijd 
en energie van de arbeidsinspecteurs. De voorbeelden die 
in de uitzending werden getoond, brachten mij het schaam
rood op de wangen. Als dit het veiligheidsniveau is waarin 
de bouw denkt te kunnen werken, is er iets dramatisch mis. 
Vooral als men dan maar blijft wijzen naar werkdruk. 

Wat op Nieuwsuur werd getoond, had meer te maken met 
een slechte planning en de daaraan gekoppelde onvol
doende voorbereiding. Deze zaken geven de uitvoerenden 
vervolgens het gevoel van ‘op kantoor interesseert het ze 
geen zier [= een net woord als pseudoniem voor een woord 
dat in de spreektaal op de bouw gebruikt zou worden] hoe 
wij het moeten maken’. Wat uiteindelijk onterecht weer het 
idee van een hoge werkdruk voedt. Vervolgens heeft de 
werkvloer het idee dat zij het weer moeten fixen en gaan ze, 
eigenwijs als ze zijn, met gevaar voor eigen gezondheid en 
soms ook nog die van de omgeving (denk aan pannenleg
gers waar het publiek vlak langs en zelfs onder hun werk 
door lopen) aan de slag.

Als klap op de vuurpijl komt daar dan Maxime Verhagen 
over het nieuwste initiatief van Bouwend Nederland  vertellen: 
Bouwspraak (zie elders in dit nummer). De Bouwspraak moet 
ervoor zorgen dat men in de bouw veiliger gaat werken.  
Met woord en gebaar, vooral dat laatste, gaan bouwvakkers 
van allerlei pluimage elkaar op identieke wijze attenderen op 
onveilige situaties en gevaar. Iedereen die op de bouwplaats 
komt, welke taal hij ook dagelijks spreekt, moet bekend zijn 
met de taal van de bouw, de Bouwspraak.

De Bouwspraak moet binnendringen in de ziel van de bouw
bedrijven en hun personeel. Zonder Bouwspraak is er in de 

THEO TALKS

In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad zijn mening over  

de dakenbranche en aanverwante onderwerpen.

Binnenkort op de markt: 
de meest mobiele valbeveiliging op kleine daken!

Iedereen die op hoogte werkt, wil (moet) beveiligd zijn tegen het vallen van  

die hoogte. Voor grote (dak-)oppervlakken zijn al veel oplossingen voorhanden. 

Maar wat als het oppervlak klein is? En wat als ook de rand van het dak of platform 

 bewerkt moet kunnen worden? Dan is er vanaf half juli 2019 WireworkeR!

Wireworker® is een mobiele, tijdelijke veiligheidsvoorziening tegen het 
vallen van een klein dak of platform op hoogte. WireworkeR® is ontwikkeld 
en getest conform de EN 795B norm en is in overeenstemming met de Europese 
richtlijn voor persoonlijke beschermingsmiddelen (89/686/EEG). Dit betekent 
dat WireworkeR® een persoonlijk beschermingsmiddel is tegen vallen van een 
hoogte. Het WireworkeR® systeem beschermt 1 persoon en is zo ontworpen 
dat het ook door 1 persoon kan worden geïnstalleerd. 

Toepassing
De installatie van het WireworkeR®-systeem behoeft geen ankerpunten  
in de constructie; het systeem wordt vastgezet met een band rondom het 
gebouw (platform, container enz.). In combinatie met de bovenste lijn van het 
systeem, wordt het WireworkeR®-systeem ’verankerd’ door beide lijnen aan  
te trekken; de WireworkeR® houdt het gebouw als een tang in zijn greep.  
De gebruiker kan al aan het systeem gekoppeld worden voordat deze het werk- 
oppervlak op hoogte betreedt. 

Het WireworkeR®-systeem kan zonder meer worden toegepast op vrijstaande 
gebouwen, bouwwerken of containers met een dakoppervlak van maximaal  
7,5 x 3,5 meter. Voor toepassing op half-vrijstaande bouwwerken worden  
speciale bevestigings- en verankeringsopties ontwikkeld. Deze zullen na uit-
voerige tests en certificering volgens EN 795B ook tot het WireworkeR®-systeem 
gaan behoren. 

Voor meer informatie bezoekt u onze website: 

www.wireworker.nl

wireworker230x300juli2019.indd   1 24-06-19   14:59
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Waarom een RI&E  
voor werken op  
hoogte verplicht is

SPECIAL VALBEVEILIGING + VEILIG WERKEN OP HOOGTE

BRON: AllRisk 

Het is dan ook van cruciaal belang voor elke werkgever  
om de risico’s van werken op hoogte te minimaliseren.  
Een wettelijke verplichting om gezondheids en veiligheids
risico’s vast te leggen en te evalueren is een RI&E,  
oftewel risicoinventarisatie en –evaluatie. Een RI&E is een 
 verplichte maatregel waar elke werkgever mee te maken 
krijgt, opgelegd door de Arbowet en de Inspectie SZW.

WAT IS EEN RI&E EXACT?
Sinds 1994 is een RI&E een verplicht aspect voor elke  
werkgever. Een RI&E is een schriftelijk plan, waarin je als  
bedrijf vastlegt welke gezondheids en veiligheidsrisico’s  
de werkzaamheden in uw bedrijf met zich meebrengen 
(Bron: Inspectie SZW).

Een belangrijk onderdeel van een RI&E is een uitgebreide 
risicoevaluatie, een plan van aanpak dat de maatregelen 
beschrijft die genomen worden om de veiligheid van werk
nemers te waarborgen. Een RI&E is een wettelijke verplichting 
en het niet hebben van een RI&E kan leiden tot aanzienlijke 
boetes en het stilleggen van de werkzaamheden.

Een RI&E moet dus altijd ten grondslag liggen aan het werk, 
zeker als werkzaamheden de nodige veiligheidsrisico’s met 
zich mee brengen. Werken op hoogte is zo’n situatie met een 
hoger veiligheidsrisico. De specifieke omstandigheden voor 
werken op hoogte moeten in acht genomen worden.

DE RISICO’S VAN WERKEN OP HOOGTE  
EN HET OPSTELLEN VAN EEN RI&E
In het geval van werken op hoogte zijn de risico’s op ernstige 
ongevallen door een val aanwezig. Het is dus van groot 
belang dat elke werkgever een RI&E voor werken op hoogte 
opstelt, inclusief een reddingsplan. In deze RI&E moet een 
omschrijving staan van de gevaarlijke situaties, en de  
aanwezige valbeveiligingssystemen en/of valbeveiligings
maatregelen die genomen moeten worden om een veilige 
werkplek te creëren. 

COLLECTIEF OF INDIVIDUEEL?
Om het risico van vallen te vermijden, is het plaatsen van 
een hekwerk, oftewel het plaatsen van een collectieve  
oplossing die ervoor zorgt dat er veilig gewerkt kan worden 
op een dak, de veiligste optie. Is er geen mogelijkheid om 
valgevaar uit te sluiten met een collectieve oplossing, dan 
kan er gekeken worden naar persoonlijke valbeveiligings
oplossingen: deze dienen eenzelfde veiligheidsniveau op te 
leveren als een collectieve maatregel. De beschrijving van 
deze systemen is een belangrijk onderdeel van een RI&E 
voor werken op hoogte. 

Een aantal belangrijke vraagstukken die bij het creëren  
van een RI&E aan bod komen:

•  Welke activiteiten vinden er plaats die  
werknemers blootstellen aan valgevaar?

•  Wordt er nagegaan of de beoogde werkzaam 
heden valbeveiliging noodzakelijk maken?

•  Hoe vaak wordt er gebruik gemaakt van de valbeveiliging?
•  Wordt er toezicht gehouden op veilig werken en  

wordt onverantwoordelijk gedrag gecorrigeerd?
•  Is iedereen op de hoogte van het juiste gebruik van de 

valbeveiligingssystemen en worden er trainingen georgani
seerd voor tijdelijke, nieuwe en bestaande werknemers?

PLAN VAN AANPAK
Op het moment dat de veiligheidsrisico’s in kaart gebracht 
zijn en evaluatie heeft plaatsgevonden, is een plan van  
aanpak een verplichte volgende stap in een RI&E.  
In dit plan van aanpak moet aangegeven worden binnen 
welke termijn concrete maatregelen genomen moeten  
worden. Deze maatregelen worden afgezet tegen de geïn
ventariseerde risico’s. Ook beschrijft het plan van aanpak  
de volgende maatregelen:

•  Welke verbeteringen de werkgever gaat doorvoeren;
•  Welke van deze verbeteringen het belangrijkst zijn;
•  Wanneer deze verbeteringen afgerond moeten zijn;
•  Wie verantwoordelijk wordt gehouden voor deze uitvoering;
•  Het is wettelijk verplicht dat dit plan van aanpak getoetst 

wordt door een gecertificeerde, aan het bedrijf gebonden, 
deskundige of door een gecertificeerde arbodienst.

Voor de dakenbranche is op de website van SBD  
een branchespecifieke RI&E volgens de cao BIKUDAK  
te downloaden. ■

Vallen van hoogte staat al jarenlang bovenaan in diverse lijsten  

met ernstige ongevallen op de werkvloer. Afgelopen jaar was maar  

liefst 29% van alle ernstige bedrijfsongevallen een val van hoogte.
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Met de introductie van de Safety Bull 

wordt het begrip ‘mobiel ankerpunt’ 

opnieuw gedefinieerd. Het betreft een 

wagen met een ankerpunt waar de 

 dakdekker zich aan kan haken en  

die hij achter zich aan kan trekken.  

Bij een valongeval haakt het ankerpunt 

zich vast in het dak.

Ankerpunt op wielen
SPECIAL VALBEVEILIGING + VEILIG WERKEN OP HOOGTE

De Safety Bull is een doorontwikkeling van een vergelijkbaar 
systeem dat in de Verenigde Staten wordt gebruikt.  
In Europa wordt het momenteel in Duitsland, Oostenrijk,  
Zwitserland, Denemarken en Nederland op de markt  
gebracht. In Nederland is Safety Bull Nederland vertegen
woordigd door Salo uit Alkmaar. 

LOOPWAGEN MET ANKERPUNT
Het betreft een loopwagen van 274 kg, waar aan de zijkant 
een oog is bevestigd aan welke maximaal twee personen 
zich kunnen aanhaken. Het mobiele ankerpunt is te gebrui
ken op ‘kale’ dakvlakken met een afschot van 5° of minder. 
Zoals men zich kan voorstellen, is het gebruik ervan op bij  
voorbeeld zonnedaken of groendaken erg lastig, zo niet  
onmogelijk. Het ankerpunt wordt met behulp van een kraan 
op het dak geplaatst. Vervolgens wordt het gepositioneerd 
op minimaal 2 meter van de dakrand (de veilige zone) en  
werkt men als men is aangelijnd haaks van de wagen.  
Dan heeft men een werkgebied van 60° (30° in elke richting). 

Bij een eventuele val (van één of beide personen) kan de 
wagen zelf de krachten opvangen. Voor extra zekerheid is 
aan de onderkant van de wagen een arm gemonteerd. 
Deze zal zich, zodra hij wordt blootgesteld aan de krachten 
van een val, in de ondergrond boren, zodat een extra fixatie 
van de wagen wordt gerealiseerd. Als het mobiele ankerpunt 
op een kale, harde ondergrond als beton wordt gebruikt, 

dient de wagen met behulp van een contragewicht te  
worden verzwaard met 145 kg. Het systeem is getest en 
goedgekeurd volgens EN795:2012.

RUBBEREN WIELEN
De Safety Bull rijdt op rubberen wielen en deze beschadigen 
de dakbedekking dus in principe niet. Elk wiel zorgt voor een 
druk van 68,5 kg op de ondergrond. Voor kritische situaties 
heeft men een stalen plaat beschikbaar, die als een soort 
‘parkeerplaats’ van de wagen dient en die het gewicht 
van de wielen gelijkmatig verdeelt. Vervolgens is de wagen 
eenvoudig middels het handvat over het dak te verplaatsen, 
waarbij dus het aandachtspunt is dat altijd haaks van de 
wagen aan de dakrand gewerkt dient te worden.  
Bijkomend voordeel van de wagen is dat andere accessoi
res, zoals bijvoorbeeld branders, dakrollen en brandblussers 
eveneens met behulp van de Safety Bull over het dak zijn  
te verplaatsen. 

Na gebruik wordt het ankerpunt weer met behulp van de 
kraan van het dak gehaald, zodat het op een ander dak kan 
worden gebruikt. Het is ook mogelijk om de Safety Bull op het 
dak te laten staan, hiervoor is een aluminium garage ontwik
keld. Net als elk ander gereedschap dient de wagen jaarlijks 
door de leverancier gekeurd en/of onderhouden te worden. ■



De specialist op het gebied 
van dakveiligheid

www.daksafe.nl

www.ks1kabelsysteem.nl

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

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

KS1 kabelsysteem:
Een nieuw doorloopbaar kabelsysteem
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Aan het gebruik van ladders kleeft het risico dat deze om kan  

vallen. De stabiliteit van de ladder is letterlijk van levensbelang.  

De Smart Level Ladder, van de gelijknamige leverancier uit Venray,  

zekert de ondergrond en (met het Top Safe systeem) de dakrand.

Stabiel laddergebruik
SPECIAL VALBEVEILIGING + VEILIG WERKEN OP HOOGTE

Het jaarlijkse bedrijfsongevallenonderzoek  
van het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid (SZW) liet een 
stijging zien in zowel het aantal 
arbeidsongevallen (4212 > 4368 
ongevallen) als het aantal arbeids
ongevallen met een dodelijke afloop 
(54 > 71). De meeste ongelukken 
vinden plaats bij kleine en middel
kleine bedrijven, procentueel gezien 
wel 6 en 4 keer vaker dan bij grote 
bedrijven. Jongeren tussen de  
1524 en ouderen vanaf 55 jaar  
zijn ook vaker betrokken bij bedrijfs
ongevallen. Vallen van hoogte is 
traditioneel het meest voorkomende 
type ongeval. Inspecteurgeneraal  
Marc Kuipers geeft als reden 
 hiervoor dat er steeds sneller en 
efficiënter gewerkt moet worden. 
Daarbij roept hij bedrijven op  
meer gebruik te maken van  
veiligere arbeidsmiddelen.

WATERPAS
Eén van die middelen is de  
zogeheten Smart Level Ladder.  
Het systeem is in 2009 bedacht  
en daarna heeft men het product 
nog jaren doorontwikkeld.  
Inmiddels is het een gepatenteerd 
systeem dat EN131 en NEN 2484  
is goedgekeurd, wat betekent  
dat het product geschikt is om op 
een veilige manier professioneel 
mee te werken op bouwplaatsen. 
De ladders worden internationaal 
op de markt gebracht en zijn 
daarom eveneens TÜV en GS 
gecertificeerd. 

Met behulp van het zogeheten Smart Levelsysteem is de  
ladder, tot een hoogteverschil van 19 cm, snel waterpas te 
maken. Het betreft een verstelbare, horizontale staander die 
is te verstellen door gebruik te maken van een hendel in de 
zijkant. Wanneer de ladder waterpas staat, laat men de hen
del los, zodat de staander is gefixeerd. Hiermee hoeft men bij 
een schuine ondergrond niet eindeloos de ladder te stellen 
of te proberen de ondergrond egaal te maken. Hierdoor is de 
werkpraktijk veel veiliger en bovendien is het verplicht om de 
sporten van een ladder altijd recht te hebben staan.

FIXATIE AAN DE BOVENKANT
Het Top Safesysteem is een klemsysteem aan de bovenkant  
dat ervoor zorgt dat een ladder aan de bovenkant wordt ge
fixeerd. Het risico bij het gebruik van een ladder is immers het 
verplaatsen van het gewicht. Ook als de ladder recht staat, 
blijft men het risico houden dat de ladder door een  
bepaalde beweging uit balans raakt. Ook het van bovenaf 
op de ladder stappen is risicovol. Het Top Safesysteem 
bestaat uit een aluminium element dat door de sporten van 
de ladder is bevestigd en dat bestaat uit twee haakvormige 
beugels. Deze beugels zijn eenvoudig om de dakrand te 
haken. Hierdoor kan een ladder niet meer kantelen of kiepen.

