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Kwaliteit op papier of  
papieren kwaliteit?

Ziehier het verdien
model van de test, 
keurings en certi
ficatieinstituten.  
Als ergens een 
creatieve denker een 
innovatief idee heeft, 
begint bij deze instituten 
de kassa te rinkelen.  
Want een innovatief idee  
is alleen levensvatbaar als  
het door de ballotage komt.  
En zodra het levensvatbaar is,  
kan worden bekeken waar het allemaal voor kan worden 
gebruikt: elke toepassing heeft weer zijn eigen papiertje.  
En in de bouw staat Europa nog in de kinderschoenen:  
buitenlandse documenten tellen in veel gevallen niet mee, 
want we willen de documenten toegespitst op ons klimaat, 
onze windbelasting en kort gezegd ook onze smaak.

Het gevaar is een beetje dat je er een Buurman & Buurman 
op papier mee creëert: wat het ene document niet afdekt, 
kan worden opgevangen met het andere document – maar 
hangt het dan nog wel samen met de overige documen
tatie? Een te grote focus op de papieren realiteit kan ervoor 
zorgen dat in theorie een perfect dak wordt afgeleverd, 
maar de praktijk is zoals bekend altijd weerbarstiger.  
Daarom is het van essentieel belang dat het gebouwdos
sier zorgvuldig en met kennis van zaken wordt opgebouwd. 
Eigenlijk is dat een heel eigen discipline, die niet vanzelf
sprekend door de bouwer zelf wordt ingevuld:  
bouwers zijn geen schrijvers. 

In de komende overgangsperiode moet duidelijk worden 
hoe hier in de praktijk invulling aan gegeven zal worden. 
Nu al lijkt me helder dat de bouwers (en dus ook de dak
dekkers) actief met het onderwerp aan de gang zullen 
moeten gaan, om te voorkomen dat ze afhankelijk worden 
van de theoretici.

Edwin Fagel

Mijn 2jarige dochter is helemaal verslingerd aan de  
animatieserie Buurman & Buurman. Het is inmiddels een 
ritueel om aan het einde van de dag met haar een aantal 
afleveringen te kijken en ik geniet er minstens zo veel van  
als zij. Deze Tsjechische serie, met teksten en stemmen van 
Kees Prins en Siem van Leeuwen, portretteert twee buurman
nen die graag klussen. Het grappige is dat ze steeds voor 
een relatief eenvoudig probleem een heel ingewikkelde  
oplossing vinden, die (ook al omdat ze niet altijd even  
handig zijn) weer andere problemen oplevert. Vaak eindigt 
de aflevering met een krankzinnige oplossing voor een  
probleem dat er helemaal niet was.

Dit moet mensen die in de bouw werkzaam zijn bekend  
voorkomen. Een gebouw, maar ook het bouwdeel dak,  
is als een mozaïek, waarbij alles met alles samenhangt.  
Als je links iets aanpast, is het maar de vraag of alles rechts 
nog wel klopt. Het kan even duren, maar het antwoord op 
die vraag komt altijd. Daarom is het heel terecht dat met de 
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) het begrip  
‘verborgen gebreken’ verleden tijd wordt. Een gebrek immers 
dat pas na verloop van tijd zichtbaar wordt, mag niet  
zomaar het probleem worden van de opdrachtgever:  
het blijft hoe dan ook een gevolg van het handelen van de 
aannemer. Daarom dwingt het nieuwe stelsel de aannemer 
te allen tijde scherp te zijn op de kwaliteit van zijn werk.  
Als er tijdens de bouw een oplossing voor een probleem 
moet worden gevonden, mag niet zomaar worden geïm
proviseerd, maar moet de oplossing (onder supervisie van 
de kwaliteitsborger) worden gedocumenteerd en opgeno
men in het gebouwdossier.

Zo moet geborgd worden dat de gevraagde kwaliteit ook 
inderdaad wordt geleverd. 

Kwaliteit is een subjectief begrip dat objectief is te meten. 
Alle eigenschappen van een product of materiaal zijn  
te meten en vast te leggen, maar het hangt van de  
beschouwer af welke conclusies aan die cijfers worden  
verbonden. Je hebt de minimale eisen die voor Nederland  
in het Bouwbesluit zijn geformuleerd, maar die in het buiten
land weer anders zijn. En je hebt de aanvullende eisen die 
per project variëren: wil de opdrachtgever zich onderschei
den op het gebied van duurzaamheid? Zijn er aanvullende 
brandeisen nodig? Wordt het dak gebruikt voor andere 
doeleinden dan alleen de waterdichting? Dan zijn er andere 
kwaliteiten nodig en bij die kwaliteiten moeten documenten 
kunnen worden overlegd. 
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Uw partner voor  
platte en hellende daken!

Daken bieden eindeloos veel mogelijkheden. BMI helpt u graag 
deze tot in elk detail te ontdekken. Kent u BMI al? Wij zijn Icopal en 
Monier, maar dan samen! Met onze dakbedekkingssystemen en
bouwmaterialen levert u voor elk dak, plat of hellend, de beste 
oplossing. Een dak waarop uw klant langdurig en zorgeloos kan 
vertrouwen. Als BMI bundelen we niet alleen onze producten, maar 
ook onze krachten op het gebied van innovatie, duurzaamheid en 
milieuvriendelijkheid. Met extra slagkracht werken we samen aan 
uw succes. Want als u succes heeft, hebben wij dat ook!

bmigroup.com
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Het nieuwe dorpshuis van Zwanenburg kun je met recht heel bijzonder  

noemen. Het zigzaggende dak is niet alleen fraai, maar ook functioneel.  

De licht tot steil hellende zadelkappen houden de bezoekers droog  

en warm, laten daglicht toe en zetten zonlicht om in elektriciteit.  

Mede vanwege de locatie, vlakbij Schiphol, werd gekozen voor een  

kerosineresistente FPO dakbedekking. 

Dorpshuis met zigzag-dak

De elf geschakelde zadelkappen van de multifunctionele 
 accommodatie hebben verschillende hellingshoeken,  
van 35° tot 67°. De nokken liggen parallel in oostwestrichting 
en variëren in hoogte. Ter plaatse van de sporthal en de tri
bune reiken de zadelkappen iets hoger dan boven de andere 
ruimtes, vanwege de benodigde vrije hoogte om te sporten. 
Aan de pleinzijde krijgt een kap een grote tekst in een 
 afwijkende kleur: DORPSHUIS. Met de tekst wordt verwezen 
naar de grote boerenschuren in de Haarlemmermeerpolder, 
die zijn voorzien van daken met patronen of namen. 

TECHNIEK
Het dak van de sporthal heeft een stalen draagconstructie 
met raatliggers in de nokken en goten. Daarop bevindt  
zich een pakket met geprofileerde staalplaten, PE folie,  
142 mm PIR isolatie, 1,5 mm FPO membraan en decoratieve 
FPO profielen van 35 mm breed en 25 mm hoog.  
De combinatie van de lichtgrijze kleur en de decoratieve 
elementen geeft het dak een ‘zink met felsnaden’look. 

Hendrikx Daksystemen kreeg de opdracht voor de uitvoering, 
mede vanwege de meer dan 25 jaar ervaring met het toe
gepaste FPO systeem: Sarnafil TS7715. Het dakdekkersbedrijf 
werkt met vier man tegelijk op het dak. In totaal wordt onge
veer 3.450 m2 bedekking aangebracht: FPO met een inlage 
van polyestervezel en glasvezelversterking. Die inlage draagt 
bij aan de treksterkte en verplaatst de windbelasting naar 
de mechanische bevestigingen die in het dakvlak verankerd 
zitten. De dakbedekking wordt aan dakankers gelast met 

Tekst en foto’s: Martijn van den Bouwhuijsen
Visualisaties: heren 5 architecten

De gemeente Haarlemmermeer, waartoe Zwanenburg 
 behoort, wilde een nieuwe ontmoetingsplek creëren voor 
jong en oud met faciliteiten voor sport, cultuur en ontspan
ning. Heren 5 architecten kreeg de opdracht voor het 
ontwerp van het dorpshuis, dat ligt tussen een winkelplein 
en een park met water. Alle gebruiksruimten van het nieuwe 
Hart van Zwanenburg zijn zichtbaar vanuit de centrale 
 ontvangstruimte met bar. Vanuit deze ‘binnenstraat’ met 
 toegangen aan de plein en parkzijde kun je onder meer  
de sporthal, de bibliotheek en de biljartzaal betreden.

ESTHETIEK
De veelhoekige plattegrond en de gevarieerde dakvorm 
geven het dorpshuis een speels uiterlijk. Met het dak wordt 
verwezen naar de traditionele kapvormen uit Zwanenburg. 

De veelhoekige plattegrond en de gevarieerde dakvorm geven het 

dorpshuis een uniek en speels uiterlijk. Met het dak wordt verwezen 

naar de traditionele kapvormen uit Zwanenburg..

Het dorpshuis is gesitueerd tussen een park en een winkelplein.

Aan de pleinzijde krijgt een kap een grote tekst: DORPSHUIS. Met de tekst wordt verwezen naar de grote boerenschuren in de Haarlemmermeerpolder.

Het dorpshuis is met mens- en milieuvriendelijke materialen  

gebouwd. Gelamineerde houten spanten, die in het zicht blijven, 

ondersteunen het dak.
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behulp van magnetische inductie. De met kunststof omhulde 
metalen ankers zijn aan de bovenzijde voorzien van een  
FPO laag. Die laag versmelt met de dakbedekking door  
de inductie. De decoratieve profielen worden daarna op de 
dakbedekking gelast.

DUURZAAMHEID
Het dorpshuis wordt met mens en milieuvriendelijke 
 materialen gebouwd. Gelamineerde houten spanten,  
die in het zicht blijven, ondersteunen het dak. De gevels die 
grenzen aan het park krijgen houten bekleding en de  
gevels aan het plein metselwerk. Aan de verblijfsruimtes, 
waaronder de sporthal, stelde de opdrachtgever hoge 
akoestische eisen. De nagalmtijd is straks korter dan de 
NOCNCF eisen. De daken worden akoestisch uitgevoerd.  
In de cannelures van de geperforeerde geprofileerde stalen 
dakplaten komt geluiddempende minerale wol.

Mede omdat de FPO dakbedekking chemisch resistent  
is tegen kerosine, koos de opdrachtgever daarvoor.  
Bij oplevering wordt tien jaar garantie gegeven op product 
en verwerking. De dakbedekking heeft een verwachte 
 levensduur van meer dan 40 jaar. De dakdekker adviseert 
om minimaal twee keer per jaar de goten schoon te maken 
ter voorkoming van verstopping in de afvoeren, ook omdat  
er veel loofbomen rondom het gebouw staan. 