Met gebruik van het Smart Levelsysteem en het Top Safe
systeem neemt de veiligheid bij het gebruik van de ladder 
duidelijk toe. Beide systemen zijn geïnte greerd in de profes
sionele ladder. De producten zijn  verkrijgbaar bij diverse 
groothandels, maar men kan ze ook rechtstreeks bestellen. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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SFS lanceert de nieuwste  
generatie valbeveiliging systemen

Om de veiligheid van onderhoudsmedewerkers te 
kunnen garanderen, is valbeveiliging op en rondom 
daken verplicht. SFS levert al jaren valbeveiligings-
systemen van de hoogste kwaliteit in het Verenigd  
Koninkrijk. Nu is het tijd voor de introductie in de  
rest van Europa. Een interview met Jeroen Aldenzee 
(salesmanager Benelux) over de laatste ontwikkelin-
gen op het gebied van valbeveiliging. ‘We gaan veel 
verder dan enkel het spannen van een staalkabel.’

Innovatief systeem
Al sinds de jaren ‘80 is het thema valbeveiliging steeds 
belangrijker aan het worden. De eerste systemen bestonden 
uit starre, door het dak gemonteerde ankerpunten die de 
volledige dakconstructie doorboorden. Het resultaat: moeilijk 
te installeren systemen en (op termijn) lekkages. Over 
schokdemping werd al helemaal niet gesproken.

Dan nu, anno 2019: SFS lanceert de nieuwste generatie 
valbeveiligingssystemen. Deze zijn niet alleen veilig, ze zijn ook 
duurzaam en gebruiksvriendelijk. Jeroen: ‘In al die jaren zijn wij 
als SFS onze producten blijven innoveren. Dat heeft 
geresulteerd in valankers die niet alleen schokken optimaal 
absorberen, maar ook de belasting van de dakconstructie tot 
een minimum beperken.’

High performance tule schroefcombinatie
Maar er zitten meer innovaties in de ankerpunten en dan 
met name in de bevestigingsmethode. ‘Voor de installatie 
van de ankerpunten hebben wij een speciale high 
performance tule schroefcombinatie ontwikkeld. Deze 
verkort de installatietijd aanzienlijk.’ Maar misschien nog 
wel belangrijker: het product heeft een thermische 
onderbreking. Zo gaat er nooit warmte verloren door het 
dak en komt er geen kou van buiten binnen. ‘Van 
condensvorming is dan ook geen sprake meer’, aldus de 
salesmanager. De tule schroefcombinatie van SFS is 
geschikt voor zowel stalen, als betonnen en houten daken.  

Safety First 
Veiligheid staat te allen tijde voorop bij SFS. De valbeveili-
gingssystemen worden dan ook afzonderlijk getest in een 
eigen, ultramodern testcentrum. De producten voldoen 
aan:
• EN 795.2012 (UNI11578)
• CEN/TS 16415:2013 (UNI11578)
Met deze certificeringen staat vast dat de valbeveiligings-
systemen van SFS veilig gebruikt kunnen worden door één
of meerdere personen.

SFS is een toonaangevende leverancier van mechanische 
bevestigingssystemen, assemblages, precisie gegoten 
onderdelen en logistieke oplossingen. In Nederland is de 
dochteronderneming van SFS bekend als Guardian B.V. te 
Helmond.  

Samen met haar klanten ontwikkelt en levert SFS 
maatwerkoplossingen voor de meest uiteenlopende 
industrieën en markten. Van de automotive industrie tot de 
luchtvaart en van de medische sector tot de bouw. Met 
ruim 10.000 medewerkers op meer dan 80 locaties in 26 
landen is SFS wereldwijd aanwezig. 

Istanbul Airport
Jeroen geeft een voorbeeld aan de hand van een onlangs 
door SFS opgeleverd project: de installatie van een 
hypermodern valbeveiligingssysteem op Istanbul Airport. 
SFS plaatste daar op een dak van 400.000 vierkante meter in 
totaal 18 kilometer staalkabel, bij elkaar gehouden door 
2.200 ankerpunten. ‘Ieder dak, of het nou zo groot is als dat 
van Istanbul Airport of zo klein als dat van een logistiek 
bedrijf hier om de hoek, moet op een veilige manier 
toegankelijk zijn. Onze systemen zijn verbonden door middel 
van een staalkabel die bij elkaar wordt gehouden door 
verschillende ankerpunten. Onderhoudsmedewerkers 
kunnen hun leeflijn aan de kabel vastklikken zodat ze veilig 
hun werk kunnen uitvoeren.’ De grootste innovatie zit 
volgens Jeroen niet in de staalkabel, maar in de ankerpunten. 
‘Deze absorberen eventuele schokken. Dus mocht een 
onderhoudsmedewerker uitglijden of vallen, dan wordt een 
unieke, door SFS gepatenteerde spoel geactiveerd. Deze 
zorgt ervoor dat de kans op letsel tot een minimum wordt 
beperkt.’

Trainingscentrum dakdekkers
Voordat SFS een valbeveiligingssysteem installeert, gaat er 
een heel proces aan vooraf. Indien gewenst kan er een 
risico-inventarisatie en -evaluatie opgesteld worden en een 
bezoek gebracht aan de locatie om een goed beeld te 
krijgen van de situatie. Op basis van die informatie wordt 
een passende oplossing aangeboden. De installatie gebeurt 
vervolgens door SFS getrainde installateurs. ‘Ook daarin 
gaan wij heel ver. Als het om de veiligheid van mensen 
gaat, moet je geen risico nemen.’

SFS

SFS

SFS BNL | Valbeveiliging

Ontdek meer over ons toonaangevende horizontale reddingslijnsysteem 
www.sfsintec.nl  •  +31 492 597414 •  bnl.info@sfsintec.biz

 Veilig werken 
  op hoogte

SFS Valbeveiliging
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Vrijdag 14 juni sprak Vlindar op de  

Petzl Ropetrip Benelux, tijdens het veilig

heidsseminar over de ontwikkelingen  

in de jurisprudentie over werken op 

hoogte. Voor Roofs heeft hij zijn sessie 

uitgewerkt tot een artikel.

Ontwikkelingen in aansprakelijkheid 
en verantwoordelijkheid

SPECIAL VALBEVEILIGING + VEILIG WERKEN OP HOOGTE

AANDACHT VOOR DE RI&E
Een goede RI&E is het begin van een veilige werkplek.  
Steeds vaker bleek in de rechtspraak aandacht voor dit  
aspect. In de voorbeeldcasussen werd het ontbreken van 
een schriftelijke RI&E de werkgever aangerekend en als 
schending van de zorgplicht bestempeld. Als voorbeeld  
een zaak uit 2017 (ECLI:NL:RBOBR:2017:1681). Hierin was een 
medewerker omgekomen bij een val door een lichtdoor
latende dakplaat. Dit risico was wel gezien door de aannemer, 
en er waren persoonlijke beschermingsmiddelen ter  
beschikking gesteld (harnassen en valstopapparaten).  
Het ontbreken van een schriftelijk vastgelegde risico 
inventarisatie, toegespitst op dit werk, werd door de rechter 
als onzorgvuldig aangemerkt. Deze casus is overigens  
ook in Roofs juni 2019 besproken, in het artikel ‘Een onge
luk zit in een klein hoekje: wanneer is de werkgever aan
sprakelijk?’ door Antoinette Niebeek van advocatenkantoor 
Poelmann van den Broek. 

Een rechter zal, zoals ook in het in juni gepubliceerde artikel 
werd gesteld, per geval beoordelen of de werkgever aan 
zijn verplichting heeft voldaan. Maar dat de RI&E toegespitst 
en specifiek genoeg moet zijn, blijkt ook uit een zaak waarin 
een ongeval gebeurde bij het afnetten van een 30 m³ 

container. In het chauffeurshandboek stond weliswaar een 
veilige werkwijze voorgeschreven voor containers van 40 m³, 
maar voor 30 m³ containers stond niets vermeld. Dat dit dan 
op dezelfde wijze zou moeten gebeuren, vond de rechter 
onvoldoende onderbouwd en deze kende de boete toe 
(ECLI:NL:RBOVE:2018:1763).

KEUZE VAN VEILIGHEIDSMIDDEL
Het is al langer bekend dat er een wettelijke volgorde  
is bij het selecteren van een veiligheidsmiddel:  
de Arbeidshygiënische strategie, die ook in de Abladen  
leidend is. Collectieve voorzieningen gaan altijd vóór  
persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat blijkt ook  
maar weer uit de hierboven genoemde zaak  
(val door lichtdoorlatende plaat).

“De rechtbank is van oordeel dat verdachte, door aldus te 
handelen, de verantwoordelijkheid voor de valbeveiliging in 
wezen geheel bij de betrokken werknemer zelf heeft neerge
legd. […]Dit terwijl de praktijk nu juist uitwijst dat werknemers 
niet altijd even zorgvuldig met de individuele beveiligings

middelen om plegen te gaan, bijvoorbeeld omdat het kan 
gebeuren dat de lijn van een valstopapparaat achter/aan 
obstakels kan blijven steken/hangen of omdat werknemers 
zich bij het verplaatsen telkens moeten los en vastmaken. 
Het is de zorg (en daarmee de plicht) van de werkgever om 
werknemers zo veel als onder de gegeven omstandigheden 
mogelijk te vrijwaren van op de arbeidsplaats aanwezige 
risico’s, zoals in dit geval het gevaar om van of door het  
(nietmandragende) dak te vallen. Die zorgplicht houdt 
mede in dat de werkgever zijn werknemers moet beschermen 
tegen eigen fouten of onvoorzichtigheden.”

NIEUWE PBM-VERORDENING & ANKERPUNTEN NORM
Dat er rekening gehouden moet worden met fouten of 
onvoorzichtigheden, zien we nu ook terug in de nieuwe PBM 
Verordening (2016/425). Daarin is nu expliciet opgenomen 
dat men niet alleen moet kijken naar het beoogd gebruik, 
maar ook naar de te verwachten omstandigheden en 
redelijkerwijs te verwachten verkeerd gebruik. Hoever men 
hiermee zal gaan, moet nog blijken (de verordening is  
afgelopen april pas volledig van kracht geworden),  
maar dat dit impact zal hebben op het toepassen van  
persoonlijke beschermingsmiddelen is wel duidelijk. 

Hetzelfde zien we terug in de nieuwe norm voor gebouwge
bonden ankerpunten. In die norm wordt nu (aanvullend) 
onderscheid gemaakt in de verschillende werkmethodieken 
waarvoor de ankervoorzieningen worden toegepast (valstop, 
begrenzing, positionering etc.) Deze norm is nog in concept
stadium, maar wel is duidelijk dat alle type ankers aan de 
eisen van de valstopwerkmethode moeten voldoen.  
Dus ook bij een begrenzingssysteem moet door de leveran
cier en de toezichthouder rekening gehouden worden  
dat een gebruiker door een werkmethodiek, anders dan 
waarvoor de ankervoorziening is ontwikkeld, toch valt.

KENNIS DELEN
Up-to-date blijven is veel werk. Wetgeving wijzigt, techniek 
gaat vooruit. Lees je in, praat met experts, stel kritische 
vragen. Ook aan jezelf. Ben jij nog op de hoogte? Heb je alle 
risico’s in beeld? Maak jij de juiste beslissingen als het gaat 
om veiligheid? ■

Elko Petten, Vlindar

De Petzl Ropetrip is een tweejaarlijks evenement voor  
ropeaccess professionals (industriële klimmers of het  
beroepsmatig gebruik maken van klimtechnieken  
voor het uitvoeren van werkzaamheden). Hierin strijden  
ropeaccess teams met elkaar tijdens verschillende  
‘challenges’. Een deskundige jury beoordeelt de teams  
op snelheid, maar bovenal op het correct volgen  
van de veiligheidsprocedures. 

De Benelux editie werd georganiseerd door  
Height Safety Expert, een trainingsinstituut voor werken  
op hoogte, besloten ruimten, reddingsteams en  
ropeaccess. Hun trainingscentrum (de watertoren in  
Steenbergen) deed door zijn hoogte en de diverse besloten 
ruimtes (‘confined spaces’) dienst als de arena waar de 
teams hun vaardigheid en kennis moesten demonstreren.

WETGEVING IN BEWEGING
Door diverse oorzaken neemt de laatste jaren ook het aantal 
(val)ongevallen toe. “We zien op de bouwplaatsen dat er 
steeds meer bouwvakkers rondlopen waarvoor niet duidelijk 
is geregeld wie er voor hun veiligheid verantwoordelijk is,” 
aldus Marga Zuurbier, directeur Arbeidsomstandigheden  
van de Inspectie SZW. Tegelijkertijd zien we dat, in reactie 
hierop, wetgeving wijzigt. Tijdens de Petzl Ropetrip Benelux 
legden we een aantal voorbeeldcasussen voor aan de 
toehoorders. Argumenten van de aanklager en verdediging 
werden gedeeld, en vervolgens kregen de deelnemers de 
vraag hoe de rechter hier gaat oordelen. Voor velen kwam 
de daadwerkelijke uitspraak dan als een verrassing.  
Dit is precies waarom we dit soort sessies organiseren:  
beter dat de verrassing nu is, dan in de rechtszaal.

Foto: Petzl Distribution © Mount Leon.

Foto: Petzl Distribution © Mount Leon.

OPROEP AAN IEDEREEN IN DE VALBEVEILIGING

TRAININGEN VALBEVEILIGING DAKVEILIGHEID 
ONAFHANKELIJK TIJDSBESPARING OEFENEN 

KOSTENBESPARING ZWAARDERE EISEN FABRIKANT 
WET KWALITEITSBORGING HOGERE VEILIGHEID SAFETY 
AANTOONBAAR GESCHIKT VOLDOEN  AAN 

WET- EN REGELGEVING PRAKTISCHE ONTWERPREGELS 
AANNEMER KENNISDELING DAKVEILIGHEID  

DAKDEKKER EN17235 IMPORTEUR PBM-VERORDENING

info@vlindar.com |  vlindar.com

advies- en ingenieursbureau
veilig werken op hoogte

Dakdekker, gebouweigenaar, aannemer of 
fabrikant... Veilig werken op hoogte is een vak. 
Vlindar helpt je met kennis en kunde. 
Zorgen voor veilige 
werkomstandigheden op 
hoogte hoort bij jouw vak. Met 
de cursussen van Vlindar krijg je 
de kennis en kunde voor veilig 
werken op hoogte. Zodat je de 
rest zelf kunt. Elke dag.
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De Roval-RoofGuard® heeft een lichtgewicht 

aluminium dakrandbeveiligingssysteem dat veilig 

werken op elk plat dak met een hellingsgraad 

van maximaal 10 mogelijk maakt. Het systeem 

is modulair en snel te monteren. De Roval-

RoofGuard®, dat EN 13374-gecertifi ceerd is, dient 

ook als oplossing om risicovolle zones op het 

dak af te schermen. De aluminium valbeveiliging 

ontleent zijn stabiliteit aan de van gerecycled 

kunststof gemaakte contragewichten en aan de 

stevige aluminium constructie. 

Ga voor meer informatie naar www.roval.eu

ROVAL-ROOFGUARD®

DAKRANDBEVEILIGING

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

Valbeveiliging op maat

Vallen van een onveilige dakvloer of steiger is een van de 

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

tot gevolg. Met behulp van een Risico Inventarisatie & Evaluatie 

worden veiligheidssituaties op daken volledig in kaart gebracht 

en aanbevelingen gedaan. Deze rapportage kan Vlutters Tools 

& Safety verzorgen. De veiligheid op het dak verbeteren kan 

met voorzieningen als dakankers en klimmateriaal tot en met 

complete dakrandbeveiliging. Allemaal verkrijgbaar via Vlutters. 

Zodat iedereen veilig aan het werk kan op hoogte.

Onbezorgd aan het werk op hoogte

T  +31 (0)541 - 57 30 00

E  info@vlutters.nl

www.vlutters.nl

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

waardoor werken en slopen op daken gezonder, veiliger en 

efficiënter wordt. Vlutters verhuurt ook diverse dakmachines 

om uw werk gemakkelijker te maken en sneller te laten 

verlopen. Denk hierbij aan:

•  Lasautomaten

•  Dakschrapers en -slopers

•  Daksnijders
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Onlangs presenteerde  

OnderhoudNL een zoge 

heten Branchecontract RI&E,  

waarmee alle leden  

kunnen werken met  

eenzelfde document.

OnderhoudNL presenteert  
Branche-contract RI&E

SPECIAL VALBEVEILIGING + VEILIG WERKEN OP HOOGTE

partners, om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond 
werken, met als basis de risicoinventarisatie en evaluatie (RI&E). 
Tijdens de Week van de RI&E wijst het Steunpunt RI&E bedrijven 
op een aantrekkelijke manier om aan de slag met de RI&E.  
Deze branchebrede actie van OnderhoudNL is er daar één van. 

Het afsluiten van dit grootschalige branchecontract  
is mogelijk gemaakt door de Stichting Bedrijfstakheffing,  
het fonds dat in 2016 is opgericht voor de uitvoering van 
activiteiten op het gebied van Onderwijs, Arbeidsomstandig
heden en Brancheversterking. Voorheen waren deze 
 activiteiten ondergebracht bij het O&Ofonds. 

TRAININGEN
OnderhoudNL heeft in het kader van de nieuwe RI&E in de 
afgelopen periode diverse RI&Ebijeenkomsten voor haar 
leden in het land georganiseerd, inclusief de training preven
tiemedewerker. Bedrijven met maximaal 25 medewerkers 

die daar de RI&E ingevuld hebben, zijn daarna van toetsing 
door Inspectie SZW vrijgesteld. 

Spruijt: “Alle andere leden, met maximaal 25 medewerkers, 
krijgen van ons binnenkort een uitnodiging voor een  
dergelijk RI&E bijeenkomst in het land, alwaar de RI&E geza

menlijk kan worden ingevuld en  
de gratis licentie wordt verkregen. 
Na afloop van de bijeenkomst gaan  
de bedrijven naar buiten met een 
ingevulde nieuwe RI&E, die goed
gekeurd is door OnderhoudNL  
en LBV, een gecertificeerde preven
tiemedewerker en een kosteloos 
gebruik en systeemupdates voor  
de komende drie jaar.” 

Tijdens de Week van de RI&E is ook 
gestart met RI&Ebijeenkomsten 
voor bedrijven met méér dan  
25 medewerkers. Die bedrijven  
hebben ook meer wettelijke eisen. 
Zo dient hun RI&E getoetst te 
worden door een zogenaamde 
kerndeskundige en dienen zij  
een PSAonderzoek (onderzoek 
PsychoSociale Arbeidsbelasting 
naar werkdruk en ongewenste 
omgangsvormen/stressoren)  
anoniem onder alle medewerkers 
uit te zetten, waaraan minimaal  
50% moet hebben  deelgenomen. 
Deze aanvullende wettelijke  
verplichtingen zijn overigens niet 
opgenomen in het branchecontract 
van OnderhoudNL. 

Spruijt tot slot: “Wij zetten met dit 
initiatief als bedrijfstak in één keer 
een grote stap op het gebied  
van preventie!” n

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Wie lid is (of wordt) van OnderhoudNL is meteen 
 verzekerd van het gratis gebruik van de nieuwste 
brancheerkende RI&E, die de organisatie onlangs  
heeft laten ontwikkelen. De organisatie heeft besloten  
tot deze massale actie om alle leden tegelijkertijd  
van dezelfde RI&E te voorzien. De bedrijven krijgen, 
 vanuit het lidmaatschap, een driejarige licentie voor  
de online RI&E van ontwikkelaar Arboplaats bv. 

“Dit scheelt de bedrijven veel geld”, zegt directeur  
Okke Spruijt. “Door de nieuwe Arbowet van 2017 is de 
RI&E nog belangrijker geworden in de preventieve  
activiteiten die van elk bedrijf wettelijk worden verwacht. 
Onze brancheRI&E is een online dienst geworden,  
waardoor deze overal en altijd te gebruiken en  
up-to-date is. En naast de registratie van de risico’s,  
is het nu ook verplicht de beheersmaatregelen uit de 
arbocatalogi op te nemen. Normaal betaalt men  
€ 400, euro per jaar voor dit soort dienstverlening.  
Dus € 1.200, voor 3 jaar. Nu maken we het drempelloos 
omdat we het in één keer goed geregeld willen hebben 
voor àlle leden. Immers: de boete van Inspectie SZW  
voor bedrijven die niet beschikken over een RI&E  
is onlangs verhoogd tot maximaal 4.500 euro.  
Dat risico willen wij de leden natuurlijk niet laten lopen.”
 
WEEK VAN DE RI&E 
Men lanceerde de nieuwe dienst tijdens de  
Week van de RI&E. Deze week  een initiatief van het 
Steunpunt RI&E, in samenwerking met de sociale  

Foto: Annet Delfgaauw.
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Werken in de hitte
SPECIAL VALBEVEILIGING + VEILIG WERKEN OP HOOGTE

De zomer is losgebarsten.  

Wat zijn de afspraken over werken 

bij warm weer en blootstelling  

aan UVstraling? 

Op grond van de Arbowet, en rekening houdend met de 
aard van het werk, moeten we ons beschermen tegen 
ongunstige weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld hoge 
temperatuur en UVstraling). Het verstrekken en dragen van 
huidbeschermende werkkleding is noodzakelijk, niet alleen 
nodig vanwege ongunstig weer, maar ook als bescherming 
tegen UVstraling, schuren/schaven, snijden en stoten. 

In de CAO BIKUDAK (2018) staan de volgende afspraken: 

ARTIKEL 8
Arbeidsduur en arbeidstijden, lid 2.

a.  De normale arbeidstijden liggen van maandag tot en met 
vrijdag tussen 07.00 en 18.30 uur. De dagelijkse arbeids 
en rusttijden worden door de werkgever, na redelijk  
overleg met en met instemming van een representatief 
deel van de werknemers in zijn onderneming respec
tievelijk op het werkobject, vastgesteld.

b.  Bij een verwachte buitentemperatuur van 25 graden Celsius 
of hoger kan de werkgever een tropenrooster instellen.  
De normale arbeidstijd begint dan om 05.30 uur. 

ARTIKEL 14
Arbeidsomstandigheden, lid 11.

11.  De werknemer is niet verplicht zijn werkzaamheden in de 
buitenlucht aan te vangen dan wel voort te zetten bij een 
temperatuur van 40 graden Celsius of hoger, gemeten op 
een hoogte van 1,50 meter boven de werkplek. De werk
gever is in dat geval verplicht het loon door te betalen.

Ook in de Arbocatalogus Platte daken staan deze  
CAOafspraken. De te nemen maatregelen en extra  
informatie over de risico’s staan in de handreiking voor  
werkgevers en in de SBD toolbox. Zet de maatregelen  
ook in het Plan van Aanpak bij de bedrijfsRI&E. ■

Zeker en vast.

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

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

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

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

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

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

D-Vise EN 795
Klem-ankerpunt voor platte daken

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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



AABOSAFE Solingenstraat 15
7421 ZN  Deventer

T  088 9965485 / 0653339152 
F  057 0657776 

info@aabosafe.nl
www.aabosafe.nl

Simpel, snel, veilig.

De Dakhaas 
Hét mobiele ankerpunt voor hellende daken
Voor tijdelijke werkzaamheden op een hellend dak wordt het opbouwen 
van een steiger of collectieve valbeveiliging vaak te kostbaar en tijdrovend 
gevonden, en daardoor wordt het dak vaak zonder valbeveiliging betreden. 
Niet alleen verboden, maar vooral ook levensgevaarlijk. Vanaf nu bestaat 
er echter geen excuus meer om onaangelijnd hellende daken te betreden 
dankzij de Dakhaas: dé snelste mobiele oplossing voor veilig aangelijnd 
werken op hellende daken.

De dakhaas bestaat uit een RVS body met een op maat instelbaar 
klemmechanisme dat op de panlatten wordt bevestigd. Aan de body zit via een 
valband van 1.5 meter de ankerplaat bevestigd. Deze biedt een extra zekerheid 
en kan een val opvangen wanneer de body daar om welke reden dan ook niet 
volledig toe in staat blijkt. 

Om de dakhaas te bevestigen neemt u simpelweg een aantal dakpannen weg 
en klemt de instelbare body op de kruisingen van 2 boven elkaar liggende 
panlatten met de verticale tengellat. Daarna bevestigd u de ankerplaat met de 
speciaal bijgeleverde bevestigingsschroeven in de tegenovergestelde richting 
van de valrichting aan een constructieve houten balk of gording. Het ankerpunt 
is nu klaar voor gebruik. Na de werkzaamheden kan de dakhaas weer snel en 
gemakkelijk gedemonteerd worden voor gebruik op een volgend karwei!

Wanneer u ervoor zorgt dat uw vallijn nooit verder reikt dan 1.5 meter boven de 
dakgoot, bent u altijd veilig. En mocht u onverhoopt toch wegglijden? Dan kunt 
u zelf gemakkelijk weer overeind komen en uw werkt voortzetten. Simpel, snel, 
veilig werken op hellende daken doet u dus voortaan met de Dakhaas!

Voor veilig werken tijdens:
• Reparaties, kortstondig werk of inspecties 

op pannendaken
• Werkzaamheden op platte daken die 

grenzen aan een pannendak
• Het aanslijpen van pannen rondom een 

dakvenster 
• Reparatie, inspectie- en onderhoudswerk 

rondom schoorsteen of nok
• Het op hoogte inbrengen van 

spouwmuurisolatie 
• Onderhoud en reparatie aan goten
• Werken op een steiger (additionele 

valbeveiling)
• Montage en onderhoud van zonnepanelen 

(dakhaas evt. over de nok bevestigen)

Hütter Safety

Hütter Safety,  Kruisweg 763, 2132 NG  Hoofddorp

www. hutter.nl | info@hutter.nl | T. 020 653 3400

valbeveiligingssytemen

Het beste systeem met een bewezen lange levensduur

vraag info aan !

Scope

Valbeveiliging

Lijnsystemen

Ankerpunten

Dakveiligheid

Uit 2 seperate hoogwaardige componenten

Aanpasbaar aan vele situaties

Geschikt voor vele soorten ondergronden

Van de uitvinders van de dynamische cone

Zeer lage deflectie en gegarandeerd waterdicht 

Veilig werken op het hellend dak met Save-Up!

A&T

SYSTEEM
www.save-up.nl

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

advertentie test3.indd   1 1-10-2018   16:52:57
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Eén bouwplaats,  
eenduidige communicatie

Veiligheid begint met eenduidige communicatie.  
Werknemers dragen gehoorbescherming en Nederlands 
is niet meer de enige taal op de bouwplaats. Bouwspraak 
is een universele ‘taal’ om de veiligheid in de bouw en 
infrasector te vergroten. Door middel van eenvoudige en 
herkenbare gebaren kunnen werknemers effectief communi
ceren ondanks een eventuele taalbarrière of als er sprake is 
van veel omgevingslawaai. De verschillende (hand)gebaren 
worden op de website getoond en toegelicht.

Het gaat om een aantal veelal signalerende gebaren, 
bedoeld om elkaar snel en eenvoudig te attenderen op 
 onveilige situaties. Denk bijvoorbeeld aan gebaren voor: 
Help, Stop, Naar beneden en Naar voren. De website is in de 
talen Bulgaars, Duits, Engels, Hongaars, Nederlands, Pools, 
Roemeens en Turks beschikbaar en is smartphonevriendelijk.

IEDEREEN VEILIG THUIS
Met Bouwspraak maakt de sector een stap om de veiligheid 
in de Bouw & Infra te vergroten. Veiligheid begint met  
heldere, universele communicatie voor en door iedereen.  
De werkgeversorganisaties zijn blij met deze belangrijke  
stap op weg naar een veiligere bouwplaats. De bouw móet 
veiliger! Ook werknemersorganisaties als FNV en CNV  
zijn erg ingenomen met het initiatief. Zij streven jarenlang 
naar meer veiligheid op bouwplaatsen en het naleven  
van veiligheidsvoorschriften.

Met Bouwspraak slaan de sectorpartijen CNV Vakmensen, 
FNV Bouwen & Wonen, Aannemersfederatie Nederland, 
 Bouwend Nederland, Vereniging van Waterbouwers  
en NVB de handen ineen voor een veilige sector.  
Zij onderschrijven het belang van samen veilig werken en  
zijn trots op de samenwerking. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

SPECIAL VALBEVEILIGING + VEILIG WERKEN OP HOOGTE

Op het dak zijn steeds meer nationaliteiten aan het werk. Zeker in gevaarlijke 

situaties is een eenduidige communicatie belangrijk. In samenwerking  

introduceren diverse brancheorganisaties Bouwspraak, een systematiek met 

gebaren die de onderlinge communicatie moet bevorderen.

Kedge brengt een geheel vernieuwd verkleefd 

ankerpunt op de markt. Dit ankerpunt is in de 

Europese lidstaten en daarmee vanzelfsprekend 

ook in Nederland goedgekeurd overeenkomstig 

de Europese Verordening Bouwproducten. 

Met de bijbehorende CE-markering verklaart 

Kedge dat het ankerpunt voldoet aan de hoge 

veiligheidseisen van de Europese Unie.

Het Kedge valbeveiligings ankerpunt is 

eenvoudig te installeren, zonder bevestiging in 

de dakconstructie. Het grote voordeel van deze 

wijze van installatie is dat de waterdichtheid van 

de dakbedekking gewaarborgd blijft. Daarnaast 

zijn er nog een aantal voordelen waaronder de 

eenvoudige, snelle en voordelige montage.

Kedge Safety Systems BV / Postbus 850, 4200 AW / Gorinchem / www.kedge.nu / T +31 (0) 183 64 37 50 / E support@kedge.nu

De revolutie 
in valbeveiliging

Geen mechanische bevestiging, geen koudebruggen

Getest bij extreme temperaturen
Geen doorboring van de dakbedekking

Getest na veroudering

Verkleefd op de dakbedekking

Eenvoudige inspectie

Veilig aangelijnd werken op platte daken

Kedge18040030Roofs230x300mm.indd   1 28-05-18   21:57

Waarschuwingsgebaren

Bouwspraak is een initiatief van:
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bouwspraak.nl

ENG: Attention
DEU: Achtung 
POL: Gesty ostrzegawcze i nakazu 
HUN: Figyelmeztető 
ROU: Gesturi de atenție 
BGR: Внимание 
TUR: Dikkat/ imdat

ENG: Right
DEU: Rechts
POL: Z prawej
HUN: Jobb oldal
ROU: Dreapta 
BGR: Отдясно
TUR: Sağda 

ENG: STOP
DEU: STOPP 
POL: STOP
HUN: STOPP
ROU: STOP
BGR: СТОП
TUR: DUR 

ENG: Backwards 
DEU: Nach hinten 
POL: Do tyłu  
HUN: Hátra  
ROU: Înapoi 
BGR: Назад  
TUR: Geriye doğru 

ENG: Respiratory protection 
DEU: Atemschutz  
POL: Ochrona dróg oddechowych 
HUN: Légzésvédelem 
ROU: Protecție respiratorie 
BGR: Дихателна защита 
TUR: Solunum sisteminin korunması

ENG: You
DEU: Sie
POL: Ty
HUN: Te
ROU: Tu
BGR: Ти
TUR: Siz

ENG: Left 
DEU: Links
POL: Z lewej 
HUN: Bal oldal
ROU: Stânga 
BGR: Отляво
TUR: Solda 

ENG: Forward
DEU: Nach vorne 
POL: Do przodu
HUN: Előre 
ROU: Înainte  
BGR: Напред 
TUR: Öne doğru 

ENG: To the right
DEU: Nach rechts 
POL: W prawo 
HUN: Jobbra 
ROU: La dreapta
BGR: Надясно 
TUR: Sağa doğru 

ENG: Hearing protection 
DEU: Gehörschutz
POL: Ochrona słuchu
HUN: Hallásvédelem  
ROU: Protecție auditivă
BGR: Слухова защита
TUR: Kulaklık

ENG: Look
DEU: Schauen Sie 
POL: Spójrz
HUN: Nézd
ROU: Uită-te
BGR: Виж
TUR: Bakın 