Het zeer goed geïsoleerde dak met een Rc van 6,0 W/m2K 
wordt voor ongeveer de helft voorzien van zonnepanelen, 
wat  het gebouw zelfvoorzienend maakt. De opgewekte elek
triciteit wordt teruggeleverd aan het net of direct gebruikt. 
Bijvoorbeeld voor het koelen of verwarmen van de vloeren 
met behulp van een warmtepomp. De zonnepanelen komen 
op de zuidelijke zijden van de dakkappen. 

VEILIGHEID
Sarnafil dakbedekking wordt meestal aangebracht op  
platte tot licht hellende daken. In Zwanenburg zijn de daken 
niet alleen steil, tot 67°, maar ook hoog, tot 10 meter.  
De steile daken maken het gebruik van een lasautomaat on
mogelijk. Alle verbindingen tussen de stroken dakbedekking 
worden handmatig gelast, wat extra mankracht vergt.

Om veilig en efficiënt te werken gebruiken dakdekkers 
 speciale, op maat gemaakte ladders. Die ladders zijn 
 voorzien van aangelaste beugels met rolvoorziening, 

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

• OPDRACHTGEVER: GEMEENTE HAARLEMMERMEER
• ARCHITECT: HEREN 5 ARCHITECTEN, AMSTERDAM
• BOUWMANAGEMENT: BBN, HOUTEN
• BOUWFYSICA: ALCEDO, HOLTEN
• CONSTRUCTEUR: PIETERS BOUWTECHNIEK, HAARLEM 
• AANNEMER: K_DEKKER BOUW EN INFRA, WARMENHUIZEN
• DAKDEKKER: HD DAKSYSTEMEN, SOMEREN
• FPO DAKBEDEKKING: SIKA, UTRECHT

waardoor het dakvlak goed bewerkt kan worden zonder 
schade te veroorzaken of te vallen. Voor alle werkzaamheden 
boven de eigen lengte van een dakdekker gebruiken zij de 
speciale ladders. Voor het veilig betreden van het dak staan 
rondom steigers, die waar nodig voorzien zijn van vangnetten. 
Bij een verwachte weerverwachting boven de 30° Celsius 
hanteren de dakdekkers een tropenrooster. De werkperiode 
is dan vervroegd naar 6.00 tot 14.00 uur. Daarnaast wijst de 
bedrijfsleider de vakmensen erop om extra te drinken. 

SAMENWERKING
Veel bouwmateriaal en materieel wordt omhoog getrans
porteerd met een torenkraan. Het dakje van de toren wordt 
geheel op maaiveldniveau geprefabriceerd en naar  
boven gehesen. Vanwege de beperkte bereikbaarheid van 
de toren viel de beslissing daarop. Deze prefab kap bestaat 
uit een stalen frame en het dakpakket. Uiteraard vindt  
deze operatie plaats in overleg met de aannemer die de 
kraanplanning maakt.

De complexiteit en de steilheid van de daken maakte het 
inschatten van het aantal benodigde werkuren lastig  
voor de calculatieafdeling van het dakdekkersbedrijf.  
Om een zo goed mogelijke inschatting te maken  
is een 3D BIM model gebruikt. ■

Zaanstraat 2 - 5712 SN Someren - Tel 0495 663 422 - info@hd-daksystemen.nl
www.hd-daksystemen.nl
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Om veilig en efficiënt te werken, gebruiken dakdekkers speciale,  

op maat gemaakte ladders.

Hemelwater gaat via de verholen goten richting afvoeren  

in de spouwen.

De kappen van de sporthal en andere ruimtes worden akoestisch 

uitgevoerd. In de cannelures van de geperforeerde geprofileerde 

stalen dakplaten komt geluiddempende minerale wol. Het dak van 

de sporthal wordt voorzien van drie ramen van 2900 bij 1750 mm. 

In totaal wordt ongeveer 3.450 m2 bedekking aangebracht.

Ter plaatse van de sporthal en de tribune reiken de  

zadelkappen iets hoger dan boven de andere ruimtes. 



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

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

Gezien het grote aantal aanwezigen 

Uitreiking 

DakAward 2019

Voor Roofs en steilDAK 

Dak van het Jaar

&

Uitreiking Award 

Dakenman/vrouw 

2019
Uitreiking Award 

Dakenman/vrouw 

Wolter Kroes

bekend van “Ik heb de 

hele nacht liggen dromen”

 en de nummer 1-hit

 “Viva Hollandia”,

zal een daverend 

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

Sinds eind vorig jaar is Martijn van den Bouwhuijsen verantwoordelijk voor  

de artikelenreeks Dak van het Jaar in Roofs. Daarmee zorgt hij voor de input 

van de jury, die begin volgend jaar moet gaan bepalen welk dak zich mag 

kronen tot het Dak van het Jaar 2019. In dit artikel stellen we hem voor. 

Verkiezing is afspiegeling 
veelzijdigheid dakenbranche

FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE

DE KWALITEIT IS HOOG
Van den Bouwhuijsen vertelt dat het werk hem goed bevalt. 
“Het is leuk om vanuit mijn brede, bouwkundige achtergrond 
de bijzondere bouwprojecten te bezoeken en te beschrijven. 
Ik hou ervan om de verschillende facetten te belichten.  
Het schrijven over een bepaald project dwingt je ook om  
je in de materie vast te bijten. Ik ga door tot ik het snap.  
Dat blijft boeien: er gebeuren heel bijzondere dingen op het 
dak, onder invloed van de maatschappelijke en technische 

ontwikkelingen. Waar het dak tot voor kort een beetje gezien 
werd als een loze ruimte, is het nu bij uitstek de plek waar  
alle ontwikkelingen tot hun recht kunnen komen.”

“En er zijn nogal wat ontwikkelingen gaande die hun effect 
hebben op de daken van Nederland. Denk alleen maar 
aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en het 
Klimaatakkoord. We staan nog maar aan het begin van een 
groot aantal ontwikkelingen op het dak en de verkiezing  
Dak van het Jaar is daar een mooie afspiegeling van.”

“Ik durf ook wel te zeggen dat de kwaliteit van de Nederlandse 
dakenbranche algemeen gesproken heel goed is.  
Toevallig ben ik laatst in ZuidItalië op vakantie geweest.  
Het eerste wat ik zag toen ik op mijn vakantieadres aan
kwam, was dat het dakje boven ons dakterras was afgebro
ken. Dat is in Nederland natuurlijk ook niet onmogelijk,  
maar het gegeven dat dit me opviel, zegt toch dat dit soort 
dingen bij ons veel minder gebruikelijk is.”

VAKMANSCHAP
“Maar hoe mooi een ontwerp ook is en hoe kwalitatief  
hoogwaardig de gebruikte materialen ook zijn, als het niet 
goed wordt aangebracht heb je een vergiet als dak.  
Het komt dus kort gezegd steeds weer neer op het vakman
schap van de dakdekkers. De winnaars van de afgelopen 
jaren laten zien dat dit vakmanschap zeer zwaar weegt  
in de beoordeling door de jury.” 

Besloten is bovendien, dat de verschillende beoordelings
criteria in de artikelen expliciet zullen worden gemaakt.  
De beoordelingscriteria van de jury zijn:

• Technische kwaliteit
• Esthetische kwaliteit
• Duurzaamheid
• Veiligheid
• Samenwerking

Van den Bouwhuijsen: “In een volgend artikel zal hier uitge
breider op in worden gegaan. Maar het betekent in ieder 
geval dat vanaf dit nummer de artikelen, meer nog dan 
voorheen het geval was, zullen worden opgesteld volgens 
een vast stramien, waarbij alle beoordelingscriteria expliciet 
aan bod komen. Dit komt voort uit een wens van de jury, 
omdat het vergelijken van verschillende projecten toch een 
beetje een vergelijking tussen appels en peren blijft.  
Door deze, meer expliciete wijze van beschrijven en beoorde
len wordt de transparantie vergroot. Er is elk jaar wel in meer 
of mindere mate discussie over de vraag of de winnaar te
recht is of niet. Met een transparante manier van beschrijven 
en beoordelen wordt in ieder geval beter zichtbaar gemaakt 
hoe de jury tot haar oordeel is gekomen.” 

PRIJSUITREIKING
“Inmiddels is de jaarlijkse prijsuitreiking in Egmond aan Zee 
een vaste waarde geworden in de dakenbranche,”  
signaleert Van den Bouwhuijsen. “Helaas kon ik er de  

afgelopen editie niet bij zijn, maar bij de volgende editie,  
op 20 maart 2020 in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee,  
zal ik er zeker zijn. Ik heb begrepen dat veel aanwezigen  
de aanleiding aangrijpen om er een weekendje Egmond 
van te maken. Zelf ben ik ook zoiets van plan. Ik kom uit 
 Eindhoven, dus ik ga niet zomaar heen en weer.  
En een weekendje Egmond is natuurlijk geen straf!”

Van den Bouwhuijsen sluit het interview af met een oproep 
aan de markt. “Als u een bijzonder project onder handen 
heeft, of in de planning heeft staan: laat het ons weten!  
Inmiddels hebben we al een mooie lijst te beschrijven  
projecten in de planning staan, maar in dit geval geldt:  
hoe meer, hoe beter. De kwaliteit van de verkiezing staat 
of valt met de input van de markt en daarom hebben wij 
graag een ruime keuze uit het aanbod. Natuurlijk mag  
ik niet op de stoel van de jury zitten, maar het is altijd  
onze insteek om projecten te beschrijven die echt bijzonder 
zijn. U kunt de projecten aanmelden bij de redactie via  
het mailadres edwin@lumail.nl.” ■

Sinds oktober 2008 is Martijn van den Bouwhuijsen actief  
als zelfstandig tekstschrijver voor meerdere bouwbladen.  
Nadat hij als bouwkundig ingenieur was afgestudeerd, 
merkte hij al snel dat het werk bij een ingenieursbureau hem  
niet erg lag. “Ik hou van de vrijheid om mijn tijd zelf in te 
delen en bovendien ben ik iemand die graag alleen werkt,” 
vertelt hij. “Schrijven deed ik altijd al als hobby. Daarin wilde 
ik me verder bekwamen. Daarom begon ik naast mijn werk 
een schrijfcursus te volgen en vervolgens heb ik ook stage 
gelopen bij enkele uitgeverijen, waaronder Sdu (Cobouw).  
In 2008 heb ik uiteindelijk het besluit genomen om voor  
mezelf te beginnen. Een grote stap, zeker omdat in die tijd, 
het begin van de Kredietcrisis, niet zo veel behoefte was  
aan freelance tekstschrijvers. Maar omdat ik een vlotte pen 
had en verstand van bouwgerelateerde onderwerpen,  
kon ik aan de slag voor verschillende bouwbladen,  
zoals Bouwwereld, Bouwen met Staal, Aluminium en  
Dakenraad. Daarmee ben ik de crisisjaren doorgekomen.”