ENG: Call 112 for the fire service 
DEU: Rufen Sie 112 für die 
Feuerwehr an 
POL: Zadzwoń pod 112 po straż 
pożarną 
HUN: Hívd a tűzoltókat a 112-es 
segélyhívó számon 
ROU: Apelați 112 pentru pompieri 
BGR: Обади се на 112 за пожарна 
TUR: İtfaiye için 112’yi arayın

ENG: To the left 
DEU: Nach links 
POL: W lewo 
HUN: Balra 
ROU: La stânga
BGR: Наляво 
TUR: Sola doğru 

ENG: Hand protection 
DEU: Handschutz
POL: Ochrona dłoni
HUN: Kézvédelem 
ROU: Protecția mâinilor 
BGR: Защита за ръцете 
TUR: El koruması

ENG: In front of you
DEU: Vor Ihnen
POL: Przed tobą
HUN: Előtted 
ROU: În fața ta
BGR: Пред теб 
TUR: Önünde 

ENG: Call 112 for the police 
DEU: Rufen Sie 112 für die Polizei an 
POL: Zadzwoń pod 112 po policję 
HUN: Hívd a rendőrséget a 112-es 
segélyhívó számon  
ROU: Apelați 112 pentru poliție 
BGR: Обади се на 112 за полиция 
TUR: Polis için 112’yi arayın за 
полиция 

ENG: Down 
DEU: Nach unten 
POL: Na dół
HUN: Lefelé
ROU: În jos
BGR: Надолу 
TUR: Aşağıya doğru 

ENG: Step away  
DEU: Gehen Sie zur Seite  
POL: Wyjdź 
HUN: Állj félre  
ROU: Îndepărtează-te  
BGR: Отстъпи
TUR: Uzaklaş 

ENG: Get away
DEU: Gehen Sie weg
POL: Wskazuję drogę
HUN: El innen
ROU: Faceți loc
BGR: Махни се 
TUR: Yolu gösterin 

ENG: Head protection
DEU: Kopfschutz
POL: Ochrona głowy 
HUN: Fejvédelem
ROU: Protecția capului 
BGR: Защита за главата 
TUR: Kafa koruması

ENG: Behind you
DEU: Hinter Ihnen
POL: Za tobą
HUN: Mögötted 
ROU: În spatele tău
BGR: Зад теб
TUR: Arkanda 

ENG: Call 112 for an ambulance 
DEU: Rufen Sie 112 für einen 
Krankenwagen an 
POL: Zadzwoń pod 112 po karetkę 
HUN: Hívd a mentőket a 112-es 
segélyhívó számon 
ROU: Apelați 112 pentru o ambulanță 
BGR: Обади се на 112 за линейка 
TUR: Ambülans için 112’yi arayın 

ENG: Eye protection
DEU: Augenschutz
POL: Ochrona oczu
HUN: Szemvédelem 
ROU: Protecția ochilor 
BGR: Защита за очите 
TUR: Göz koruması

ENG: Beneath you
DEU: Unter Ihnen
POL: Pod tobą
HUN: Alattad
ROU: Sub tine
BGR: Под теб 
TUR: Altında 

ENG: Fall protection 
DEU: Absturzsicherung/Fallschutz 
POL: Ochrona przed upadkiem 
HUN: Zuhanás megakadályozása 
ROU: Protecție anticădere
BGR: Защита от падане
TUR: Düşme koruması

ENG: Hooking on 
DEU: Einhaken
POL: Zapiąć hak  
HUN: beakaszt
ROU: Cârlig
BGR: Прикачване
TUR: Kanca

ATTENTIE/HELP

RECHTS

STOP 

NAAR ACHTEREN 

ADEMHALINGS-
BESCHERMING

JIJ

LINKS

NAAR VOREN 

NAAR RECHTS 

GEHOOR-
BESCHERMING

KIJK

BEL 112 
VOOR BRANDWEER

NAAR LINKS 

HAND-
BESCHERMING

VOOR JE

BEL 112 
VOOR POLITIE

NAAR BENEDEN STAP WEG WEG WEZEN 

HOOFD-
BESCHERMING

ACHTER JE

BEL 112
VOOR AMBULANCE

OOG-
BESCHERMING

ONDER JE

VALBEVEILIGING AANHAKEN 

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Actiegebaren
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NIEUWSLIJN SPECIAL VALBEVEILIGING + VEILIG WERKEN OP HOOGTE

NCI REIKT 100STE VEILIGHEIDSLADDER CERTIFICAAT UIT
NCI (Nederlands Certificatie Instituut) uit Oostvoorne heeft 

op 17 juni 2019 haar 100ste Veiligheidsladdercertificaat 
heeft mogen uitreiken. Men reikte het certificaat uit  

aan Smart Install bv uit Capelle aan den IJssel.  
De Veiligheidsladder is een certificeerbare norm met als 

doel de onveilige situaties bij organisaties terug te dringen. 

In tegenstelling tot andere schema’s vindt bij de  
Veiligheidsladder de audit niet plaats op basis van  

documentbeoordelingen, maar door het gesprek aan te  
gaan met betrokkenen. Door medewerkers van alle lagen binnen  
de organisatie te interviewen en projecten te bezoeken toetst NCI  

het veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie aan de hand  
van deze resultaten. 

INSPECTIE SZW LEGT WERK STIL OP 11 BOUWLOCATIES
De Inspectie SZW heeft bij een bouwcontrole in Amsterdam veel over
tredingen geconstateerd. Bij meer dan de helft van de 29 bouwlocaties 
bleek dat controle noodzakelijk was. Elf keer heeft de Inspectie het werk 
tijdelijk stilgelegd. Daarnaast werden 7 bouwvakkers aangetroffen die 
niet in Nederland mochten werken.

De controle van de Inspectie betrof zowel de veiligheid op de bouw
plaats als het eerlijk werken in de bouw. Vooral in binnenstedelijke ge
bieden wordt niet altijd even veilig gewerkt. Dat bleek ook wel, want in 
11 gevallen werd het werk direct stilgelegd. Zeven keer omdat er sprake 
was van ernstig valgevaar, twee keer omdat een zaagtafel niet goed 
was afgeschermd en twee keer omdat bouwvakkers aan het gevaar
lijke kwartsstof werden blootgesteld. 

EUROSAFE SOLUTIONS BEHAALT KOMO® SAFETY KEURMERK
Eurosafe Solutions heeft het KOMO® procescertificaat ontvangen  
van SGS INTRON Certificatie. Dit certificaat geeft aan dat zij voldoen 
aan de gestelde eisen in de Beoordelingsrichtlijn 9935 (BRL 9935).  
Als houder van dit certificaat mag Eurosafe Solutions nu het  
KOMO® Safety keurmerk voeren.
 
De eisen liggen onder meer op het gebied van het correct ontwerpen,  
aanbrengen, controleren en onderhouden van permanente veilig
heidsvoorzieningen tegen valgevaar op platte daken. Het keurmerk 
geeft duidelijkheid over wat veilig is en wat niet, voor zowel voor
schrijvende partijen als voor uitvoerende partijen. De BRL 9935 is 
ontwikkeld door Stichting Nivoh in samenwerking met SGS INTRON en 
verschillende marktpartijen.

GENERIEKE POORTINSTRUCTIE (GPI) VERPLICHT
Sinds 1 april 2019 is de Generieke Poortinstructie (GPI) ver
plicht op alle bouwplaatsen in Nederland. Het initiatief voor 
de GPI is eind 2018 door de Governance Code Veiligheid in 
de Bouw (GCVidB) gestart en richt zich op het verhogen en 
stimuleren van veiligheid en veilig gedrag op bouwplaatsen. 
Steeds meer organisaties sluiten zich als Onderschrijver aan 
bij de Governance Code.

Poortinstructies zijn instructies die alle medewerkers die een 
bouwplaats willen betreden, vooraf moeten hebben gevolgd 
en waarbij een toets wordt afgelegd. Het doel: een hoger 
veiligheidsbewustzijnsniveau en meer duidelijkheid voor 
medewerkers over wat van hen wordt verwacht als het gaat om veiligheid op een bouwplaats. De GPI moet veilig gedrag op de 
bouwplaats verder verbeteren. Doordat de GPI gelijk is voor alle bedrijven en bouwplaatsen, komt er meer duidelijkheid over het 
gewenste veiligheidsgedrag op alle bouwplaatsen van verschillende bedrijven. 

EYECATCHER INTRODUCEERT  
X1250 MOBILE GRABBER
De X1250 Mobile Grabber is een mobiel 
valbeschermingsysteem tot een werkhoogte 
van 9 meter. Het is geschikt voor elk werkge
bied. Daar waar vanwege diverse redenen 
geen permanent valsysteem of tijdelijk  
hekwerk geplaatst kan of mag worden,  
biedt dit systeem een oplossing. Het aan
haakpunt met valstopapparaat bevindt 
zich boven de gebruiker en geeft daarmee 
een valfactor 0. De gebruiker is direct vanaf 
grondniveau aangelijnd en heeft een grote 
mate van bewegingsvrijheid. Eyecatcher bv 
is voor de X1250 Mobile Grabber betreffend 
geheel Europa de strategisch importeur.

BEROEPSZIEKTEN TE LIJF IN WEEK VAN DE RI&E
Van 17 tot en met 21 juni organiseerde Steunpunt RI&E de 5e Week van de RI&E. In deze week extra aandacht voor 
het aan de slag gaan met de risicoinventarisatie en evaluatie (RI&E), een verplichting vanuit de Arbowet. Dit jaar is 
het thema ‘Beroepsziekten te lijf met de RI&E’.

Op basis van de RI&E worden maatregelen genomen om werknemers tegen deze risico’s te beschermen.  
Het gaat hierbij om directe risico’s, zoals valgevaar, maar ook om risico’s die op de langere termijn tot  
(ernstige) klachten en beroepsziekten kunnen leiden. Bijvoorbeeld fysieke belasting en blootstelling  
aan (gevaarlijke) stoffen. Chroom6 is een recent voorbeeld van de ernstige gevolgen die jarenlange  
blootstelling aan stoffen kan hebben. Maar ook ogenschijnlijk onschuldige stoffen, zoals houtstof en  
organische stoffen of langdurige fysieke belasting, bijvoorbeeld door trillingen of repeterende hande 
lingen, kunnen tot arbeidsongeschiktheid leiden. Jaarlijks overlijden ruim 4000 mensen aan de gevolgen  
van beroepsziekten. Reden dus om hier actie op te ondernemen.

ZAKBOEK VEILIGHEID EN GEDRAG 
Veiligheid en gedrag door Helger Siegert  
(uitgeverij Kerkebosch) beschrijft onder 
andere de rol die communicatie heeft bij het 
(veiligheids)gedrag. Aan welke voorwaarden  
moet worden voldaan om succesvol te zijn bij 
het beïnvloeden van gedrag? Een belangrijk 
deel van dit boek is ingeruimd voor praktische  
maatregelen. Voorbeelden hiervan zijn 
 programma’s met 
het maken van 
foto’s, het bespreek
baar maken van 
veiligheidsgedrag 
en het uitvoeren van 
werkplekinspecties.



Zalen
Dankzij de verbouwing van de grote congres- en 
evenementenzaal, de Zuiderduinzaal, is het hotel voorbereid 
op een mooie toekomst. In de zaal kunnen in theateropstelling 
tot 800 gasten verwelkomd worden. De moderne licht- en 
geluidsinstallaties in de Zuiderduinzaal maken van elk 
evenement een unieke belevenis. De nieuwste technische 
voorzieningen zijn door het hele hotel verweven en dus ook 
aanwezig in de overige vergader- en conferentiezalen. De zalen 
zijn uitermate geschikt voor beurzen, productpresentaties, 
seminars en andere evenementen en hebben een capaciteit 
voor bijeenkomsten tot 1.500 personen.

Faciliteiten
Bent u tijdens uw congres toe aan ontspanning? Bezoek dan 
een van de faciliteiten van Hotel Zuiderduin. Bij Zenmoodz, 
de moderne beauty & spa van het hotel, kunt u op luxe 
wijze genieten van sauna’s, heerlijke behandelingen en het 
vernieuwde zwembad met bubbelbad. Bent u toe aan een 
sportieve activiteit? Neem dan een kijkje bij de bowlingbaan, 
squashbaan of fi tnessruimte. Iets verderop in het hotel is 
de brasserie gevestigd. De restyling van de brasserie heeft 
gezorgd voor een sfeervolle omgeving waar gasten kunnen 
genieten van een kopje koffi e, een heerlijke lunch of diner. 
Tijdens evenementen organiseert het hotel hier graag een 

lunch of diner op maat. Met een eigen 
keuken en bar is de brasserie geschikt 
voor grotere groepen, maar dankzij 
de slimme indeling kunnen ook kleine 
groepen er gezellig vertoeven. Ook de 
pub van het hotel is volledig vernieuwd. 
De gezellige Ierse pub heeft de sfeer 
van een ouderwetse bruine kroeg in een 
modern jasje.

Flexibiliteit
De combinatie van ligging, capaciteit 
en faciliteiten is al jarenlang de grote 
kracht van Hotel Zuiderduin. Dankzij alle 
vernieuwingen heeft het hotel een nieuwe 
kracht: uitstraling. De salesafdeling van 
het hotel heeft een product in handen 
waar zij uitstekend mee om kunnen gaan. 
Dit is duidelijk merkbaar bij aanvragen en 
rondleidingen. Zelfs vaste gasten zullen 
een geheel nieuwe beleving ondergaan, 
waarbij de service van hetzelfde 
vertrouwde hoge niveau is. 

Een ander groot voordeel van Hotel 
Zuiderduin is de onafhankelijkheid. Het 
hotel is geen onderdeel van een keten. 
Dit zorgt ervoor dat er binnen het hotel 
snel geschakeld kan worden. Als Sales & 
Banqueting een bijzondere, uitdagende 
vraag krijgt van een klant of prospect, 
kan snel worden overlegd met het 
management. De terugkoppeling is direct 
en het moet wel heel erg gek zijn als het 
niet kan. Flexibiliteit staat bij het hotel 
hoog in het vaandel.

Uitbreiding
Naast Hotel Zuiderduin heeft de holding 
meerdere locaties. Met Hotel de Boei en 
Strandhotel Golfzang zijn dat nog twee 
locaties in Egmond aan Zee en met 
Strandhotel Het Hoge Duin is er ook een 
hotel in Wijk aan Zee aan toegevoegd. 
De totale capaciteit bedraagt hiermee 40 
zalen, 620 kamers en 1320 bedden. 

De ligging van Het Hoge Duin in Wijk aan 
Zee is uniek, bovenop een duin, 40 meter 
boven de zeespiegel. De mogelijkheid 
tot vergaderen is ook in Het Hoge Duin 
al aanwezig, maar de mogelijkheden 
worden vergroot. Volgend najaar sluit het 
hotel namelijk tijdelijk haar deuren voor 
een grondige verbouwing en uitbreiding.

Hotel Zuiderduin en de andere drie 
hotels blijven volop in ontwikkeling.

Hotel Zuiderduin
Egmond aan Zee
www.zuiderduin.nl

advertorial

Uw bijeenkomst aan zee tot 1500 personen in ons volledig vernieuwde hotel

35 zalen van 30 t/m 1000 m2 - 550 kamers

Op een schitterende locatie in het duingebied van Egmond 
aan Zee, op slechts 100 meter van het strand, ligt Hotel 
Zuiderduin. Het hotel is nationaal en internationaal een begrip 
als het gaat om een aangenaam particulier of zakelijk verblijf. 
De laatste jaren is het hotel geheel vernieuwd. Waar eerder alle 
kamers, lounges, het restaurant en de receptie gerenoveerd 
werden, zijn het afgelopen jaar de andere faciliteiten en de 
vergaderzalen gemoderniseerd. In het voorjaar van 2019 is met 
de vernieuwing van de Zuiderduinzaal, het paradepaardje onder 
de zalen in het hotel, de verbouwing van het hotel afgerond.
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Zorghotel Domstate in Utrecht is onlangs 

getransformeerd tot een 4sterren hotel 

waar je kunt revalideren. Daartoe werd 

het voormalige reactiveringscentrum  

Albert van Koningsbruggen volledig 

gerenoveerd. Zo ook het dak, dat boven

dien werd verhoogd voor meer daglicht

toetreding. Ook voor het overige was 

duurzaamheid het uitgangspunt.

Zorghotel Domstate  
biedt een ‘healing 
 environment’

PROJECTBESCHRIJVING

Op de begane grond is naast het onderzoeks en behandel
centrum plek voor een breed aanbod aan eerstelijns  
en transmurale voorzieningen zoals een huisartsenpraktijk, 
een revalidatiecentrum en polikliniek, een fysiotherapie
praktijk, een verloskundepraktijk en een fysiofitnessruimte. 
Ook zijn er flexibele ruimten voor bijvoorbeeld de bloedbank 
of de doorligverpleegkundige. 

RENOVATIE
Alle functies zijn georganiseerd rondom 
een fraaie patio, die is heringericht.  
In het zorghotel staan de principes van 
de ‘healing environment’ centraal en 
bovendien stimuleert het ontwerp gasten 
om actief te zijn. Zo motiveren speelse ele
menten in het interieur de hotelgasten om 
de stappen naar zelfstandigheid te zetten. 
Ook de wacht en gespreksruimten zijn 
zodanig ingericht dat zij bijdragen aan 
ontspanning en maximale bewegingsvrij
heid. Buiten wordt naar binnen gebracht 
om aansluiting te vinden bij het ‘normale’ 
leven buiten het hotel. 

Bij de renovatie is het gebouw tot op het casco gesloopt en 
heringedeeld, met respect voor de waardevolle architecto
nische elementen, zoals het trappenhuis en de vormgeving 
van de achtergevel.  
Om de gevel een kwalitatief hoogwaardige en mooie uitstra
ling te geven, is gekozen voor een upgrade met natuursteen
bekleding. Verder is (ook ten behoeve van de verduurzaming) 
de pui opnieuw ingedeeld en voorzien van aluminium kozij  

nen met hoogwaardig isolatieglas. Daarbij zijn alle zorgkamers 
voorzien van ruime glaspartijen om het uitzicht te vergroten. 
De kamers zijn daarnaast uitgebreid met een balkon.  
Lage balustrades zorgen hier voor optimale zichtlijnen naar 
buiten, ook met het zicht op bedlegerige gasten. 

Daarnaast is het dak van het opleidingslokaal verhoogd, 
waardoor veel meer daglicht naar binnen valt.  
Bovendien is het volledige installatiepakket vernieuwd  
en verduurzaamd (met onder andere een sedumdak,  
warmtepompen en pvpanelen). 

VERHOGINGEN
De sloop, asbestsanering, bouwkundige werkzaamheden 

Het na de werkzaamheden ontstane zorghotel wil het revali
deren optimaal stimuleren. Daar hoort een uitnodigende  
en mooie omgeving bij, waar gasten zich welkom voelen.  
Alle zorgkamers hebben ruime glaspartijen, zijn uitgebreid 
met een balkon en hebben een eigentijdse uitstraling 
 gekregen (met o.a. Marmoleumvloeren van Forbo Flooring). 
Het ontwerp van architectenbureau Diederendirrix voorziet  
in veel licht, glas, hout en metaal in warme kleuren.  
Het hotel beschikt o.a. over een restaurant, bar, kapper,  
giftshop, loungeruimte, biljartkamer en fitnessruimtes. 

Voormalig reactiveringscentrum Albert van Koningsbruggen 
(dat in een typische jaren ’70 stijl is gebouwd) heeft,  
na een tijdelijke bestemming als appartementencomplex, 
zijn oorspronkelijke bestemming weer teruggekregen.  
Het resultaat is een zorghotel van zes verdiepingen voor  
kortdurende revalidatie met 84 luxe zorgkamers, een onder
zoeks en behandelcentrum en werkplekken. Het zorghotel is  
bedoeld voor iedereen die revalideert of herstelt na een zie
kenhuisopname voor bijvoorbeeld een knieof heupoperatie, 
of na een ziekte. 

Foto: Kim Spui Photography.

Foto: Kim Spui Photography.
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en installaties zijn conform ervaringen uit het verleden apart 
aanbesteed. Bouwkundig aannemer Van Baaren Aannemers  
is de vaste onderhoudsaannemer van AxionContinu en kreeg  
het gebouw dan ook als ‘kaal casco’ (betonnen vloeren  
en pilaren) in handen. Men is begonnen met de staalcon
structie voor de balkons, die uiteindelijk zijn afgewerkt met 
een Duitse natuursteen. De laagbouw is afgewerkt met  
een sedumdak in drie varianten. Om het opleidingscentrum 
annex congreszaal te realiseren, is een transparante dak
verhoging gecreëerd.

Ten behoeve van de dakrenovatie is het oorspronkelijke 
 betondak van de laagbouw tot op de ondergrond gesloopt.  
Daarbij is ten hoogte van het opleidingslokaal een bestaan
de sparing voor een daglichtvoorziening vergroot naar een 
afmeting van 15x15m. Ter plaatse van deze sparing werd 
vervolgens een atrium vervaardigd, die zou zorgen voor  
een aanzienlijke vergroting van de daglichttoetreding.  
Aannemersbedrijf Van Baaren Aannemers uit Lopik 

 bevestigde hiertoe een straalconstructie aan de bestaande 
betonnen kolomstructuur bevestigd. Deze werd voorzien 
van een nieuw stalen dak. Het atrium werd zodanig vorm
gegeven dat deze vanaf de bovenste verdiepingen vrijwel 
onzichtbaar zou zijn. Van bovenaf heeft men namelijk zicht 
op een sedumdak met een fraai kleurpalet, dat is verkregen 
door geselecteerde sedumplantjes met de hand te planten. 

Naast het atrium, dus eveneens op het lagere gedeelte,  
is volgens dezelfde methode een tweede, kleinere verho
ging (4x4m) gerealiseerd. Onder deze ‘overkapping’ zijn de 
 technische installaties weggewerkt.

Het dak van de laagbouw, inclusief de verhogingen,  
kreeg een nieuwe isolatielaag van 180 mm EPS op een  
PE afdichtlaag. De waterdichte laag bestaat hier uit  
een volledig verkleefd aangebrachte wortelwerende  
Universal dakbedekking. Deze werkzaamheden werden uit
gevoerd door Van Breukelen Loodgieters & Dakbedekkingen 
uit Woerden. Gekozen is voor een wortelwerende variant van  
de dakbedekking, dit vanwege het groenpakket dat op de 
waterdichte laag is aangebracht. Het groenpakket is door 
BTL Realisatie geplaatst en bestaat uit een drainagelaag 
en een substraatlaag (8 cm), waarin sedumplaatjes zijn 
geplant. Bewust is niet gekozen voor een  sedummat,  
omdat de architect een heel specifiek kleurenpalet  
voor ogen stond. Het dakdekkersbedrijf heeft tevens het 

 valbeveiligingssysteem Kedge aangebracht. Dit is primair  
voor veiligheid tijdens de onderhoudsfase, maar er werd  
ook tijdens de werkzaamheden al gebruik van gemaakt.

Het hoger gelegen dak is eveneens voorzien van een nieuwe 
isolatielaag en dakbedekking. Hier is het dak voorzien van 
PVpanelen, zodat het pand op een duurzame manier kan 
voorzien in (een deel van) de eigen energiebehoefte.

REVALIDATIE IS TOPSPORT
Onder het motto ‘revalidatie is topsport’ is alles gedaan  
om het pand zo comfortabel mogelijk te maken.  
Het interieur speelt hier een belangrijke rol in, maar ook de 
wijze waarop buiten en binnen met elkaar harmoniëren. 
Tenslotte is ook de comfortabele sfeer van een 4sterrenhotel 
in het pand belangrijk: de gasten worden ‘in de watten  
gelegd’, vanuit het besef dat dit bijdraagt aan het herstel.  
Het dak draagt hier in belangrijke mate toe bij. ■

ZORGHOTEL DOMSTATE IN UTRECHT
• OPDRACHTGEVER: AXION CONTINU, UTRECHT
• ARCHITECT: DIEDERENDIRRIX, EINDHOVEN
• AANNEMER: VAN BAAREN AANNEMERS, LOPIK
• DAKDEKKER:  VAN BREUKELEN LOODGIETERS & DAKDEKKERS, 

WOERDEN
• GROENDAK: BTL REALISATIE, WOERDEN
• LEVERANCIER ISOLATIE: ALTENA, KAMPEN
• DAKBEDEKKING: BMI ICOPAL, MONTFOORT
• VALBEVEILIGING: KEDGE SAFETY SYSTEMS, GORINCHEM

Foto: Kim Spui Photography.

Foto: Kim Spui Photography.
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Marc Poppe  
gaat met pensioen

plezier en energie gedaan. 
Hij richtte enkele speciale 
woorden van dank tot zijn 
vrouw, die hem gedurende 
zijn gehele loopbaan heeft 
gesteund. Poppe gaf aan 
de komende tijd meer tijd te 
besteden aan zijn familie en 
hobby’s (zoals fotografie,  
tuinieren, kunst kijken en  
maken). Toch liet hij ook doorschemeren achter de schermen 
nog wel werkzaamheden voor IKO uit te zullen voeren.

Daarna betrad het ensemble van Esther Groenenberg de 
ruimte om een gezongen ode aan Marc Poppe te brengen. 
Vervolgens konden de aanwezigen onder het genot van een 
hapje en een drankje Poppe persoonlijk de hand schudden. 
In Roofs augustus zal een uitgebreid interview met Poppe 
worden opgenomen. ■

Bewust is gekozen voor een besloten bijeenkomst,  
waarbij vooral zijn naaste collega’s aanwezig waren.  
Om op deze manier afscheid van al zijn relaties te nemen,  
is vanwege zijn enorme netwerk ondoenlijk. Marc Poppe 
kwam in de jaren ’80 te werken bij het toenmalige ATAB,  
nadat hij eigenlijk de bouwwereld al had afgezworen  
(hij was eerder werkzaam bij Eternit). Binnen de organisatie 
klom hij snel op en hij werd verantwoordelijk voor de volle
dige communicatie van het bedrijf. 

Algemeen directeur van IKO Dirk Theuns sprak Poppe bijzon 
der warm toe. Theuns en Poppe hebben ruim dertig jaar lang  
samengewerkt en in dat kader een groot aantal campagnes 
gelanceerd en evenementen bedacht. Hij memoreerde o.a. 
de ontwikkeling van de ATAB huisstijl en de introductie van 
de Polygum dakbedekkingen, waarbij niet over één nacht 
ijs werd gegaan. Het bedrijf ondernam verschillende andere 
initiatieven, waaronder een jaarlijkse architectenwedstrijd 
voor studenten. Ook ging Theuns in op de Dealerdagen die 
het bedrijf in de jaren ’90 organiseerde en waarbij de meest 
wilde ideeën werden uitgevoerd. Zo werd er bijvoorbeeld 
een feest in de stijl van het Chicago tijdens de drooglegging 
georganiseerd. Poppe organiseerde al dit soort feesten zelf, 
nadat de enige keer dat hij het werk uitbesteedde grandioos 
mislukte (Theuns vertelde daar smakelijk over). Bij al zijn acti
viteiten kwam zijn brede (culturele) interesse en zijn uitge
breide netwerk hem steeds van pas. Tenslotte ontving Poppe 
uit handen van Theuns een onderscheiding die slechts heel 
af en toe wordt uitgereikt aan de personen die die zich op 
een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor 
de organisatie: de Gouden Brander.

Een zichtbaar ontroerde Poppe bedankte Theuns en zijn 
andere collega’s voor de samenwerking in de afgelopen 
decennia, hij heeft het werk mede dankzij hen altijd met veel 

VERSLAG

Met een receptie voor zijn collega’s op 6 juni 2019 op het hoofdkantoor  

van IKO in Antwerpen luidde Marc Poppe zijn pensionering in. Hij fungeerde  

decennialang als het marketingbrein van de dakbedekkingsfabrikant.  

Het werd een bijzonder warm afscheid van een markante dakenman,  

die ook op de Nederlandse markt zijn sporen heeft verdiend.

Klimaatprestaties

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

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

Met IKO kiest u voor duurzame oplossingen.

DAKBEDEKKING  I  VLOEIBARE WATERDICHTING  I  ISOLATIE

ENERGIE-EFFICIËNT

LUCHTZUIVEREND
HITTE REFLECTEREND

DUURZAAM

GROENE ENERGIE

RECYCLED

ENERGIE-BESPAREND

WATERBUFFERING

KOELEND
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Aan de snelweg die het veelzijdige stadshart van Tbilisi (Georgië)  

met de luchthaven verbindt, ligt een fonkelnieuw bouwwerk waar  

menig liefhebber van architectonische bouwwerken de vingers bij aflikt.  

Met Grand Hotel Tbilisi als de ene buur en de National Bank of Georgia als  

de andere, op een prominente locatie, maar in een omgeving waar verder  

niet bijster veel gebeurt, is een koffiefabriek gerealiseerd, met bijbehorend 

hoofdkantoor, een koffiebar, lounge en tentoonstellingsruimte.

Een koffiefabriek in Tbilisi
INTERNATIONALE DAKEN

Joep Klerx

Het bouwwerk kostte een slordige 25 miljoen Georgische lari 
(omgerekend ongeveer 8,1 miljoen euro) en is genomineerd 
voor de EUmiesaward, een gerenommeerde prijs binnen de 
hedendaagse architectuur. We gingen op zoek naar wat dit 
gebouw nu zo bijzonder maakt. Niet heel toevallig bleek het 
dak een glansrijke rol te hebben in het geheel. 

DAK STEELT DE SHOW
Toegegeven, de compleet betonnen voorgevel geeft  
het bouwwerk met zijn dubbel geplooide, geometrische 
vormen een nogal futuristische uitstraling. Bijzonder detail: 
de stand van de zon – en vooral de veranderlijkheid ervan – 
brengt het gebouw gedurende de dag tot leven. Het beton 
dat in de schaduw valt, kleurt aanzienlijk donkerder dan  
de felle, bijna witte uitstraling die het materiaal heeft als  
er licht op valt. De verschillende hoeken van waaruit,  
op verschillende momenten van de dag, het licht valt  
op de onregelmatige hoeken van de betonnen platen,  
zorgt ervoor dat het geheel op ieder ander moment  
van de dag een andere uitstraling heeft. 

En toegegeven, ook over de binnenkant is nagedacht.  
Met de hoge hallen en door het vele gebruik van ramen als 
wanden heeft ook het interieur een open en futuristische 
uitstraling. Daarnaast zorgen de verschillende atria en de 
beplanting die er staat voor leven aan de binnenkant.  
De lichtstraten in het dak zorgen voor voldoende lichtinval.  
Zo voelt binnen ook een beetje als buiten en geeft dit ook 
het gevoel van leven in de brouwerij (of koffiefabriek).  
Het verschil in hoogtes en de speelse manier waarop de 
verschillende verdiepingen zijn ingedeeld en waarop de 
productieruimte, kantoorruimte en ontspanningsruimte  
in elkaar overlopen, maakt de levendige binnenkant van  
de koffiefabriek helemaal compleet. Alles in de opbouw van  
de stijl is volgens de initiatiefnemers gedaan om het ouder
wetse gevoel van een fabriek omver te werpen en het 
geheel te laten leven.
En toch steelt het dak de show. En dat doet het in een 
 bepaalde mate juist door de afwezigheid. Laten we 
 vooropstellen dat ook hier de nadruk op het leven ligt, 
 aangezien het dak zelf letterlijk leeft, maar doordat het  

Foto: Firestone Building Products. Foto: Giorgi Khmaladze Architects.
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INTERNATIONALE DAKEN

dak compleet met gras bedekt is (behalve op plekken  
waar geen dak aanwezig is ten bate van de binnenpleinen 
of lichtstraten), valt het vrijwel weg in de rest van de natuur. 
En dat is de bedoeling. 