“Het werken voor mijn verschillende opdrachtgevers  
beviel me goed, maar ik heb in 2016 het werk voor mijn  
opdrachtgevers om gezondheidsredenen moeten staken.  
Na een tijdje uit de running te zijn geweest, was ik in de  
loop van 2018 weer zo ver dat ik de draad langzamerhand 
kon oppakken. Ik kende Roofs en ook kende ik de reeks  
Dak van het Jaar. Maar toen de redactie contact met me 
opnam met de vraag of ik Joop Wilschut wilde opvolgen  
als redacteur Dak van het Jaar, heb ik me nog wel even in 
de projecten verdiept. Overigens vind ik het mooi dat ik  
het stokje van Joop Wilschut heb mogen overnemen,  
ik ken hem uit het verleden en hij heeft eens tegen me ge
zegd dat hij veel van zichzelf in mij herkende. Momenteel is 
Lindeman Uitgevers mijn enige opdrachtgever, ik verzorg de 
artikelenreeks Dak van het Jaar in zowel Roofs als steilDAK.”



Esthetisch en energiebesparend: 
de zonnedakpan

advertorial

Zonnepanelen zijn een goede investering en steeds meer mensen  

kiezen ervoor om ze op hun dak te laten plaatsen. In ons artikel over  

de technische ontwikkelingen op het gebied van zonnepanelen las  

je eerder al over de nieuwste technieken om zonneenergie op te  

wekken. Hier lees je meer over de toepassing van keramische zonne

dakpannen, die er niet alleen voor zorgen dat je op de energiere  

kening bespaart, maar ook nog eens erg fraai staan op je woning.

EEN SLIMME TOEPASSING VAN ZONNECELLEN
Keramische zonnedakpannen zijn gemaakt van flexibele 
PVcellen die op gebogen vlakken kunnen worden gebruikt. 
Zo kunnen ze op een traditionele keramische dakpan 
worden toegepast. Dit is esthetisch gezien veel mooier dan 
platen met zonnecellen op je dak, zoals de oorspronkelijke 
zonnepanelen. Doordat de juiste technologie is toegepast 
bij de vervaardiging van de dakpannen, wekken ze zoveel 
mogelijk energie per dakpan op, onafhankelijk van hoeveel 
licht er op de andere dakpannen terechtkomt. Zo leveren de 
keramische zonnedakpannen zelfs een hoger rendement 
op dan reguliere zonnepanelen. Hierbij zijn de panelen wel 
aan elkaar geschakeld en is het rendement van een paneel 
afhankelijk van dat van andere panelen.

ZONNEDAKPANNEN DIE PASSEN BIJ JOUW WONING
Zonnedakpannen kunnen op iedere dakvorm worden 
 toegepast door de hoeken en randen van het dak met  
reguliere dakpannen op te vullen. Zo kan er gekozen  
worden voor een systeem op maat met een rendement  
dat bij jouw woning past. Bovendien is er voor elke woning 
een bijpassende zonnedakpan, van strak en modern tot 
traditioneel en karakteristiek.

Keramische zonnepannen zijn nauwelijks te onderscheiden 
van de gewone dakpan. Ze kunnen bij nieuwbouwwoningen 
worden aangebracht, maar ook tijdens renovaties. En zelfs op  
veel monumenten kan de keramische zonnedakpan gewoon 
worden aangebracht. Ze zijn er in de kleuren zwart met of 
zonder glans en rood. Ook wanneer je al zonnepanelen 
hebt, hoef je geen andere omvormer aan te schaffen: 
keramische zonnedakpannen kunnen gewoon op dezelfde 
omvormers worden aangesloten als reguliere zonnepanelen.

BESPAREN OP ZONNEDAKPANNEN OP JE DAK
Een dak met zonnedakpannen kun je al in 20 jaar terugver
dienen. Je hebt dan niet alleen het zonneenergiesysteem, 
maar ook de dakpannen terugverdiend. In het geval van 
nieuwbouw of wanneer je verouderde dakpannen vervangen 
moeten worden, bespaar je dus op de aanschaf van je dak
pannen. Ook door het laten vervangen van je huidige dak 
door een dak met keramische zonnepannen te combineren 
met het isoleren van je dak, kun je besparen en gebruik je 
de opgewekte energie nog zuiniger.

Wil je nog meer besparen met zonnedakpannen?  
Informeer dan bij de belastingdienst of je de btw die je 
betaalt over de aanschaf van de zonnedakpannen kunt 
terugvragen. Wanneer je zonneenergie opwekt kun je hier 
namelijk voor in aanmerking komen. Daarnaast kun je met 
de online energievergelijker verschillende energiecontracten 
vergelijken om zo de laagste prijs voor je energie te betalen. 
Door gunstige voorwaarden zoals de terugleververgoeding 
of de salderingsregeling, kun je met de energievergelijker 
nog meer uit je keramische zonnedakpannen halen. ■

Bestel gewoon vanaf 
het dak!

Actiondak, de online groothandel in:

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

- DAKRANDAFWERKING - VEILIGHEID - GEREEDSCHAP - KLEDING

ACTIONDAK

WWW.ACTIONDAK.NL

Image by Bernd Hildebrandt from Pixabay 
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Voortbouwen op andermans werk is in de bouw standaard. Maar wie voort

bouwt op andermans werk, accepteert dit werk, hoe zit dat met dat de verant

woordelijkheden? Men is zich in de dakenbranche onvoldoende van dit risico 

bewust. Otto Kettlitz van NiemanKettlitz gaat nader op deze problematiek in. 

Voortbouwen op  
andermans werk

ACCEPTEREN VAN DE ONDERGROND NIET ZONDER RISICO’S

Ir. O. Kettlitz, Nieman-Kettlitz Gevel- en dakadvies bv

Zelfs als we naar het dak alleen kijken, komt het  voortbouwen 
op andermans werk meerdere malen voor: een montage
bedrijf legt de stalen dakplaten op de stalen ondercon
structie van een staalconstructiebedrijf, de dakdekker legt 
hierop een dampremmede laag, isolatie en dakbedekking 
en tenslotte, met name in deze tijd, plaatst de leverancier 
van zonnepanelen zijn panelen op dit dak.

Bij een bestaand gebouw dat gerenoveerd wordt  
en/of bij een bestaand dak dat van zonnepanelen wordt 
voorzien, is de situatie in de basis niet anders. Dit is gang
baar,  geaccepteerd en vindt vele malen per jaar plaats,  
maar impliceert wel degelijk een risico. Hieraan voorbij gaan,  
of dit onvoldoende meenemen, kan leiden tot claims die de 
opdrachtsom van de werkzaamheden (ver) kunnen over
stijgen. Aan de hand van twee voorbeelden uit de praktijk en 
een fictief geval, deels gebaseerd op de praktijk, wordt in dit 
artikel op dit grensvlak tussen techniek en ingegaan.

VOORBEELD 1
Nadat de dakdekker de isolatie en de dakbedekking had 
aangebracht, constateerde de opdrachtgever in de stalen 
dakplaten een aanzienlijk aantal lelijke deukjes en meldde 
dit aan de aannemer. Deze ging naar de betreffende dak
dekker en deed zijn beklag dat laatstgenoemde deuken in 
het dak had getrapt. Het verweer van de dakdekker was dat 
het onmogelijk bleek om de isolatie en dergelijke over het 
dak te verspreiden zonder deuken te maken. Volgens hem 
was dat niet zijn schuld en was het staal van de dakplaten 
gewoon te dun. Uit nameting bleek inderdaad dat de platen 
dunner waren dan de toelaatbare ondergrens behorende 
bij de bestelde dikte. Kous afgedaan? In dit geval wel,  
omdat de opdrachtgever de situatie uiteindelijk accep
teerde, maar dit had voor de dakdekker volledig verkeerd 
kunnen uitpakken en wel om twee redenen.

In de eerste plaats is er de bekende kreet: “monteren is 
accepteren”. Door op een (zo constateerde de dakdekker 
nota bene zelf) ongeschikte ondergrond te gaan werken, 
heeft deze impliciet deze als correcte basis om op verder te 
werken geaccepteerd en daarmee in belangrijke mate de 
verantwoordelijkheid voor het correct zijn van de ondergrond 
op zich genomen. Als de dakdekker dit niet heeft kunnen  
uitsluiten, ligt er bij de dakdekker zelfs een onderzoeksplicht 
om vast te stellen of de basis voor zijn werkzaamheden  
hiervoor geschikt is. Deze plicht heeft de dakdekker niet  
vervuld: deze is zelfs verder gegaan ondanks het feit dat 
deze wist(!) dat er iets aan schortte.

Deze juridische consequentie is ook verklaarbaar. Immers, 
door dóór te werken, ontneemt men aan het montagebedrijf 
de mogelijkheid van een (relatief) eenvoudige oplossing,  
zoals platen dubbel leggen, waar deze de grootste overspan
ningen hebben, of extra belastingspreidende voorzieningen  
treffen. Nu is er alleen nog maar de optie van sloop van het  
totale dakpakket en bij een gekleefde constructie zelfs moge 
lijk inclusief de stalen ondergrond. De hiermee gemoeide 

kosten kunnen zomaar het vijfvoudige zijn van de oplossing, 
die mogelijk was geweest, als de dakdekker direct aan de 
bel zou hebben getrokken c.q. gewoon zou zijn gestopt. 

Bovendien heeft niemand het recht andermans werk te  
beschadigen bij het uitvoeren van zijn eigen werkzaam
heden. Dan is de enige optie stoppen, of dat qua planning 
nu wel of niet uitkomt. Men maakt de situatie immers  
alleen nog maar erger.

VOORBEELD 2
Het tweede voorbeeld is ook afkomstig uit de nieuwbouw en 
betreft het aanbrengen van dakpanelen boven een garage
bedrijf op een stalen onderconstructie. Bij oplevering bleek 
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de waterafvoer onvoldoende te zijn en traden er lekkages  
op. Dit was het gevolg van een te slappe staalconstructie: 
deze boog te sterk door. Dit geschil kwam wel voor de rechter 
en wie diende de kosten van het vervangen van het dak 
 inclusief het verzwaren van de staalconstructie te betalen? 
De applicateur van de stalen dakpanelen! Volgens de rech
ter had deze tijdens de montage moeten kunnen merken(!) 
dat de onderconstructie, waarop hij ging monteren,  
te slap was. De rechter schoof hierbij nota bene de primaire  
verantwoordelijkheid van de hoofdconstructeur in de  
schoe nen van het montagebedrijf omdat deze zondermeer 
de hoofddraagconstructie had geaccepteerd.  
Dit is een behoorlijk extreme uitspraak. Gevolg was dat het 

montagebedrijf een bedrag van € 100.000, moest betalen 
bij een aanneemsom die nog onder de € 50.000, lag.