VEGETATIE
Om de natuur die op het dak leeft daadwerkelijk in leven  
te houden, is een techniek nodig. De wortels van de 
 vegetatie mogen de waterdichte laag niet beschadigen en 
de vegetatie moet op haar beurt voldoende mogelijkheden 
hebben om wortel te schieten en voedingsstoffen uit de 
bodem te halen. Daarom is er een dakopbouw die daar aan 
bijdraagt. Op het dragende, gewapende beton is gekozen 
voor een mechanisch bevestigde isolatielaag van circa 
50mm geëxtrudeerd polystyreen (XPS) om het gebouw warm 
te houden in de winter en koel in de zomer. Als waterdichte 
laag is gekozen voor een Rubbergard EPDM van Firestone. 
Deze dakbedekking is zowel mechanisch als chemisch wor
telwerend, wat natuurlijk niet onbelangrijk is voor een groen 
dak. Op het drainagesysteem is vervolgens zo’n 450mm 
substraat  aangebracht, waarin de begroeiing is geplant.

LESS IS MORE
Als klap op de vuurpijl is het dak voorzien van 189 (!) licht
straten en een automatisch sprinklersysteem dat de tuinier 
alleen maar hoeft te voorzien van de juiste voedingsstoffen 
voor de bodem, al is het belangrijkste element in dit dak 
toch wel de RubberGard EPDM van Firestone. Dit  materiaal 
voldoet aan de NENEN 1394 voor weerstand tegen 
 worteldoorgroei op extensieve groendaken. Dat betekent 
dat het materiaal uitstekend compatibel is met groendak
systemen met lichte sedumvegetatie die weinig onderhoud 

vereisen. Ofwel: lichte groenvegetatie kan groeien zonder  
dat medewerkers van de koffiefabriek zich zorgen  
hoeven te maken over bezoek van bovenaf. 

En door dit prachtig staaltje groenvoorziening op het dak, 
lijkt het alsof er na het indrukwekkende betonnen frame  
dat het gebouw omhoog houdt, onmiddellijk de natuur  
weer begint. Maar niets is natuurlijk minder waar,  
want onder deze graszode bevindt zich dus de koffiefabriek 
en alles wat daarbij hoort.

Geen wonder dat het geheel in aanmerking komt voor een 
EUmiesaward – de architectuurprijs die zijn naam te danken 
heeft aan Mies van der Rohe, een groot architect die halver
wege de vorige eeuw erg bekend werd. Hij inspireerde  
vele architecten die na hem kwamen en werd onder andere 
wereldberoemd met zijn uitspraak: ‘Less is more.’ Vooral kijkend 
naar die uitspraak, is het te begrijpen dat dit architectonische 
hoogstandje genomineerd is voor deze prijs. ■

Foto: Firestone Building Products.

Foto: Firestone Building Products.

Foto: Giorgi Khmaladze Architects. Foto: Giorgi Khmaladze Architects.



EIGENSCHAPPEN & 
VOORDELEN

 Zeer geschikt als drukverdeelplaat
 op EPS en MW isolatie

 Zeer geschikt in verlijmde daksystemen
 Zeer drukvast, perfecte oplossing bij

 kritische ondergronden
 Zeer geschikt i.c.m. andere types isolatie
 Eenvoudige en snelle plaatsing

Firestone ISOGARD™ HD is een 
polyisocyanuraat paneel van 
12,7 mm dik dat als dekplaat gebruikt 
wordt op het dak. Firestone ISOGARD™ HD 
is opgebouwd uit polyisocyanuraatschuim 
met een hoge densiteit en een gesloten 
celstructuur en is aan beide zijden 
gelamineerd met een mineraal gecoate 
glasvlies cachering.

Erkend Firestone ISOGARDTM HD verdeler Mawipex bv
NL-4411 PB Rilland   

T  0113 55 77 77  
F  0113 55 77 78

info@mawipex.nl
www.mawipex.nl
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ZONNEPANELEN ZONDER 
RISICO’S OP UW DAK

www.esdec.com

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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Witte dakbedekking weerkaatst het zonlicht, waardoor het dak minder  

opwarmt. Dit verhoogt het comfort in de ruimten onder het dak, vermindert  

de kosten voor koeling, verhoogt de prestaties van zonnepanelen en er is  

zelfs een variant die luchtzuiverende werking heeft. Stichting Roof Update  

begeleidt grote en kleine projecten met witte dakbedekking in het land.

Witte dakbedekking voor  
de grote en kleine dakvlakken

VERSCHILLENDE MOTIVATIES, HETZELFDE PRODUCT

op verschillende plekken beschadigd. De brandplekken 
zorgden voor lekkages, wat natuurlijk vervelend is,  
maar zeker in het geval er schade zou ontstaan aan de 
dure, gespecialiseerde apparatuur van het bedrijf.”

Op het dak komt nu een bitumineuze dakbedekking  
met een witte steenlaag van het type Carrara. “Bitumen is 
met 4 mm dikker dan PVC (1,2 tot 1,3 mm). Als een vonkje 
het bitumen bereikt, zetten ingesloten grafietdeeltjes uit, 
waardoor er geen zuurstof meer bij het vuur kan komen,”  
legt Beekhuizen uit. 

“Het PVC is losgesneden en een scheidingslaag is aan
gebracht. In dit geval gebruiken we een enkelzijdig 
 gebitumeerd glasvlies dat is vastgeschroefd.  
Verlijmen kan ook. Daarop is de dakbedekking aangebracht. 
Het enorme dak is opgebouwd uit verschillende dakdelen, 
want bij zulke grote oppervlakken moet je rekening houden 
met dilataties die in de vorm van tussenbanen worden  
aangebracht. Om een strakker dakvlak te krijgen, is besloten 
om meerdere dakopstanden weg te halen en het dak  
door te laten lopen. Er zijn een aantal afvoeren extra  
gemaakt op de laagste punten.” 

Voor de brandveiligheid tijdens het aanbrengen van de 
nieuwe bitumen dakbedekking is het aan de randen niet 
toegestaan met een brander te werken. “Hiervoor hebben  
wij een Carrara variant die je kunt verlijmen en er is zelfs  
een zelfklevende dakbaan.”

Beekhuizen: “De eigenaar heeft eigen dakdekkers in dienst 
die het werk uitvoeren. Deze hebben een cursus bij ons 
 gevolgd om deze dakbanen onder verzekerde garantie te 
kunnen leggen. In de nabije toekomst volgen mogelijk nog 
meer opleidingen, want de eigenaar zal in de komende 
jaren de daken van zijn andere gebouwen renoveren.  

Daar zal het naast het verbeteren van de dakbedekking  
ook gaan om het verbeteren van de isolatiewaarde.  
Door de lage dakopstanden op dit project is het niet  
mogelijk extra isolatie aan te brengen, zonder constructieve 
aanpassingen toe te passen.”

Behalve de bescherming tegen beschadiging door vonken 
(Polygum Carrara heeft een brandwerendheidklasse van 
Broof(t1t4)), heeft deze witte bitumen dakbedekking een 
toplaag van granulaat (SRI 81) met titaniumoxide die fijnstof 
omzet in (onschadelijke) natuureigen stoffen, die worden 
afgevoerd door regenwater. De fabrikant stelt dat 230 m2 
jaarlijks de uitstoot van 1 personenauto neutraliseert.

Particulier wil ook wit
Die zuiverende werking was voor de eigenaar van de helft 
van een tweeonderéén kap woning bij Eindhoven geen 
argument. “Duurzaamheid natuurlijk wel, maar voor  
particulieren speelt het luchtzuiverende verhaal niet,  
want daar zit voor hen geen terugverdienmodel in,”  
zegt GeertJan Derksen, adviseur bij dit project namens  
Roof Update. De eigenaar van het pand heeft gekozen voor 
120 m2 witte dakbedekking. Alle platte daken kregen een 
nieuwe, witte Polygum Carrara dakbedekking. Met als voor
naamste redenen om de kamers onder de platte daken  
van de bovenverdieping te koelen en het rendement van 
de zonnepanelen, die op de daken van de uitbouw en de 
schuur zijn geplaatst, te verhogen. Een witte dakbedekking 
scheelt tientallen graden in opwarming. 

De daken van de woningen zijn ontworpen om nog een 
extra gewicht te dragen van 120 kg/m2 . Gedacht werd om 
later ook groene daken te kunnen aanleggen. Maar de 
daken zijn niet toegankelijk vanuit de woning en er is weinig 
uitzicht op. Derksen: “Daarmee was het de keuze voor witte 
dakbedekking ook een gemakkelijke; geen onderhoud en 
met een levensduur van 38 jaar verder geen omkijken meer. 
De keuze voor wit bitumen boven PVC kwam voort uit een 
kostenoverweging; bitumen is iets goedkoper.”

Goedkoper speelde niet bij de keuze voor zonnepanelen. 
Gekozen is voor innovatieve high performance panelen  
van LG. Behalve de hoge prestatie van de panelen,  
levert dit bedrijf 25 jaar garantie op product en prestatie.  
Er zijn maar enkele leveranciers die deze service verlenen. 
Het hogere bedrag dat voor de panelen is betaald,  
verdienen ze in dezelfde tijd terug als goedkopere panelen.

De zonnepanelen staan los op het dak, in een frame  
verzwaard met tegels. Ieder paneel is voorzien van een  
optimizer waarmee elk paneel afzonderlijk haar ‘wattage’  
afgeeft aan de omvormer. Bij traditioneel aan elkaar  
gekoppelde zonnepanelen vermindert het zwakste zonne
paneel de prestatie van alle panelen. Zelfs als er maar één 
paneel in de schaduw ligt, heeft dit een nadelige invloed op 
alle panelen. De optimizer zorgt ervoor dat elk paneel haar 
opgebrachte energie volledig afstaat aan de omvormer. 

De zonnepanelen dekken het volledige verbruik van de 
bewoners. Er is in capaciteit iets overgedimensioneerd om 
straks ook de boiler en het gasfornuis te vervangen en een 
laadpaal voor de elektrische auto te voeden.

Op dit project is geen waterbergende functie aan het  
witte dak toegevoegd. Wel zijn de afvoeren afgekoppeld  
van het riool. Aan de voorzijde gaat het water via een  
filter de grond in, aan de achterzijde wordt het water  
gebruikt voor de vijver in de tuin. ■

Stichting Roof Update

Op een grote fabriekshal in het zuiden van Nederland  
brengen dakdekkers een witte dakbedekking aan.  
Roof Updatelid Eduard Beekhuizen begeleidt het project 
vanuit zijn functie als project en accountmanager en  
bouwkundig adviseur voor Polygum Nederland.  
“We werken hier aan een omvangrijk renovatieproject:  
maar liefst 16.000 m² dakbedekking wordt vervangen.” 

“In de fabriekshal verrichten specialisten laswerkzaamheden. 
Regelmatig bereiken vonken via de afzuiginstallatie het dak. 
De daarop aangebrachte PVC dakbedekking is hierdoor  



Je weet zeker dat je goed zit.

Voor het platte dak schrijft de EPC-norm in het Bouwbesluit een RC-waarde voor 

van 6.0 m2K/W, de minimaal verplichte U-waarde voor een daglichtopening 

bedraagt 2.2 W/m2K (nieuwbouwsituatie). BIK 3-wandige lichtkoepels voldoen 

aan deze norm. 
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www.jet-bik.nl. 
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www.eurofast.nl
sales@eurofast.nl  |  T +31(0)493 315 885

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

Zekerheid van het correct bevestigen van de 
dakbedekking en isolatie, door het zichtbaar 
inklemmen van de dakbaan met de Eurofast® 
Adjustable Screw (EAS). 

Voor mechanische bevestiging van daksystemen met 
afschotisolatie op betonnen ondergronden.

Beschikbaar vanaf juli 2019.

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

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

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

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

Waarom zetwerk van Aabo Trading?

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

voorraad
• Landelijk te leveren of razendsnel  

af te halen 

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

Zetwerk in 
heel Nederland!
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Als onderdeel van het WeMakeThe.Cityfestival organiseerde RESILIO  

op dinsdag 18 juni de Rooftop Talks en daaraan gekoppeld een  

Groene Daken Tour. Tijdens de bijeenkomst in Architectuurcentrum Amsterdam 

(ARCAM) kwamen diverse sprekers aan het woord over nut en noodzaak  

van met name blauwgroene daken. Daarna werden de bezoekers in de  

gelegenheid gesteld enkele van deze daken te bezoeken.

Amsterdam investeert 
in ‘high-tech’ daken

BLAUW-GROENE DAKEN

jaar subsidie voor innovatieve pilotprojecten op verschillende 
thema‘s. Amsterdam zal met het vernieuwende daken 
project de komende jaren zeker 10.000 m² aan slimme 
blauwgroene daken aanleggen.

Jan Henk Tigelaar van Rooftop Revolution ging vervolgens  
in op het ‘waarom’ van de investering van de stad in een 
‘hightech’ dakenlandschap. Hij memoreerde de gevolgen 
van de klimaatverandering, die merkbaar worden:  
de wateroverlast die door de hevigere piekbuien een grote 

impact hebben op de stad, maar ook het zogeheten  
Urban Heat Islandeffect, wat inhoudt dat de  temperatuur  
in verstedelijkte gebieden beduidend hoger ligt dan 
daarbuiten, met alle gevolgen van dien. De biodiversiteit in 
Nederland gaat hard achteruit en ook op dit gebied leveren 
groene en blauwgroene daken een belangrijke bijdrage.

GRONDSTOF
“Water is een grondstof,” hield Friso Klapwijk de toehoorders 
namens MetroPolder Company voor. Door regenwater  
direct in het riool te laten afvloeien, raakt de riolering over
belast, lopen straten onder en wordt regenwater verspild. 
“Regen krijgen we gratis en is de bron voor alle leven.  
Door het in een buis af te voeren, maken we het tot afval.  
Dat klopt niet. Bovendien worden steden drukker en veran
dert het klimaat, waardoor de kans op wateroverlast,  
hittestress en droogte toeneemt. Dit betekent dat steden 
meer regenwater vast moeten houden voor droge periodes.” 
Bij het ontwikkelen van nieuwe oplossingen voor waterber
ging laat MetroPolder Company zich inspireren door de 
Nederlandse polder, waarin al eeuwenlang water wordt 
vastgehouden en slim wordt verdeeld. 

Klapwijk ging vervolgens in op de techniek van het  
Polderdaksysteem. Ook behandelde hij het Smartroof 
2.0systeem (zie voor een uitgebreide beschrijving hiervan  
Roofs oktober 2017). Tenslotte zette hij de voordelen van 
waterberging op een rijtje: het vermindert de wateroverlast, 
levert direct water aan de beplanting op het dak,  
verbetert de ecologie op en rond het dak, vermindert de 

hitte op en rond het gebouw, maakt hergebruik van regen 
mogelijk en is lichter dan een traditioneel groendak.

DAKONDERHOUD
Manager RGS (Resultaatgericht Samenwerken) Glen Bosman  
van Consolidated ging vervolgens in op de praktijk van 
het dakonderhoud van dergelijke daken. Het bedrijf maakt 
hiervoor gebruik van het online dakmanagementsysteem 
Dakota. Hiermee verzamelt men alle data van de daken op 
één overzichtelijke plek. Het systeem brengt op basis van o.a. 
een conditiemeting en een inschatting van de levensduur  
in kaart waar en wanneer dakonderhoud nodig is en  
wat de kosten van het onderhoud zijn. Op basis hiervan kan  
vervolgens een meerjarenbegroting worden gemaakt.  

Het programma werd geopend door  projectmanager 
Age Niels Holstein van de gemeente Amsterdam.  
RESILIO, vertelde hij, staat voor ‘Resilience nEtwork of 
Smart Innovative cLImateadapative rOoftops’ en  
is een samenwerkingsverband tussen de  
Gemeente Amsterdam, Waternet, MetroPolder Company, 
Rooftop Revolution, HvA, VU, Stadgenoot, De Key en 
Consolidated. Het RESILIOproject wordt gefinancierd 
door het Urban Innovative Actions (UIA) Programma 
van de Europese Unie. Het UIAprogramma biedt ieder 

Foto's: Maikel Thijssen Photography
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BLAUW-GROENE DAKEN

Tenslotte ging Marie Morel van Urban Management en de 
HvA in op de waarde van de participatie in een initiatief 
als RESILIO. Door participatie wordt men meer bij de proble
matiek betrokken: het maatschappelijk probleem dat er is 
wordt gezamenlijk gedragen en men heeft ook meer regie 
over de oplossingen. De verschillende waarden en frames 
van de participanten leveren verschillende schaalniveaus  
op waarop men kan bijdragen. Morel wees op de verschil
lende facetten die van invloed zijn op de bereidheid om 
mee te doen, zoals bijvoorbeeld de bereikbaarheid van het 
dak, de mate van inspraak en de specifieke mogelijkheden 
van het dak.

DAKENTOUR
Na de presentaties werden de aanwezigen in de gelegen
heid gesteld enkele bijzondere daken in de buurt van  
het ARCAM te bezoeken, namelijk het dak van NEMO,  
waar een groendak is toegepast voor het stimuleren van de 
biodiversiteit, het dak van Restaurant Vermeer (waar men 
een moestuin op heeft aangelegd) en het blauwgroene 
dak Smartroof 2.0. Na de tour kon men met een drankje bij 
de borrel van WeMakeThe.City nog uitgebreid napraten  
over het dakgebruik en de toepassing van groene en  
blauwgroene daken. ■ 

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Bosman lichtte de verschillende stappen (nulmeting –  
meerjaren onderhoud begroting (MJOB) – jaarplan en  
uitvoering) van het planmatig dakonderhoud toe en  
besprak de diverse voordelen (inzicht in de conditie,  
alle relevante documenten op één plek, de koppeling  
van het meerjarenplan aan de begroting, etc.).

ONDERZOEK
Wat nu precies de effecten zijn van de blauwgroene  
daken, wordt momenteel in kaart gebracht door de  
Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Vrije Universiteit 
(VU). Nathalie van Veen (VU) lichtte toe dat de VU zich  
toelegt op de besturing van de klep van individuele  
blauwgroene daken. Hiermee ontstaat een systeem dat 
water vasthoudt wanneer het droog is en het water weg laat 
lopen zodra er een (zware) bui aankomt. Het systeem maakt 
hiertoe gebruik van de data van de weersvoorspellingen.  
Het onderzoek heeft tot doel het systeem te optimaliseren,  
in kaart te brengen waar het systeem het meest effectief kan 
worden ingezet en hiervoor een maatschappelijke kosten
batenanalyse te maken. De kennis en verwachtingen van 
de deelnemers werden getest middels een Mentimeter en 
kwis. Het onderzoek van de HvA concentreert zich niet alleen 
op het water, maar ook op de effecten op de (omgevings)
temperatuur. Dus: welk effect heeft de aanleg van een 
blauwgroen dak op het comfort van de bewoners en op de 
temperatuur van de stad? Hierbij wordt ook gekeken naar 
het isolerend vermogen van deze daken.

Marie Morel, Urban Management.

Jan Henk Tigelaar, Rooftop Revolution.

Friso Klapwijk, Metropolder Company.



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

Huidige acties:
 
Zinkunie Loterij 
Elk factuurnummer is een lot, 
waarmee je eind van het jaar 
mooie prijzen kunt winnen! 

Demodagen 
Wie jarig is trakteert! We 
nodigen je uit om mee te 
proosten op één van onze 
demodagen. 

Project in beeld 
Stuur jouw mooiste projectfoto’s 
naar marketing@zinkunie.nl en 
maak kans op een mooie prijs!
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op onze website
https://www.zinkunie.nl/20jaar
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Op 7 en 8 juni vond in het Amsterdam het rooftop festival ROEF plaats.  

Er werden tal van activiteiten georganiseerd op en onder indrukwekkende 

Amsterdamse daken. Op 8 juni was er verdieping met een inhoudelijk  

programma op daken verspreid door de hele stad.

ROEF maakt van het 
dak een belevenis

ROOFTOP FESTIVAL 

diverse locaties een inhoudelijk programma georganiseerd. 
Zo lichtte Joris Voeten van Urban Landscapes het  
Smartroof 2.0 terplekke toe en was architect Lisa van Schagen 
van Dakdokters op het dak van het hotel Zoku aanwezig  
om de bijzonderheden van het dak te bespreken.  
Ook kon men het dak van het Vivaldigebouw bezoeken 
(winnaar Dak van het Jaar 2017). Dit dakpark van 2150 m², 
dat is gerealiseerd met een Polderdak, werd toegelicht  
door Dakdokter Nourddin Doudouh.

Het dak van de Bijenkorf aan de Dam is nog niet zo bijzonder,  
maar hier konden de mensen zich verzamelen om de 
 mogelijkheden te bespreken, naar voorbeeld van het filiaal 
in  Rotterdam, waar een prachtige lavendeltuin is aangelegd: 
een fijne plek voor mensen en bijen. Tom van de Beek van 
The Pollinators verzorgde op deze locatie de uitleg.  
Verder kon men de dakmoestuin van restaurant Vermeer  
(zie ook elders in dit nummer) enThe Student Hotel bezoeken. 
Carla van der Linden vertelde op dit laatste dak over het 
Knowledge Mile Park, een plan dat van brede straten vol  

auto’s een groene boulevard moet maken. Iconische duur
zame daken zullen hier in de toekomst een hoofdrol opeisen. 

ROOFTOP TRENDS
In Hotel Casa werden tenslotte de ‘rooftop trends’ besproken. 
Nu is maar 2% van het Amsterdamse daklandschap in  
gebruik, maar wat heeft de toekomst te bieden?  
Worden daken de nieuwe publieke parken? Of is het een 
plek voor microvliegvelden en bierbrouwers? ROEF is hiertoe 
een samenwerking aangegaan met Popup City en de  
activiteiten moeten uiteindelijk resulteren in een trendreport. 
Op de website van Popup City zijn al vele (nationale en  
internationale) ‘Rooftop Futures’ beschreven. Denk daarbij o.a. 
aan het brouwen van bier met gebruik van op het dak opge
vangen regenwater (Rainbeer) en de DAKKAS in Haarlem.

Hoewel men op de vrijdagavond pech had met het weer  
(er trok een storm met onweersbuien over het land en het 
KNMI had Code Oranje afgegeven) spreekt de organisatie 
toch van een mooie en succesvolle editie van ROEF.  
De avond eindigde met een prachtige zonsondergang  
die vanaf de Amsterdamse daken goed te zien was en de  
zaterdag was bijzonder geslaagd. Opnieuw hebben  
vele mensen het dak ervaren als een inspirerende plek,  
waar van alles op valt te beleven. ■ 

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Het was de vierde editie van ROEF en ook deze keer vonden 
er bijzondere activiteiten plaats op tal van Amsterdamse 
daken. De locaties waren zodanig gekozen, dat de daken zich 
op korte fiets/loopafstand van elkaar bevonden. Er werd 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. 

POTENTIE
Het ‘hoogste festival van Amsterdam’ wil met deze activiteiten 
laten zien dat er op het dak een grote hoeveelheid onbenutte 
ruimte is met enorm veel potentie (stadsparken, moestuinen, 
zonnepanelen, wateropvang, etc.) Daarom werd ook op 

Foto's: Raymond van Mil.
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De jaarlijkse personeelsvergadering

wat gevraagd wordt, en hiermee zullen plusjes opgebouwd 
worden. Deze plusjes zijn zeker welkom, vanwege het draag
vlak dat je nodig hebt. Als dit draagvlak op niveau is,  
kan het ook een stootje hebben. Als superbonus worden,  
al dan niet in vertrouwen, ook zaken verteld die anders  
alleen in de pauze onder elkaar verteld worden. En hier kun 
je wat mee. Hiermee kun je groeien. De jaarlijkse personeels
vergadering zal zeker verbeterpunten opleveren en de  
grote hoofdpijnverrassingen zullen achterwege blijven.  
Laat de personeelsvergadering maar komen, zou ik zeggen.

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

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

Het is weer tijd voor de jaarlijkse personeelsvergadering.  
Voor verschillende personeelsleden een verloren uurtje, 
anderen vinden het bereinteressant en we vinden hier van 
alles tussen in. Hoe komt dat toch? Je werkt het hele jaar 
samen om ergens naar toe te groeien, veilig en gezond te 
werken, uitdagingen aan te gaan, tegenslagen te verwerken 
en te trachten een mooi resultaat neer te zetten. Hier heb je 
echt iedereen voor nodig, niemand uitgezonderd.

De personeelsvergadering is vooral een moment om  
stil te staan bij het moment, terug te kijken op het jonge  
verleden en een voorzichtig kijkje wagen de toekomst in.  
Een moment om strategie en tactiek te bespreken.  
Belangrijke aspecten zoals kwaliteit, efficientie en veiligheid 
te belichten. De achtergronden, het hoe en waarom toe te 
lichten en vragen te beantwoorden. Toch altijd wel span
nend voor de werkgever. Wat gaan ze zeggen, zeggen ze 
wel iets, en durven ze wel alles te zeggen? Of zijn het puur 
frustraties en bijbehorende emoties die neerdalen en  
met de snelheid van een waterval te pletter slaan?

Als je als werkgever stinkend je best doet, lange werkdagen 
maakt, meer dan vijf dagen in de weer bent en dan de  
wind van voren krijgt… dan heb je toch echt niet goed 
opgelet. Zorg ervoor dat je de vergadering goed voorbereidt. 
Dit begint al minimaal twee maanden van tevoren.  
Ga dan al op onderzoek naar wat er leeft onder de mensen. 
Waar mogelijk haal je de angel er al uit. Alles weten kan 
echt niet en daar kom je ook niet achter. Wel achter de grote 
zaken. Dat mag geen probleem zijn. 

Zoek de natuurlijke leiders op en ga daarmee tijdig,  
liefst meerdere malen per jaar, in gesprek. Geef af en toe  

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



steilDAK is het 
gespecialiseerde vakblad 

voor de hellende dakenbranche
Het vakblad stelt zich ten doel op een zo breed mogelijke  
basis vakinformatie te verspreiden over alle items m.b.t.  

het hellende dak, zowel op het gebied van regelgeving en  
normering, als de technische en praktische invulling hiervan.

Vindt u het als lezer van Roofs interessant 
om steilDAK maandelijks gratis te ontvangen?

Mail dan naar info@lumail.nl of kijk op www.steildak.nl

nr.6 - decem
ber 2018 - 3 e jaargang

nr.1 - februari 2019 - 4
e jaargang

nr.3 - juni 2019 - 4
e jaargang

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

regelgeving en nieuws op het gebied 
van hellende daken. 

Persberichten zijn uiteraard welkom 
en kunnen worden aangeleverd 

bij Edwin Fagel, edwin@lumail.nl



Roofs     9392     Roofs

Verffabriek OAF Holland BV (OAF) uit Olst levert een assortiment dakcoatings 

die ervoor zorgen dat de temperatuur van het dakoppervlak op warme  

dagen duidelijk lager blijft, met het gevolg dat daardoor de onderliggende 

constructie en ruimten sterk in temperatuur dalen bij hoge buitentemperaturen.

Witte dakcoatings  
hebben verkoelend effect

PRODUCTNIEUWS

OAF is producent en leverancier van verf, beits, coatings en 
bitumineuze producten voor de zakelijke markt en industrieën 
in Nederland. Voor particulieren worden de producten via 
wederverkopers verkocht, zowel via winkels als via webshops. 

VERKOELEND EFFECT
Het assortiment bitumineuze producten voor daktoepas
singen vormt de basis van het bedrijf: daar is men ooit in 
begonnen en daarin heeft men de meest uiteenlopende 
producten beschikbaar. Op het gebied van witte dakbe
dekkingen heeft men twee producten in het assortiment:  
OAF Dakcoat Reflex AQ en OAF Dakcoat EPDM. Het bedrijf 
heeft deze producten ontwikkeld in reactie op de opkomst 
van de witte dakbedekkingen in de Verenigde Staten.  
Die opkomst is niet verbazingwekkend, want de zomers 
worden heter. Dat merken we hier ook. In plaats van de  
airco harder te laten werken, loont het de moeite om te  
voorkomen dat de constructie opwarmt. 

Directeur Gerrit Wolters legt uit: “Een zwart, bitumineus dak 
kan in de zomer wel tot 80° C opwarmen en die warmte trekt 
door tot in het gebouw. Dat is in alle gevallen vervelend, 
maar er zijn situaties waarin je dat echt niet wilt hebben: 
verzorgtehuizen, ziekenhuizen, koelhuizen, etc. De kosten voor  
de airco lopen op dat soort dagen enorm op en het is ook 
niet duurzaam. Een wit dak voorkomt dat de constructie 
opwarmt: een dak dat met één van onze producten is 
behandeld, wordt hooguit een paar graden warmer dan de 
omgevingstemperatuur, dat scheelt dus tientallen graden. 
De constructie en de onderliggende ruimte blijven koel.  
Dat betekent een verbetering van het comfort en een aan
zienlijke besparing in de koelingskosten.”

“Overigens kan het ook de moeite lonen de coatings  
toe te passen op zonnedaken. Het is bekend dat een  
witte ondergrond zorgt voor een verbeterde opbrengst van 
zonnepanelen, simpelweg omdat de panelen zelf en de 
omgevingstemperatuur minder warm worden. De coatings 
zijn in verschillende kleuren leverbaar en kunnen dus  
ook enkel worden gebruikt voor bijvoorbeeld vluchtroute
markering of een logo op het dak, denk hierbij aan  
Google Earth gebruikers.”

EENVOUDIG AAN TE BRENGEN
De dakcoatings van OAF worden toegepast op de 
 bestaande dakbedekkingen, wat dus betekent dat de oude 
dakbedekking niet hoeft te worden verwijderd. Wolters:  
“Dit is vanzelfsprekend alleen mogelijk op een goed functio
nerende dakbedekking, waarvan ook is te verwachten dat 
die in de komende jaren geen problemen op zullen leveren. 
De verwerking is vervolgens eenvoudig: de coatings wordt 
op een schone en droge ondergrond aangebracht.  
Na het aanbrengen van de contactprimer wordt de coating 
er in twee lagen op aangebracht met behulp van een  
roller/kwast of airless spuitapparatuur.  
De OAF DakCoat Reflex AQ is geschikt voor toepassing  
op alle bitumineuze daken, de OAF Reflex EPDM is van
zelfsprekend bestemd voor toepassing op EPDMdaken. 
 Bijkomend effect bij wit gecoat EPDM is dat het EPDM, 
doordat de temperatuur permanent lager en stabieler is, 
minder aan uitzetting en krimp onderhevig is, zodat hierdoor 
blaarvorming van de EPDM niet meer voor gaat komen.  
Door de enorme energiebesparingen wegens het overbodige 
gebruik van airco’s zal de investering snel terug verdiend zijn.”

“Het is raadzaam om met de applicateur een onderhouds
contract af te sluiten, zodat jaarlijks het dak geïnspecteerd 
wordt en zo nodig gereinigd wordt, waterafvoeren ontstopt 
worden en eventuele mogelijke plaatselijke beschadigingen  
van de coating bij worden gewerkt. Op deze manier hou 
je het dak in optimale conditie, wat de werking van het 
koelende effect door blijvende optimale reflectie ten goede 
komt en de duurzaamheid in tijdsbestek verlengd wordt.” ■

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

‘Slapende reuzen’ op daken  
Maassilo en Zwemcentrum Rotterdam

meer dan alleen het centrum, en van de hoogconjunctuur 
waar we nu in zitten, moeten de bewoners op Zuid ook gaan 
profiteren. En de daken op Zuid ook. Dat zijn weer een ander 
soort slapende reuzen die nog moeten ontwaken.”

ZICHTBAAR MAKEN
De reuzen zijn vanaf de grond niet zichtbaar, maar de 
 initiatiefnemers willen toch zoveel mogelijk van het kunstwerk 
laten zien. Léon van Geest: “Zo’n kunstvorm dwingt je om 
 innovatieve manieren te bedenken waarop je het toch  
kan tonen.” Zo verspreidt Rotterdamse Dakendagen 
 ansichtkaarten van de Sleeping Giants en is het festival  
van plan om tijdens toekomstige edities rondleidingen  
langs de reuzen te geven. 