(FICTIEVE) VOORBEELDEN 3
Dit betreft voorbeelden van recente datum en het handelt 
hier om opdrachten om bij bestaande dakoppervlakken 
plus onderconstructies de geschiktheid te beoordelen wat 
betreft het plaatsen van zonnepanelen: een in de huidige 
tijd veelvuldig voorkomend verzoek. Uit de inspectie n.a.v. 
één van deze opdrachten bleek tot de teleurstelling van  
de eigenaar dat de stalen dakplaten zodanig waren  
aangetast, dat het afsteunen van het gewicht op deze  
platen onverantwoord bleek.

Bij een tweede inspectie op basis van een andere  
opdracht bleken de dakplaten en verdere dakconstructie  
in een prima conditie te verkeren. Maar uit een construc
tieve controle (extra gewicht, wind) bleek dat de onder
liggende draagconstructie het extra gewicht van de 
 zonne panelen niet zou kunnen opnemen, althans niet 
volgens de vigerende regelgeving.

Wat nu als deze eigenaren niet deze zorgvuldigheid  
zouden hebben betracht?

Er zijn twee mogelijkheden: of het gaat goed, maar er is  
wel sprake van het overtreden van de regelgeving en  
van een potentieel gevaar, of er treedt op enig moment  
een calamiteit op. In de eerste situatie zou men kunnen  
denken uiteindelijk opgelucht adem te kunnen halen.  
Echter: recentelijk bleek na verkoop de koper de verkoper 
aansprakelijk te stellen voor een gelijksoortige situatie  
(onverantwoord aangepaste staalconstructie). 
Is deze aansprakelijk? Of het bedrijf dat in zijn opdracht  
de constructie heeft aangepast?

Bij een calamiteit, mede afhankelijk van de schade en even
tueel het letsel, zijn de gevolgen niet te overzien. In ieder geval 
zal het bedrijf dat de zonnepanelen heeft geplaatst direct of 
indirect aansprakelijk worden gesteld voor een bedrag dat 
een veelvoud zal zijn van zijn opdrachtsom. Deze heeft immers 
zijn onderzoeksplicht verzuimd en daarmee een gevaarlijke 
situatie gecreëerd, met alle gevolgen van dien.

CONCLUSIE
De conclusie is dat er in een nieuwbouwfase met beleid moet 
worden omgegaan met het accepteren van een onder
grond waarop men zijn werkzaamheden gaat uitvoeren. 
 Contractuele afspraken c.q. uitsluitingen kunnen daar een 
onderdeel van zijn. Een beoordeling van de geschiktheid van  
deze ondergrond vóór het starten is in ieder geval belangrijk. 
Deze beoordeling kan namens de hoofdaannemer of  
door de betreffende bedrijven zelf worden uitgevoerd.  
Deze werkwijze sluit één op één aan op de binnen enkele 
jaren van kracht wordende Wet Kwaliteitsborging.

Verder zal men bij het werken op basis van een bestaande 
constructie altijd eerst een onderzoek naar de geschiktheid 
van deze constructie dienen te doen, of het nu een nieuwe 
gevelbekleding, een vergroening van het dak, of het plaat
sen van zonnepanelen betreft. Met name wat dit laatste 
betreft, neemt het aantal bestaande daken waarop panelen 
worden geplaatst in een snel tempo toe. Een goede zaak! 
Maar een beoordeling van de geschiktheid van het dak 
dient hier absoluut aan vooraf te gaan, wat de draagkracht 
van de onderconstructie betreft, maar ook bijvoorbeeld  
wat betreft de resterende levensduur van zo grotendeels  
afgeschermde dakbedekking, om te voorkomen dat  
men later met hoge kosten wordt geconfronteerd en om  
calamiteiten uit te sluiten. ■



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!

www.isobouw.nl/PowerTop

PowerTop®

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

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

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

=  2-laagse prestatie bij 
een 1- laagse verlegging

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

GEPATENTEERD 

•  Intensief beloopbaar = geen loopschade tijdens verwerking 

 waarde
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Een dakdekker geeft veelal een langdurige garantie op een dak.  

Begrijpelijk: een dak is bestemd om lang mee te gaan. Er kan in deze  

(garantie)periode echter van alles gebeuren, waar de dakdekker geen  

invloed op heeft. De opdrachtgever zal bij elk gebrek echter al snel naar  

de garantiepapieren grijpen. Hoe ga je als dakdekker hier mee om?

Niet elk gebrek valt 
 onder de garantie

JURIDISCH

BEKIJK DE STANDAARDVOORWAARDEN  
(IN DIT VOORBEELD: DE UAV 2012)
Een belangrijke en behulpzame bepaling vindt u in de UAV. 
In de paragraaf 222 staat dat in de garantieperiode aan het  
licht komende gebreken op eerste aanzegging (door op
drachtgever) moeten worden hersteld (door aannemer,  
in dit voorbeeld: de dakdekker). Tot zover weinig bruikbaars. 
Gebreken volgens paragraaf 222 zijn gebreken “waarvan de  
opdrachtgever aannemelijk maakt dat die met grote mate 
van waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan 
een omstandigheid, die aan de aannemer kan worden toe - 
gerekend”. Kortom: op grond hiervan moet de opdrachtgever  
aannemelijk maken dat het gebrek aan de dakdekker  
kan worden toegerekend. Dat is geen zware bewijslast.  
Van bewijzen is geen sprake – slechts van aannemelijk maken.  
Dit betekent wel dat het enkele ‘zwaaien’ met een garantie
verklaring door opdrachtgever onvoldoende is. Toch volstaan 
veel opdrachtgevers hier in eerste instantie (onterecht) mee.

Gebruikt u de UAV niet? U kunt er uiteraard ook voor kiezen 
om in de overeenkomst met opdrachtgever, of in de  
door u gebruikte algemene voorwaarden, een soortgelijke 
bepaling op te nemen. 
 
BEKIJK (OF: FORMULEER) EVENTUELE  
UITZONDERINGEN IN DE GARANTIEVERKLARING
Het loont ook de moeite om de specifieke garantieverklaring/ 
voorwaarden erbij te pakken. Een veelvoorkomende bepaling  

is dat de garantie vervalt bij oneigenlijk gebruik of bij 
 gebrekkig onderhoud aan het dak. Bij oneigenlijk gebruik 
kun je bijvoorbeeld denken het aanbrengen van een 
 dakterras op het dak of het geven van een groot ‘dakfeest’ 
(tenzij uiteraard het dak daar kennelijk ook voor bedoeld is). 
Een grote hoeveelheid bierflesdopjes op het dak kan iets 
dergelijks doen vermoeden.

Bij het opstellen van een garantieverklaring verdient het 
 aanbeveling om hier in af te kaderen wat het eigenlijk 
 gebruik is, zodat al het andere gebruik oneigenlijk is. 

Ook verdient het aanbeveling om op te nemen welke onder
houdswerkzaamheden (minimaal) door de opdrachtgever 
moeten worden uitgevoerd. Denk hierbij aan het schoon
houden van het dak en het dak ontdoen van voorwerpen, 
puin en dergelijken, alsook aan het periodiek inspecteren 
van het dak en meer in het bijzonder: de verschillende 
(rand)aansluitingen en voegen. 

In beginsel (zeker bij een nietparticuliere opdrachtgever) 
is er veel vrijheid bij het opstellen van uitzonderingen in 
een garantieverklaring (of de opdrachtgever daarmee 
akkoord gaat is uiteraard een tweede). In dit kader zou je 
als dakdekker er ook voor kunnen kiezen om op te nemen 
dat de garantie vervalt als opdrachtgever er ook maar enig 
bewerking op het dak uitvoert – zoals het (laten) plaatsen 
van een installatie. 

TOT SLOT
In de bouw worden vaak langdurige garanties afgegeven. 
Dat is begrijpelijk: een bouwwerk is immers bestemd om 
jaren (zo niet: decennia) mee te gaan. In die tijd kan er op 
of met een dak echter veel gebeuren waar een dakdekker 
geen invloed op heeft. Stem daarom de overeenkomst met 
opdrachtgever en uw garantievoorwaarden/verklaring hier 
op af. Neem op dat 1) de opdrachtgever moet bewijzen  
dat het gebrek aan de dakdekker is toe te rekenen, 2)  
dat de garantie vervalt bij oneigenlijk gebruik (en vermeld 
daarbij ook het eigenlijke gebruik van het dak) en 3) de  
opdrachtgever onderhoudswerkzaamheden moet uitoefe
nen (en neem op welke). ■

Floris Pels Rijcken, advocaat Poelmann van den Broek N.V.

Volgens de Van Dale is een ‘dak’ een ‘bovenafsluiting van 
een gebouw’. Dat is een juiste, maar erg minimalistische 
omschrijving. Vandaag de dag heeft een dak meer functies 
dan enkel het gebouw afschermen van de buitenwereld.  
Het dak draagt in veel gevallen ook installaties (zoals lucht
behandelingskasten en/of zonnepanelen). Deze installaties 
worden meestal niet door de dakdekker aangebracht.  
Maar de dakdekker geeft wel een garantie op het dak.  
Ik geef in deze bijdrage tips hoe een dakdekker zich kan  
verweren tegen een opdrachtgever die (onterecht) een 
beroep doet op de garantie. 

Het antwoord op elke (juridische) vraag is vrijwel altijd: 
‘het hangt er van af’. Daar heeft u echter niet zoveel aan. 
Daarom zal ik de onderhavige vraag beantwoorden op  
basis van een paar aannames. We gaan uit van een op
drachtgever, die met de dakdekker gecontracteerd heeft op 
basis van de UAV 2012 (een veel gebruikte set voorwaarden  
in de bouw) en dat de dakdekker een garantie van 10 jaar  
op het dak heeft verstrekt. De tweede aanname is dat 
dezelfde opdrachtgever (nadien) een derde opdracht heeft 
gegeven tot plaatsing van installaties op het desbetreffende 
dak. De laatste  en misschien wel belangrijkste  aanname  
is dat het dak nadien is gaan lekken. 

De opdrachtgever klopt vervolgens bij de dakdekker aan  
en zwaait daarbij met de afgegeven garantie. Wat doe je 
dan als dakdekker? 

Floris Pels Rijcken.



UITNODIGING

All-up Demodagen
Donderdag 26 september: 10.00 - 20.00 uur

Vrijdag 27 september: 10.00 - 20.00 uur

Zaterdag 28 september: 10.00 - 16.00 uur

Meer weten ? www.all-up.nl of bel: +31 (0) 546 - 544724
Twentepoort Oost 37 , 7609 RG Almelo

• Max. hijslast 3.000Kg

• Haakhoogte 34 meter

• Hydraulisch uitschuifbare Jib

• 24 meter reikwijdte 
   met 250Kg

• X-afstempeling

PRIMEUR!! K400

• Werkhoogte 25 meter

• Honda benzinemotor of   

 milieuvriendelijke 230Volt motor

• Flexibel inzetbaar

• Diverse plateau's leverbaar

• Max. hijslast 1.500Kg

• Haakhoogte 32 meter

• BE rijbewijs volstaat

• Geen hijsbewijs nodig

• Max. hijslast 6.000Kg

• Haakhoogte 52 meter

• Hydraulisch uitschuifbare Jib

• 30 meter reikwijdte met 1.000Kg

• Als hoogwerker inzetbaar

Ladderlift Paus easy 24 

K 1003RSX BE kraan

hoge ambities op het 
gebied van duurzaamheid 

HET ISOLEREN VAN 
EEN DUURZAME 
SPORTACCOMMODATE
UNILIN Insulation bood de oplossing voor dit project

Ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl

hoge ambities op het 
gebied van duurzaamheid 
hoge ambities op het 
gebied van duurzaamheid 
hoge ambities op het 

SPORTACCOMMODATE
UNILIN Insulation bood de oplossing voor dit project

Onlangs hebben we in opdracht van ZND dakbedekking bv
uit Eindhoven, dakisolatieplaten geleverd voor de super duurzame 

sportaccommodatie Den Donk in Oisterwijk. Van der Horst 
Aannemers koos ervoor om Utherm roof isolatieplaten toe 

te passen. PIR isolatieplaten met een hoge isolatiewaarde die 

daarnaast dun, duurzaam, licht van gewicht en gemakkelijk 

te verzagen en te verwerken zijn. Het project wordt straks 

opgeleverd met een onderhoudsovereenkomst voor 25 jaar.
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ERIK EN DE ANDEREN

Duurzaamheid op daken kent vele vormen. Waar een dak met  

waterberging en groen in combinatie met zonnepanelen voorheen  

uniek was, is dit nu mainstream aan het worden. Verduurzaming in  

de dakenbranche zit verweven in alle lagen. Circulaire product 

ontwikkeling, hergebruik en recycling, nieuwe verwerkingsmethodes  

of witte dakbedekking en demontabele daken. Er is voor ieder dak  

een verduurzamingsoplossing. Juist omdat dit begrip zo rekbaar is,  

kunnen wij in de bouw zulke mooie resultaten laten zien.

De prefab dakspecialist

de definitieve kavel pas over 5 jaar beschikbaar komt: 
 basisschool Klein Amsterdam in Amsterdam. Dit is een 
 verplaatsbare school, bestaande uit houten modules die  
flexibel inzetbaar zijn. De modules zijn met elkaar te 
 combineren, uit te breiden en verplaatsbaar. Men kan 
snel aanpasbaar zijn om te voldoen aan de wisselende 
 populatie van bewoners in de omliggende woonwijk.  
Scholen groeien en krimpen, op de wijze van iedere  
cyclus in leeftijd van de omringende bewoners.

PUZZEL
Niet alleen het gebouw kan gezien worden als een goed 
uitgewerkte puzzel, maar ook logistiek gezien is het een  
puzzel om de 34 modules zo effectief mogelijk op een  
tijdelijke locatie te krijgen, en deze direct vanaf de vracht 
wagen te kunnen monteren. Zo is ook het dak van  
basisschool Klein Amsterdam gemaakt in de werkplaats van 
De Groot Vroomshoop: dampremmer, EPS isolatie en PVC 
dakbedekking. De units waren al helemaal klaar voor ze op 
transport gingen. De school is in februari 2019 in gebruik 
genomen en vanwege het succes wordt er alweer hard  
gewerkt aan een volgend schoolgebouw. Omdat deze 
schoolgebouwen verplaatst kunnen worden en daarom 
overal in Nederland terecht kunnen komen, zijn zij opgeleverd 
met een dak dat geschikt is voor alle windgebieden.

Het meedenken met het prefabriceren van daken, o.a. met 
kunststof dakbedekking, is inmiddels een vast item voor  
Jan Vroegop en Hendrikus Doorten, directieleden van  
Olster Dakwerken. Voor de bouw van een serie prefab wonin
gen in Leiden, type FINCH, werd een PVC dakbedekking in 
eigen huis geprefabriceerd. De dakbanen werden gevormd 

tot grotere membranen die precies op het dak passen.  
De overlappen van de PVC zijn al waterdicht geföhnd,  
onder geconditioneerde omstandigheden in de werkplaats. 
Hierbij werd een strook vrijgelaten voor de mechanische  
bevestiging. Het membraan is daarna in banen van  
2,4 bij 8,4 meter gesneden en vervolgens mechanisch  
bevestigd op het dak en afgewerkt met koppelstroken.  
Hierdoor konden de daken in Leiden zeer snel afgewerkt 
worden. Een methode die er o.a. voor zorgt dat je minder 
weersafhankelijk bent.

INDUCTIE
Voor weer een andere school, waar momenteel aan wordt 
gewerkt, zal gebruik gemaakt worden van een mechanisch 
bevestigde techniek: inductie. Een methode die niet nieuw 
meer is, maar die steeds meer wordt toegepast met verschil
lende dakbedekkingsmaterialen, zoals EPDM, PVC en TPO, 
vanwege het duurzame karakter: de snelheid van werken  
en de mogelijkheden van ontmanteling en recycling na de  
verwachte levensduur van het dak of pand. Bij deze inductie
techniek wordt eerst de bevestiger, met een speciaal plaatje, 
volgens een patroon vanuit windbelastingsberekening en 
verwerkingsvoorschrift aangebracht om de isolatie vast te  
zetten, om daarna de prefab dakbedekking hier overheen 
uit te rollen. Met een inductieapparaat verwarm je vervolgens,  
door de dakbedekking heen, deze onderliggende bevesti
gingsplaatjes. De in dit geval PVC coating op het plaatje 
wordt vloeibaar, door verwarming middels een inductie
apparaat. Vervolgens wordt een element als gewicht met 
magneetdruk bovenop de dakbedekking geplaatst om  
de coating aan het membraan blijvend te laten hechten  
en te laten koelen voor de maximale sterkte onderling.  

Erik Steegman, NDA

NDA lidbedrijf Olster Dakwerken uit Steenwijk heeft bij
voorbeeld meegewerkt aan een bijzonder project van  
De Groot Vroomshoop Bouwsystemen. Een dak dat past in 
de trend van demontabel, prefab en circulair bouwen.  
Zij hebben net een schoolgebouw opgeleverd waarvan 

Ga je vervolgens verhuizen? Dan kun je de dakbedekking 
ongeschonden weer meenemen door simpelweg weer  
te verwarmen met inductie! 

Dit is, zonder gekheid, wel dé methode voor het schoon ver
wijderen van de dakbedekking voor hergebruik of ontmante
ling. Iets wat steeds belangrijker wordt. Een ander voordeel is 
dat je het meest efficiënte bevestigingspatroon kan ontwer
pen. Je hoeft in de randzone niet meer te werken met rollen 
van een halve meter of iets dergelijks. Het aanbrengen van 
de bevestigers is tenslotte niet meer afhankelijk van de over
lap. Deze methode is toepasbaar bij EPDM en bij kunststof 
dakbedekking en onder lichtgewicht extensief begroeide 
daken waar de gewichten van de daktuin niet volledig over
eenkomen in de randzone of hoekzone conform de NTA 8292.
 
Het is bijzonder interessant om te zien hoe de verduurzaming 
van daken zich ontwikkelt. Iets wat nog niet zo lang geleden 
vernieuwend was, is nu mainstream. Een verwerkingsmethode  
die al jaren bestaat, krijgt ineens voet aan de grond. 
 Efficiënter werken betekent een verduurzaming vanuit mooie, 
schone, prefab kunststof oplossingen. Een brandveilige 
 oplossing binnen een moderne dakenbranche! ■

Foto: Octo.26     Roofs

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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list  in  platte  daken

 Cool Roofs = besparen  
van energie en geld

 Reflecterende daken

 Uitstekende SRI-Waarde

 Duurzame investering ; 
bewezen levensduur  
van meer dan 35 jaar

 Waterrecuperatie
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CURSUSKALENDER 
NAJAAR 2019
September

02.09 Ontwerp zonnestroomsystemen (PV) 3 dagen

06.09 Basiscursus elektrotechniek 1 dag

11.09 Dakcursus Platte Daken VOL!

12.09 Installeren van zonnestroomsystemen 2 dagen

17.09 Workshop Veranderend bouwproces/ EMVI 1 dag

19.09 Bouwkundig monteren van zonnestroomsystemen 2 dagen

24.09 Onderhoudsinspecteur Platte daken 4 dagen

27.09 Inspecteren en testen van PV-systemen 2 dagen

30.09 Ontwerp zonnewarmtesystemen 2 dagen

Oktober

03.10 Onderhoud en beheer van platte daken 2 dagen 

04.10 PV-installaties aansluiten op de meterkast 1 dag

15.10 Dakcursus Platte Daken (EXTRA CURSUS!) 7 dagen 

17.10 Zonne-energie op huurwoningen 1 dag

29.10 Dakcursus Groene Daken 1 dag

30.10 Daken voor administratief personeel 1 dag

31.10 Uitvoeren van een dak-RI&E 2 dagen

31.10 Masterclass Platte daken 1 dag

www.bdaopleidingen.eu

BDA
dak-en gevel
opleidingen

BDA Dak- en Gevelopleidingen

Avelingen West 33

4200 AV Gorinchem

Postbus 818

E. info@bdaopleidingen.nl

T. 085 48 71 910

F. 0183 630 630

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

Gevelopleidingen, telefoon 085 - 48 71 910, of een kijkje nemen op onze website www.bdaopleidingen.eu.



30     Roofs Roofs     31

Hoe gaat het opleidingsinstituut van de dakenbranche TECTUM  

om met de enorme vraag naar vakkrachten? 

De vakopleidingen zijn 
populairder dan ooit

BERICHT VAN TECTUM

werknemersorganisaties, verzekerd is van een zo breed 
 mogelijk draagvlak. Dit naast de bestuurlijke verantwoorde
lijkheid van werkgevers middels het bestuur van TECTUM,  
met de nauwe samenwerking met de leveranciers binnen  
de branche, wordt alle stevig afgehecht.