De Sleeping Giants kwamen tot stand met  ondersteuning 
van Gemeente Rotterdam, Rotterdams Weerwoord, 
 Rotterdam Architectuur Maand, CBK Rotterdam, Hart van Zuid 
en Simonis Verf. ■

Boven de hoofden van Rotterdammers op Zuid rusten twee 
‘Sleeping Giants’. Je kunt ze niet zien, zelfs niet als je op het 
dak staat waar ze op geschilderd zijn. Alleen vanuit een 
vliegtuig boven de stad kun je de reuzen ontwaren.  
De twee maken onderdeel uit van een ‘familie’ van zo’n  
60 reuzen, die over de hele wereld op daken te vinden  
zijn. Kunstenaars Ella & Pitr schilderden de Rotterdamse 
 reuzen, samen met jongeren uit RotterdamZuid.  
De ecoverf gaat nog jaren mee, en de witte kleur heeft  
als bijkomend voordeel dat de gebouwen zo beter  
beschermd zijn tegen hittestress. 

ONONTDEKT POTENTIEEL OVER DE ERASMUSBRUG
Volgens kunstenaar Pitr is het belangrijk dat de reuzen 
slapen, “om een contrast te tonen tussen de chaos van de 
mensheid en deze figuren die dromen van betere tijden.” 
Festivaldirecteur Léon van Geest van de Rotterdamse  
Dakendagen ziet in de reuzen vooral het onontdekte  
potentieel van RotterdamZuid: “Met de Sleeping Giants 
willen we laten zien dat er hier, aan de andere kant van de 
Nieuwe Maas, nog zoveel te ontdekken valt. Rotterdam is 

PERMANENT KUNSTPROJECT SLEEPING GIANTS 

In het kader van de Rotterdamse Dakendagen heeft het Franse kunstenaarsduo 

Ella & Pitr twee daken op RotterdamZuid beschilderd. De ‘Sleeping Giants’,  

die nu permanent op de Maassilo en Zwemcentrum Rotterdam liggen,  

verbeelden het talent en potentieel van bewoners uit de omliggende wijken,  

dat niet altijd zichtbaar is in de stad. 

Heeft u ook een project voor de rubriek
Dak van het Jaar 2019?

Neem dan contact op met Edwin Fagel via 0725470309 of edwin@lumail.nl

Roofs is het enige objectieve vakblad 
voor de dakensector in Nederland

In Roofs vindt u elke maand een breed scala aan onderwerpen  
over de ontwikkelingen en technieken op het vakgebied daken.  

Roofs is daarmee toonaangevend voor de dakenbranche.
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Kortgeleden is in Tilburg een zelfvoorzienend busstation in gebruik genomen. 

Zonnecellen in de luifel genereren elektriciteit voor bijvoorbeeld verlichting en 

informatieborden. ETFE-folie 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 OV-knooppunt een 

gebruikersvriendelijk karakter. Het twee bouwlagen hoge 

paviljoen aan de westkant herbergt een personeels-

ruimte, een OV-servicepunt 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 ETFE-folie.  

De verlichting is achter het EFTE-doek 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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In Hoofddorp wordt een bijzonder zorgcentrum gebouwd voor mensen  met een verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersen- letsel. De ronde gebouwcontour is niet alleen fraai maar ook praktisch.  De daken verschillen in materialisatie en aankleding; meest opvallend  wordt de eerste verdiepingsvloer met terrassen en een tuin.

Divers daklandschap  
siert zorgcentrum De Ring

 voldeed namelijk niet aan de moderne wensen en normen. De hoekige oudbouw is inmiddels gedeeltelijk gesloopt. Vanaf het najaar van 2018 trekken de eerste 36 bewoners in het nieuwe zorgcentrum. In totaal kunnen daar 48 mensen wonen, verdeeld over zes woonunits.

Zorgcentrum De Ring bestaat straks uit een dagcentrum  op de begane grond en een wooncentrum op de  begane grond en eerste verdieping. De drie ronde volumes herbergen de woonruimtes. Daartussen zijn de ruimtes  voor dagbesteding en activiteiten. Op de eerste verdieping, boven de ruimtes voor dagbesteding en activiteiten,  wordt het terras- en groendak gesitueerd. “Door de cirkel - vorm van elke woonunit blijven de looplijnen beperkt”,  zegt architect Arjen Hoogeveen. “Zorgverleners hebben  straks een goed overzicht op de bewoners vanuit de  centraal gelegen keuken, woonkamer en corridor.  Er kan met minder hulpverleners meer aandacht gegeven worden aan de cliënten, in vergelijking met een situatie  met een orthogonaal gebouw.”

 
AFSCHOT CREËREN EN AFVAL VOORKOMENDe Ring heeft een fundering met boorpalen. De bovenbouw bestaat uit betonnen vloeren, kolommen en wanden.  Op HSB gevelwanden is een houten regelwerk bevestigd waar- op beige en witte Eternit bekleding komt, in verticale banen. 

Het daklandschap varieert in materialisatie en aankleding. De dakconstructie op het niveau van de eerste verdieping, boven de ruimtes voor dagbesteding en activiteiten, bestaat uit een breedplaatvloer met betonopstort, 280 mm dikte in totaal. Boven de constructieve vloer kwam een isolatiesysteem onder afschot in vier richtingen: EPS- en PIR-isolatieplaten  van verschillende dikte opgevuld en afgewerkt met isolerende mortel (polystyreen korrels, vermiculiet, perliet en cement-houdende toeslagstoffen). 

Martijn van den Bouwhuijsen

Stichting Ons Tweede Thuis gaf opdracht voor de bouw  van het nieuwe woon- en dagcentrum aan de Kaj  Munkweg in Hoofddorp. Het bestaande, nabijgelegen complex 

Het groendak wordt 150 m² groot. De opbouw bestaat uit drainagematten van 20 mm dikte,  
met daarop substraatmatten van 20 mm en sedummatten van 20 mm. 

De Ring bestaat uit drie ronde gebouwdelen met woonunits en  daartussen ruimtes voor dagbesteding en activiteiten. Op de  HSB gevelwanden is een houten regelwerk bevestigd waarop de  Eternit bekleding komt. De daken verschillen in materialisatie en  aankleding. Meest opvallend wordt het groen- en terrasdak. Breedplaatvloer met betonopstort en beveiligingssysteem met kabel. 

Boven de constructieve dakvloer kwam een isolatiesysteem  onder afschot: EPS- en PIR-isolatieplaten van verschillende dikte,  opgevuld en afgewerkt met isolerende mortel.

Op de geprofileerde stalen dakplaten is EPS isolatie  en APP-gemodificeerde dakbedekking aangebracht.  De dakranden hebben een draagstructuur van hout. 
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NIEUWSLIJN

agenda
26 september 2019
Smart City Congres
B.Amsterdam, Amsterdam
Info: www.congressmartcity.com

7 oktober 2019
Landelijk Arbo Congres
Van der Valk Utrecht
Info: www.arbocongres.nl

810 oktober 2019
Vakbeurs Energie
Brabanthallen, ’sHertogenbosch
Info: www.vakbeursenergie.nl

810 oktober 2019
Vakbeurs PREFAB
Brabanthallen, ’sHertogenbosch
Info: www.prefabbeurs.nl

QUOTE VAN HET DAK

Diezelfde avond fietste ik, stomdronken, naar mijn ex. Even kijken of zijn  
fiets er stond. Die stond er. Eén keer aanbellen. Nog een keer aanbellen.  
Nog één keer. […]

Steeds als ik denk: nu laat ik de bel los, laat ik de bel niet los. Hij doet nog  
steeds niet open. Ik zoek waar ik beginnen kan met op het dak te klimmen.  
Een paar daken van zijn dak vandaan is een begin. Ik begin met op het  
dak te klimmen. Als ik drie daken heb gehad, ik ben er bijna, gaat er een  
dakraam open. […]

Iemand vraagt me hoe ik op dat dak gekomen ben. Iemand vraagt me  
waarom ik dit deed. Liefdesverdriet, zeg ik. Ja, zegt een politieman,  
uit liefdes verdriet kun je rare dingen doen. Hoe heet je? Vraag ik hem.  
Ik heet Paul, zegt hij. En waar woon je?

Tjitske Jansen (1971), ‘De idioot op het dak’ (fragment).  
Uit: Het moest maar eens gaan sneeuwen (2003)

‘STRONGER TOGETHER’
Onder het motto ‘Stronger Together’ heeft NDA 

samen met Roval Aluminium, Eurofast en IKO 
een succesvol werkbezoek aan Riga (Letland) 
afgerond. Deze voormalig Russische stad staat 

op de lijst van Unesco Wereld Erfgoed.  
De kers op de taart was het bezoek aan  

de World Grand Prix motorcross waar het team 
van Gebben Van Venrooy Kawasaki Racing 

uitstekend presteerde. 

COMBINATIE EPDM FOLIE MET 18 PONDS LOOD
Hakron introduceert EASYlood, een combinatie van EPDMfolie met een strook 18 ponds lood.  
Het product is een alternatief op traditioneel lood in bouwprojecten, waarbij een traditionele uitstraling 
wordt nagestreefd, bij renovatie en bij aanbouw op een bestaande situatie waar al in de gevel lood 
zichtbaar is. Bij deze toepassingen komen de voordelen samen: het zichtbare lood gecombineerd  
met een goede en duurzame EPDMwaterkering. EASYlood wordt geleverd op rollengte 4,7 meter en 
heeft een breedte van 500 mm.

RECTIFICATIE
In de advertentieindex van Roofs juni 2019 is bij  
Beelen Dakmaterialen per abuis een verkeerd  
webadres vermeld. Het juiste adres van de website is  
www.beelenbv.nl. 

NIEUWE, GECERTIFICEERDE MANIER  
VAN BRANDPREVENTIE VAN SOLATUBE
Met een brandkraag of brandklep voor de  
Solatube daglichtbuis heeft men bij brand net  
dat beetje extra tijd. Deze nieuwe en gecertifi 
ceerde manier van brandpreventie geeft extra  
veiligheid in een onveilige situatie. Bij extra vereisten 
van brandwerendheid kunnen er optioneel brand
kleppen worden toegepast. Deze brandkleppen 
zorgen ervoor dat de buis volledig wordt afgesloten 
ter preventie van brandoverslag en –doorslag.  
Met de toevoeging van de brandkleppen is de buis 
zowel vuur als rookdicht. De brandkleppen zijn  
getest en voorzien van CEmarkering.

BMI ICOPAL INTRODUCEERT DUURZAME TPO DAKBAAN
BMI Icopal introduceert BMI EverGuard, een dakbaan op basis van TPO 
(thermoplastisch polyolefine), versterkt met een speciaal ontwikkeld  
polyester weefsel, dat op elk plat dak kan worden toegepast. De TPO biedt  
bescherming tegen UVstraling, hitte, hoge windsnelheden, is chemisch 
resistent en waterdicht. De dakbaan is snel, eenvoudig mechanisch  
te installeren en ook bij lage buitentemperaturen uitstekend lasbaar. 
Door het geringe gewicht is deze TPO dakbaan met name geschikt voor 
lichtgewicht constructies en grote dakprojecten. Aan het einde van een 
lange levensduur is de dakbedekking volledig recyclebaar. 

TWEEDE DAKCURSUS PLATTE DAKEN 2019 
Aan de tweede Dakcursus van 2019 werd door 35 personen deel
genomen, 32 van hen deden mee aan het examen. Van hen behaalden 
25 cursisten direct het diploma, een slagingspercentage van 80%.  
De hoogste examencijfers werden gescoord door Nele Ameye van  
Recticel Insulation uit België, zij ontving een mooie sculptuur van  
De Dakconnaisseur. Eervolle vermeldingen waren er voor Marcel Rombouts 
van BMI Monier en Siem Kromdijk van Consolidated Nederland.

De eerstvolgende 7daagse Dakcursus Platte Daken start op 11 september. 
Voor deze cursus kunnen nog deelnemers geplaatst worden. De cursus 
is vooral bedoeld voor nieuwe instromers en doorstromers in de dakbe
dekkingsbranche en voor medewerkers van corporaties, gemeenten en 
aannemers die in relatief korte tijd veel kennis willen vergaren over alle 
facetten van het platte dak. 

BAJESDAKREVOLUTIE: DIENST JUSTIËLE INRICHTINGEN  
WIL ZONNEPANELEN OP ALLE GEVANGENISSEN
De Dienst Justiële Inrichtingen (DJI) wil alle geschikte bajesdaken vol 
gaan leggen met zonnepanelen. Dat heeft de 
organisatie bekend gemaakt op de  
Dag van de Bedrijfsvoering. Annelore Roelofs,  
plaatsvervangend hoofddirecteur DJI,  
kondigde in een videoboodschap het nieuws 
aan. Als grote organisatie wil de DJI zijn impact 
op het milieu verlagen. Momenteel worden 
alle DJIpanden geïnventariseerd door het 
Rijksvastgoedbedrijf. Vanaf 2020 gaan  
de eerste zonnepanelen het dak op.  
Ruim 30.000 vierkante meter dak met  
zonnepanelen zou de organisatie naar  
eigen zeggen op termijn 4,5 miljoen kilowatt  
zonnestroom opleveren.

Dakconnaisseur Nele Ameye met haar sculptuur.

Roebyem Anders,  

Dakenvrouw van het Jaar 2018,  

geeft uitleg in een videoboodschap.



Volgende maand in Roofs:

Aabo Safe bv www.aabosafe.nl

Kedge Safety Systems bv www.kedge.nu

Hotel Zuiderduin www.zuiderduin.nl

IKO nl.iko.com

RHEINZINK Nederland www.rheinzink.nl

Esdec www.esdec.com

Mawipex Handelsmaatschappij bv www.mawipex.nl

Jet Bik www.jetbik.nl

Eurofast www.eurofast.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Kingspan Unidek www.unidekflatroofs.nl

Gebr. Bodegraven www.gb.nl

Zinkunie www.zinkunie.nl

Verffabriek OAF Holland bv www.oafholland.nl

Isobouw www.isobouw.nl 

BMI Group www.bmigroup.com

Aabo Greentech bv www.aabogreentech.nl

Continu Isolatiewerken www.continuisolatiewerken.nl

Anjo www.anjo.nl

Bitasco www.bitasco.nl

Triflex bv www.triflex.nl

Actiondak www.actiondak.nl

Unilin Insulation bv www.unilininsulation.com

WireworkeR www.wireworker.nl

Daksafe www.daksafe.nl

Guardian bv www.guardian.nl

Roval Aluminium bv www.roval.eu

Allup www.allup.nl 

Artilan bv www.artilan.nl 

Royal Roofing Materials www.royalroofingmaterials.com

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Hütter Safety www.hutter.nl

A&T Prefab www.aentprefab.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
Parkeerdaken

AAN TAFEL MET…
Friso Klapwijk

De volgende Roofs verschijnt op 6 augustus 2019

98     Roofs

VERSLAG 
Utrecht voorziet bushokjes van groendaken

INTERVIEW
VESP krijgt een nieuw bestuur 

Foto: Clear Channel.

www.isobouw.nl/platdak

PolyTopHR-BIO 
met ‘BioFoam® inside’
De meest toegepaste plat dak isolatie is nu 
nog milieuvriendelijker 

De plat dak isolatieplaten van IsoBouw worden door veel enthousiaste gebruikers toegepast. De isolatie is 
snel en eenvoudig verwerkbaar, goed belastbaar, milieuvriendelijk en scherp geprijsd. Om deze voorsprong op 
andere systemen verder uit te bouwen introduceert IsoBouw een nieuwe generatie met een verder verbeterde 
milieuprestatie. 

 
PolyTopHR met EPSHR isolatie had al de beste milieuscore, mede dankzij het feit dat het voor 98% uit lucht 
bestaat.  IsoBouw gaat nu nog een stap verder richting biobased bouwen. De EPSHR isolatiekern wordt voor 
ca.10% vervangen door het biologische isolatiemateriaal BioFoam®. BioFoam® is een biobased en C-2-C 
gecertificeerde isolatie die wordt gemaakt van plantaardige grondstoffen. Producten met toevoeging van 
BioFoam® worden door IsoBouw gelabeld als ‘BioFoam® inside’.

Met ‘BioFoam® inside’:
• Een nog betere milieuscore
• Een verdere CO2 -reductie
• De vertrouwde goede drukvastheid en Eurobrandklasse (B-s1, d0)
• Handhaving van 100% recyclebaarheid

NIEU
W

181512_ISOBOUW_Adv_PolyTopHR_BIOFOAM_230x300_001   1 23/08/2018   15:28



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