In 2000 is, bij de oprichting van TECTUM, met deze manier 
van werken gestart, waarbij het opleidingsbedrijf niet  
alleen fungeert als de door de branche erkende opleider,  
ook middels een overeenkomst met ROC Midden Nederland, 
maar ook als collectieve werkgever. In dit laatste schuilt  
(veel van) de basis van de kracht van de vakopleidingen. 
Immers, we willen niet alleen maar goede vaklieden,  
maar zeker ook goed en zelfstandig functionerende werkne
mers. En ook hiervoor dienen mensen opgeleid te worden. 
Allemaal op dezelfde manier, waar je ook vandaan komt. 
Vandaar dat de bedrijfstak werkt met vier vestigingen,  
verspreid over het land. School is werk en andersom,  
dus ook voor de geleverde inspanningen tijdens de oplei
dingsdagen wordt gewoon het volledige loon doorbetaald. 
Zoals het hoort, wordt gevonden in de BIKUDAKbranche.  
En dan mag je ook wel wat eisen van mensen.

Er worden geen diploma’s geëist. Dat kan ook helemaal niet. 
Wat wel van een leerlingdakdekker gevraagd mag worden, 
is dat hij/zij zijn/haar uiterste best doet om dat diploma te 
halen. En wat je uiterste best doen is, dat staat een beetje  
in de sterren geschreven. Eigenlijk is dat het mooist te 
omschrijven als ‘normaal doen’. En als dat nog een vaag 
begrip is, kan het altijd nog eens gevraagd worden aan de 
werkgever. En dat is (bijna altijd) TECTUM..

FINANCIERING
In de loop der jaren zijn honderden dakdekkers gediplo
meerd geraakt. En dat kost een veel geld en inspanning.  
Inspanning van vooral de leerlingdakdekker zelf, geld van de  
bedrijven (via de inleentarieven), het Sociaal Fonds 
 BIKUDAK door middel van de zeer substantiële bijdrage 
in de  bekostiging en de leveranciers door middel van de 

 sponsorachtige levering van materialen. Dit alles naast  
de bijdrage voortvloeiend uit de overeenkomst met  
ROC Midden Nederland.

Gelukkig is alles ook door kunnen gaan in de economische 
crisis van een aantal jaren terug. Nu er weer volop econo
mische groei is, ligt dat probleem gelukkig al weer jaren 
achter ons, maar heeft de bedrijfstak te maken met een 
heel ander probleem. Er is veel meer vraag naar opleiding 
dan de opleider van de bedrijfstak aan kan. Jaarlijks is er 
plek voor circa 140 deelnemers, medio september worden 
er zo’n 180 tot 190 inschrijvingen verwacht. De makkelijkste 
oplossing hierin is natuurlijk om alle aanvragen te honoreren. 
Zo gaat het meestal. De bedrijfstak heeft echter voor een 
andere oplossing gekozen. Is het niet vragen om problemen 
om, als het gaat om opleiden, altijd maar direct en volledig 
aan te sluiten op de vraag? Vooral als die vraag een bijna 
exorbitante groei doormaakt, hoe mooi en prachtig dat  
dan ook mag zijn? Dan verwordt opleiden tot het verkopen 
van ijs en daarnaast wordt het ook schier onbetaalbaar.  
Met wellicht de nadruk op het ene jaar alles en het andere 
jaar niets. Daarnaast moet de kwaliteit van opleiden voor 
alle leerlingdakdekkers natuurlijk ook gewaarborgd blijven.

Nee, na overleg tussen het bestuur van TECTUM en het  
bestuur van Sociaal Fonds BIKUDAK (VEBIDAK, FNV en CNV)  
is besloten het aantal opleidingsplaatsen wel tijdelijk  
voor het seizoen 20192020 uit te breiden naar circa 165.  
Er zal dan wel een wachtlijst ontstaan van ongeveer  
3040 leerlingdakdekkers, die hopelijk dan weer in  
februari 2020 grotendeels kunnen starten. Dus absoluut geen 
wanhoop, maar meer de weg van de geleidelijkheid geko
zen. En van de betaalbaarheid, omdat het simpelweg niet 
kan, dat de financiële aanslag op het Sociaal Fonds BIKUDAK 
en op de uitvoeringsorganisatie TECTUM te groot en eigenlijk 
onaanvaardbaar wordt. De dakbedekkingsbedrijven en  
de leerlingdakdekkers zijn of worden geïnformeerd.  
Jammer dat er even gewacht moet worden, maar wat in  
het vat zit, verzuurt niet.

Want het leveren van kwaliteit en vakmanschap staat  
te allen tijde bovenaan! De plannen hiervoor vanaf  
het seizoen 20202021 zijn volop in ontwikkeling.  
Maar daarover later meer! ■ 

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Karel-Jan Batenburg, directeur TECTUM

Sinds jaar en dag zijn de vakopleidingen van de bitumi
neuze en kunststof dakbedekkingsbranche de basis  
van het vakmanschap binnen de BIKUDAKgemeenschap.  
En dat is een groot goed, laat dat duidelijk zijn.  
Het lijkt nogal een uitspraak: te beweren dat de vakoplei
dingen de basis van het BIKUDAKvakmanschap zijn,  
maar dat is het eigenlijk ook weer niet.

Hoe zit het ook al weer? Even heel snel en technisch:  
de vakopleidingen zijn oorspronkelijk gemaakt op basis van 
beroepscompetentieprofielen. In de beroepscompetentiepro
fielen Dakdekker Bitumineus en Kunststof is door werknemers 
en werkgevers in deze branche neergeschreven wat een 
vakman op de verschillende niveaus als omschreven in  
de cao BIKUDAK zou moeten weten, kunnen en doen.  
Doordat e.e.a. een gezamenlijke inspanning is geweest  
van werknemers en werkgevers, kan worden gesteld dat dit 
document dus de basis van het vakmanschap omschrijft.  
En als op basis daarvan de vakopleidingen zijn uitgewerkt, 
dan worden zaken toch wel heel duidelijk.

COLLECTIEVE WERKGEVER
Dit gaat overigens in elke bedrijfstak in Nederland op een 
vergelijkbare manier, dus daarin is BIKUDAK niet echt apart.  
Er is gewoon gewerkt en beschreven zoals het hoort.  
Echter, bij de uitvoering van de vakopleidingen heeft de  
bedrijfstak een weg gekozen, die behoorlijk afwijkt van 
(bijna) alle andere bedrijfstakken in Nederland.  
Vanzelfsprekend is er voor een intensieve samenwerking  
met een ROC (ROC Midden Nederland) gekozen,  
om ervan verzekerd te zijn dat de diploma’s ook werkelijk 
echte, door het Ministerie van OC & W erkende, diploma’s 
zijn. En geen bedrijfstakcertficaten, die ook wel enige  
waarde hebben, maar die vooral toch de waarde van  
het moment vertegenwoordigen en geen algemene,  
civiele werking (lees: erkenning) hebben. . Daarnaast is er 
een strikte uitvoering die, onder auspiciën van werkgevers en  
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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.

‘ Stop met water  
naar de zee dragen!’

AAN TAFEL MET…

de praktijk geleerd, van een aantal goede leermeesters.  
Ik vind overigens dat het werk van een dakdekker te  
veel het imago heeft van een baan voor laag opgeleiden. 
Het is een ambacht, waar ook mensen van bijvoorbeeld 
havoniveau goed hun ei in kwijt kunnen. Net als zoveel  
andere technische beroepen zou dit meer aandacht op 
basis en middelbare school moeten krijgen.” 

“Het bedrijf is opgericht aan het begin van de Kredietcrisis 
en natuurlijk hebben wij dat ook gemerkt. We merkten snel 
dat onze ambities wat te ambitieus waren voor de econo
mische situatie. In de loop der jaren vertrokken de twee 
oprichters en heb ik het bedrijf opnieuw moeten uitvinden.  
Ik heb besloten om naast het dakhoveniersbedrijf een 
dakdekkersbedrijf op te zetten. Op deze manier houd je het 
gehele dakpakket in eigen hand, wat zowel technisch als in 
de planning grote voordelen oplevert. We blijven daarmee 
een beetje een vreemde eend in de bijt: we zijn geen typisch 
dakdekkersbedrijf en we zijn ook geen typische dakhovenier, 
beide disciplines voeren we integraal uit. Onze vinding,  
het Polderdak, hebben we ondergebracht in een aparte BV, 
namelijk The Metropolder Company.” 

Het bedrijf richt zich met name op de bestaande bouw. 
Daarnaast brengt men het Polderdakconcept ook naar de  
Verenigde Staten, meer precies: New York. Deze stap is de 
voornaamste reden dat het concept in een aparte BV  
is ondergebracht. “Hier speelt de problematiek van onvol
doende rioolcapaciteit nog veel sterker dan in bijvoorbeeld 
Rotterdam en er is een grote behoefte aan onze kennis op 
dit gebied. We hebben er momenteel één vertegenwoor
diger, maar de verwachting is dat we het concept daar 
verder uit kunnen bouwen.”

WIE ZAL DAT BETALEN?
Deze aparte positie zorgt er ook voor dat Klapwijk zich 
met veel andere zaken bezighoudt dan alleen het daken 
voorzien van een groen dakpakket. We noemden al zijn vele 

spreekbeurten ter promotie van het dakgebruik, maar ook 
horen gesprekken met de gemeente en het (laten) uitvoeren 
van onderzoek tot zijn activiteiten. “Ik zie dat een beetje als 
mijn persoonlijke missie. Ik denk ook wel dat wij op dit gebied 
voorlopers zijn, wij laten zien wat mogelijk is,” zegt hij.  
“Je ziet dat het besef groeit dat er op het dak veel meer 
mogelijk is dan tot nu toe werd gedacht, maar het gaat 
langzaam en ook de regelgeving is veelal nog niet afdoen
de op de mogelijkheden ingericht. Naar verhouding worden 
groendaken nog steeds maar mondjesmaat toegepast.  
Als je het woord ‘daklandschap’ in Google intikt, kom je veelal  
artikelen met het woord ‘behoud’ erin tegen. Het is heel moei  
lijk om de ontwikkelingen op gang te brengen. Het probleem 
is in veel gevallen niet dat men er het nut niet van inziet,  
de vraag is veel meer: wie zal dat betalen? Hier ligt een 
belangrijke rol voor de overheid: de daken zullen hoe dan 
ook een belangrijke rol moeten spelen op het gebied van de 
klimaatadaptatie en als we het goed doen, is het dak een 
belangrijke sleutel in de oplossing van dat vraagstuk.” 

Klapwijk: “Het is voor dit type daken veel lastiger om er een 
terugverdienmodel aan te koppelen, zoals dat wel bij de 
 toepassing van zonnepanelen op het dak gebruikelijk is. 
Er zijn wel rekensommen te maken, TU Delft helpt ons daar 
momenteel mee. Denk daarbij aan berekeningen van de 
hoeveelheid water die met groenblauwe daken opgevangen 
kan worden en elders ingezet: wat scheelt dit, niet alleen aan  
rioleringskosten, maar ook bijvoorbeeld aan CO2uitstoot 
en energiewinst? Ook wordt er gekeken naar manieren om 
 dergelijke daken met behulp van cofinanciering te realiseren.  
Er is geld beschikbaar, in groenfondsen en investeringen die  
nu in (riool) infra worden geinvesteerd. Wij laten met voor
beelddaken en referentieprojecten (zoals bijvoorbeeld het 
 Vivaldigebouw in Amsterdam, winnaar dak van het Jaar 2017)  
zien wat er zoals mogelijk is. Er is uiteindelijk geen keuze.  
Het hemelwater afvoeren via het riool is letterlijk water naar 
de zee dragen. Daar schieten we dus niets mee op.” 

RUST EN RUIMTE
Een andere drempel is natuurlijk een technische. Men wordt 
vaak zenuwachtig van de gedachte dat er een tuin of een 
waterbassin op het dak wordt aangebracht. “Technisch hoeft 
dat geen enkel probleem te zijn, maar alles staat of valt 
natuurlijk met een goed aangebrachte waterdichte laag,” 
aldus Klapwijk. “Er wordt veel van de dakdekker geëist.  
Het is daarom tijd dat de sector een stap zet en ervoor zorgt 
dat de dakdekker de rust en de ruimte krijgt om zijn werk  
op een kwalitatief goede manier af te leveren. Dat betekent 
dat in de bouwplanning een reële tijd moet worden inge
ruimd om de werkzaamheden uit te voeren en het is van 
essentieel belang dat deze werkzaamheden met marktcon
forme prijzen worden beloond. Er wordt nog steeds vaak 
puur op prijs gestuurd en dat is onverstandig. Met alle bouw, 
isolatie en gebruikseisen is vakmanschap in voorbereiding 
en uitvoering belangrijker dan ooit.”

Klapwijk heeft destijds besloten zowel het dakdekkers als 
het hoveniersgedeelte in eigen huis te organiseren. Klapwijk: 
“Daarmee hebben we natuurlijk de eigen ellende binnen 

het bedrijf gehaald, maar het is beter 
om conflicten over bijvoorbeeld de 
 planning binnenshuis uit te vechten, 
dan dat je afhankelijk bent van een 
externe partij. Bovendien leren de 
medewerkers van elkaar. Zo wijzen onze 
medewerkers elkaar via de groepsapp 
op fouten en onzorgvuldigheden, 
waarmee de organisatie groeit.  
Het heeft een paar jaar gekost, maar 
er staat nu in alle opzichten een sterke 
en volwassen organisatie, waar ik 
enorm trots op ben.” ■

FRISO KLAPWIJK IN ACHT VRAGEN

BURGERLIJKE STAAT?  IK BEN AL 19 JAAR GETROUWD.

KINDEREN?  DRIE DOCHTERS EN EEN ZOON,  
IN DE LEEFTIJD TUSSEN 9 EN 17 JAAR.

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT?
MIJN HUIS VERDUURZAMEN. IK WOON IN EEN JAREN ’70 HUIS, 
DAT WE NAAR MODERNE MAATSTAVEN AAN HET BRENGEN 
ZIJN. DAARNAAST BRENG IK GRAAG TIJD DOOR MET MIJN 
FAMILIE EN VRIENDEN.

FAVORIETE MUZIEK?
JOHNNY CASH EN BOB DYLAN. MAAR IK LUISTER  
VANWEGE MIJN KINDEREN TEGENWOORDIG MEER  
NAAR NEDERLANDSE RAPMUZIEK, WAARVAN IK SOMMIGE, 
ZOALS DIGGY DEX, WEL GOED VIND.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING?
NIET LANG GELEDEN HEB IK MET MIJN GEZIN EEN TREINREIS 
DOOR EUROPA GEMAAKT: VIA BERLIJN, PRAAG, BOEDAPEST  
EN BELGRADO NAAR DE GRIEKSE EILANDEN. DAT VOND IK  
EEN HEEL MOOIE REIS: VANWEGE DE BESTEMMINGEN,  
MAAR HET WAS OOK FANTASTISCH OM ZO VEEL TIJD MET  
MIJN GEZIN DOOR TE BRENGEN.

FAVORIETE STAD?
EEN VERRASSEND ANTWOORD MISSCHIEN: AMERSFOORT. 
EEN MOOI HISTORISCH CENTRUM EN IN CULTUREEL OPZICHT 
GEBEURT ER ONTZETTEND VEEL.

FAVORIETE GEBOUW/ARCHITECT?
TJA, IK ONTKOM NIET AAN HUNDERTWASSER. DAT WAS  
MEER EEN KUNSTENAAR DAN EEN ARCHITECT EN DE MANIER 
WAAROP HIJ NATUUR EN BOUW COMBINEERDE VIND IK  
HEEL INSPIREREND.

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP?
IK BEN TROTS OP DE MENSEN IN HET BEDRIJF. HET GEVOEL  
SAMEN MOOIE DINGEN TE MAKEN IS MET WEINIG TE  
VERGELIJKEN EN DE STEMMING EN SFEER BINNEN HET  
BEDRIJF IS ONTZETTEND STIMULEREND.

Tijdens de diverse evenementen die dit voorjaar werden 
 georganiseerd om het dakgebruik onder de aandacht te  
brengen, was één spreker een constante. Friso Klapwijk 
van de Dakdokters/The Metropolder Company brengt het 
belang van met name de waterbufferende eigenschappen 
van het dak onder de aandacht. Het commerciële motief 
valt bij hem samen met zijn bevlogenheid: water is een 
grondstof waarvan het zonde is om dat zomaar via het riool 
weg te laten lopen. Roofs sprak met hem over zijn drijfveren.

ANDER PERSPECTIEF
Zijn eerste contact met de dakenbranche was een onder
zoek dat hij als teamleider asset management in dienst van 
Arcadis uitvoerde naar duurzaamheid in de stedelijke gebie
den en welke rol de natuur in bebouwd gebied zou kunnen 
spelen. “Dit was helemaal in mijn straatje,” vertelt Klapwijk. 
“Ik ben opgegroeid in een omgeving met veel natuur en 
mijn oom had een bouwbedrijf waar ik als kind veel was en 
waarvan zelfs sprake is geweest dat ik er zou komen werken. 
De combinatie van bouw en natuur sprak me kortom  
aan en toen ik in 2009 in het Parool las over de oprichting  
van de Dakdokters heb ik de initiatiefnemers (Daan de Leeuw  
en Matthijs Bourdrez) opgebeld met de vraag of ik mee  
kon doen. Aldus geschiedde.

Het bedrijf had destijds een goede manier gevonden om 
de aandacht te trekken. De medewerkers verschenen overal 
in witte doktersjassen en de boodschap was: de stad is ziek 
en wij gaan haar beter maken door zo veel mogelijk groen 
toe te passen op de daken. Klapwijk: “Dat is een boodschap 
waar ik sterk achter sta. Water is een grondstof en we laten 
het nu zomaar weglopen via het riool. Met name verstede
lijkte gebieden hebben te kampen met wateroverlast en 
hittestress en ze hebben ongelooflijk veel ruimte om juist die 
problemen aan te pakken. Ik voelde me dan ook vanaf de 
eerste dag thuis bij het bedrijf. Op het dak krijg je letterlijk 
een ander perspectief, de geluiden worden gedempt en je 
ervaart de stad op een andere manier. Het vak heb ik in  
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Eldon Dakbedekking 
viert haar 
50-jarig bestaan!

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

Van eerste advies tot complete uitvoering. En van valbeveiliging,  
nieuwbouw en renovatie tot groendaken, energiedaken en  
zonnestroomdaken: bij Eldon Dakbedekking heeft u alles in één hand.  
Dat scheelt u tijd en hoofdbrekens. 
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• Kwaliteit • Professionele uitvoering
• 24/7 service bij calamiteiten • Snelle reactie
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De directie en medewerkers zijn trots 
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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

“Denken en doen 

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

Maar dat is niet wat we willen, ook onze 
taalzwakke collega’s niet. Die willen het 
ook liever zelf kunnen lezen en begrijpen. 
Door laaggeletterdheid kunnen fouten eenvoudig ontstaan 
en op het dak kan dat twee dingen betekenen:  
ten eerste kwaliteitsverlies en ten tweede onveiligheid. 

Het eerste is het risico dat de ondernemer neemt als hij met 
mensen werkt die taalzwak zijn. Dat tweede is een risico dat 
een mens die slecht kan lezen dagelijks neemt waarbij hij 
zichzelf en de collega’s/omgeving mee in gevaar brengt.  
Ja, ik heb het zelf ook jarenlang getolereerd, maar ik vind  
dat we daar absoluut iets aan moeten doen. Het is niet  
meer van deze tijd om mensen door een ‘taalhandicap’ 
dagelijks verhoogd risico laten lopen.

Hoe moeten we dit aanpakken? Het arbotechnische  
antwoord is: bij de bron. En de bron is de taalzwakke collega: 
die moet op taalcursus. Daar moet veel energie in gestoken 
worden: volwassen mannen op Nederlandse les sturen zal 
niet meevallen. Maar moeilijk is niet onmogelijk.

Wie gaat dat betalen? Iedereen die er baat bij heeft.  
De bazen, door te zorgen dat het personeelslid altijd,  
en op tijd, naar school kan gaan. De brancheorganisaties 
die opleidingen organiseren en faciliteren, zorgen over 
het hele land voor opleidingscapaciteit voor de broeders 
uit de bouw. De overheid, die deze mannen in hun jeugd 
onvoldoende op de toekomst heeft voorbereid, door ze van 
school te laten gaan terwijl ze niet fatsoenlijk kunnen lezen 
en schrijven. De werknemers die zich committeren aan de 
werkgever die ze in staat stelt deze opleiding te vormen 
en door vrije tijd in te leveren om te laten zien dat ze hun 
eigenbelang onderkennen. De gezinnen die hun ouder wat 
minder zien of kunnen storen omdat hij keihard aan zijn 
(en hun) toekomst werkt. En zeker niet de onbelangrijkste: 
de bonden die hun leden en alle anderen moeten wakker 
schudden en met informatie bestoken over dat goed leren 
lezen en schrijven van levensbelang is. Niet alleen op de 
bouwplaats, maar ook in het dagelijks leven. 

Hierbij nodig ik alle bovenstaande partijen laaggeletterdheid 
in de bouw uit te bannen. Alle laaggeletterden de bouw uit 
door leren: dat is pas innoveren. ■

De bouwsector, waartoe wij behoren, staat niet bepaald  
bekend om haar vernieuwingsdrang. ‘Traditioneel’ is eerder 
het woord dat bij de buitenstaander opkomt als er over de 
bouw wordt gesproken. Hoewel er veel wordt geïnnoveerd 
en er tal van nieuwe methoden in onze bedrijfstak worden 
toegepast, is dat natuurlijk niet voor niets.

Niet alleen onze sector is traditioneel, ook de afnemer speelt 
daarin een zeer bepalende rol. De gemiddelde gebouw/huis
eigenaar loopt niet warm voor experimentele bouw. Dit geldt 
zeker voor de potentiële woningbezitter. Ook al is zijn smaak 
modern en bovengemiddeld vernieuwend, hij weet dat na 
koop ooit verkoop komt. Met dit in het achterhoofd krijgt zijn 
nieuwe woning een tweede blik, want in de toekomst wil hij 
zijn bezit wel tegen een marktconforme prijs kwijt kunnen.

Wat ook bijna traditioneel in de bouw is, is laaggeletterdheid. 
Helaas zijn veel van onze handjes taalzwak. Dat is niet iets om 
trots op te zijn, maar het is een gegeven. Als een vakman min
der goed met woorden is, is dat op zichzelf niet erg. Hij levert 
goed werk en dat willen we tenslotte. Maar de crux zit hem in 
het laatste woord ’tenslotte’. Dat betekent: ‘aan het einde’. 

Aan het begin vraagt de maatschappij en de tijd waarin we 
leven om kennis van het vak. Aan het einde blijkt de kennis 
van de taal óók deel uit te maken van het vakmanschap. 
Dus waarom kunnen wij nog steeds niet onze laaggeletterde  
collega’s massaal op een taalcursus sturen? Hoe is het 
mogelijk dat wij ze met groten getale op vakbekwaamheids
cursussen kunnen sturen en vervolgens moeten zien hoe 
moeilijk ze het met de theorie hebben. Niet omdat ze dom 
of onwetend zijn, maar gewoon omdat ze héél veel moeite 
hebben met de taal.

We vinden het met zijn allen ‘natuurlijk’ dat werkgevers er niet  
op zitten te wachten om op hun kosten volwassen kerels naar  
taalonderwijs te sturen. Eerlijk gezegd is dat ook te begrijpen. 
Want uiteindelijk (ook dat betekent ‘aan het einde’) leveren 
ze goed vakwerk af en dat is waar ze voor worden betaald. 
Maar een echte vakman kan ook de gewijzigde instructies 
en de veiligheidslabels lezen. Hij gaat niet enkel uit van  
ervaring opgedaan met informatie in het verleden.

Als begrijpend lezen moeilijk gaat, dan ligt niet lezen direct 
om de hoek. Natuurlijk weet het middenkader wie de zwakke 
broeders zijn en informeert men hen door ze te vertellen  
wat er verandert, is gewijzigd en waar ze op moeten letten. 

THEO TALKS

In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad zijn mening over  

de dakenbranche en aanverwante onderwerpen.

ASTL 
DE VARIABELE  
AFSCHOT 
BEVESTIGER

Al 7 jaar  
bewezen 
kwaliteit

Uniek in
de markt 

• Tot 110 mm afschotisolatie overbruggen met één lengte 
combinatie 

• Twee werkstappen: (1) boren en (2) bevestigen 

• Versnelt en vergemakkelijkt het werken op daken met grote 
hoogteverschillen in de betonnen dakelementen 

• Versnelt en vergemakkelijkt het werken op renovatiedaken met 
grote dikteverschillen in de bestaande dakbaan/isolatie 

• Rekenwaarden van 600 - 800 Newton!  

• Gepatenteerd ontwerp 

• Voor opbouwdiktes van 70 t/m 860 mm 

• Voorboren met 5,0 mm boor met speciale stopper 

• Te verwerken met Bit extender voor rechtopstaand werken 
 
 

Unieke voordelen

Guardian B.V.      
Grasbeemd 14 
5705 DG Helmond    

0492 597400 
info@guardian.nl

www.guardian.nl 

1. Boren 2. Bevestigen 

Te verwerken met Bit extender 
voor rechtopstaand werken 
 

Lees meer over ASTL op: 
www.guardian.nl/nl/produceren/astl

• HB-CON-50035 ST  
(boor met stopper)

• HB EXT-CON 500 of 750 mm 
Extender
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Parkeerdaken worden intensief belast en fungeren vaak als het  

uithangbord van het bedrijf. Ze moeten dus netjes blijven en  

liefst vele jaren meegaan. Hiertoe zijn kwaliteitseisen op diverse  

gebieden geformuleerd. In dit artikel een kort overzicht.

De kwaliteit van  
parkeerdaken

De kwaliteitseisen gelden op verschillende gebieden,  
variërend van de productie van de tegels tot en met de  
belasting van het systeem. Tenslotte is ook het onderhoud 
van het parkeerdak een belangrijk aandachtspunt.

NORMEN
De BRL2315 geeft de privaatrechtelijke voorschriften voor de 
materialen, eigenschappen, eisen en  beproevingsmethoden 
met betrekking tot ongewapende, cementgebonden dak
tegels en hulpstukken van beton die doorgaans gebruikt 
worden voor dakbestrating. Zij is van toepassing op gepre
fabriceerde betontegels en hulpstukken van beton voor toe
passing in parkeerdaken, dakterrassen, galerijen, looppaden, 
tuindaken en rand en hoekballast. Deze BRL handelt ook 
over waterpasserende daktegels en hulpstukken van beton.

Producenten van daktegels en hulpstukken van beton zijn 
publiekrechtelijk verplicht hun producten te laten voldoen 
aan het Besluit Bodemkwaliteit. Voor ongewapende  
betonproducten (waar deze producten onder vallen)  
worden de producteisen in BRL5070 geformuleerd,  
op basis waarvan productcertificatie wordt verleend.  
Denk hierbij aan zaken als de maattoleranties van de  
afmetingen, profilering zoals nokken, uitsparingen, etc.  
Deze toleranties moeten zijn afgestemd op het type bevesti
ging, de verkeersbelasting en het passeren van water. 

Voor daken die toegankelijk moeten zijn voor voertuigen 
bestaan geen specifieke NENnormen. In de NEN 6723 en de  
NEN 6788 zijn as en wiellasten te vinden, die de constructeur 
in zijn berekeningen kan gebruiken. Het verkeer op parkeer
daken verschilt normaal gesproken niet van dat op de 
openbare weg. Wel is het aantal aslasten en de snelheden 
aanzienlijk geringer. Het zonder meer toepassen van de 
NENnormen leidt zodoende tot overdimensionering van de 

constructie. Daarom dienen van tevoren duidelijke  afspraken 
te worden gemaakt over het toelaatbare gebruik en de 
maximaal toegestane belasting van het parkeerdak. 

MILIEU
Daktegels en hulpstukken van beton die aantoonbaar 
 voldoen aan BRL2315 en BRL5070 en vervaardigd zijn met grof 
toeslagmateriaal dat gedeeltelijk vervangen is met beton, 
meng en/of AEC granulaat, komen ook in aanmerking om 
gecertificeerd te worden volgens het Milieukeur schema  
Ongewapende betonproducten (SMK.58). Het certificatie
schema Milieukeur voor ongewapende betonproducten 
(SMK.58) geeft de privaatrechtelijk voorschriften waaraan  
de ongewapende betonproducten betonstraatstenen, 

SPECIAL PARKEERDAKEN
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betontegels, betonbanden, daktegels van beton en gras
betontegels die gedeeltelijk vervaardigd zijn met beton, 
meng en/of AEC granulaat, van een Milieukeuraanvrager 
(of houder) moeten voldoen. Deze producten moeten  
voor de functionele kwaliteit voldoen aan de wettelijke 
algemene kwaliteit essentiële vereisten (CE markering),  
de algemene kwaliteit aanvullende eisen van het KOMO  
en Kiwa keurmerk en voor de milieuhygiënische eisen  
aan het Besluit Bodemkwaliteit.

Het toegepaste granulaat dient aan kwaliteitseisen te 
voldoen. Het grove toeslagmateriaal voor betonstraatstenen 
en betonbanden dient voor ten minste 10% te bestaan uit 
beton, meng en/of AEC granulaat; bij betontegels, dak
tegels van beton en grasbetontegels voor ten minste 25%. 
Een product kan alleen gecertificeerd worden als het  
binnen de afbakening van de productgroep valt.
Een belangrijke eis van Milieukeur is de verplichte  toepassing 
van menggranulaat, onder meer afkomstig uit gebroken 
puin uit de bouw en sloop of van AECgranulaat. Dit draagt 
bij aan recycling en voorkomt dat het landschap wordt 
aangetast door grindwinning en stortplaatsen. Op basis van 
certificatieschema Milieukeur voor ongewapende beton
producten (SMK.58) geeft Kiwa een Kiwa Productcertificaat 
Milieukeur Ongewapende betonproducten (SMK.58) af.

ONDERHOUD
Een parkeerdak heeft onderhoud nodig. Het dak krijgt  
immers veel extremen te verwerken. De invloeden waar een 
parkeerdak aan onderhevig is, zijn naast de weersomstan
digheden (regen, wind, sneeuw, etc.) vanzelfsprekend ook 
het rijden, remmen, keren en parkeren van de auto’s.  
Met regelmatige inspectie en onderhoudsrondes wordt  
de levensduur van het parkeerdak verlengd.  
Tijdens de inspectie dient de conditie van het parkeer 
dak te worden bepaald aan de hand van enkele  
vaste punten, namelijk: 

•  de stabiliteit van het parkeerdaksysteem  
Door overbelasting, of veel draai en remacties op één plek, 
kan de stabiliteit worden aangetast. Deze wordt hersteld 
door de ruimte onder de tegel op te vullen.

•  de conditie van (en de spanning op) de tegels 
Door overbelasting of vandalisme kunnen parkeerdak
tegels beschadigd raken. Zeer lichte beschadigingen  
doen geen afbreuk aan de functionaliteit van het 
 parkeerdak. Scheuren, breuken of grote beschadigingen 
zijn daarentegen schadelijk voor de onderliggende  
isolatie en kunnen dan ook gevaarlijke situaties opleveren 
met voertuigen of personen.

•  de conditie van de op- en afritten  
(overgang hellingbaan naar het parkeerdak) 
Elke auto die op het dak parkeert, rijdt over de op  
en afrit. Deze plekken worden door deze hoge verkeers
intensiteit (en te hard rijden) het zwaarst belast.  
Als hier in het ontwerp geen of onvoldoende rekening  
mee is  gehouden, verdienen deze plekken extra  
aandacht tijdens een  onderhoudsbeurt. 

•  de gesteldheid van de eventueel aanwezige  
stootbanden en/of snelheidsremmers 
Parkeerdaken zijn vaak uitgerust met stootbanden, 
 snelheidsremmers of lantaarnpalen. Deze kunnen  
door aanrijdingen losraken of beschadigd raken.

•  de conditie van de isolatie 
Door overbelasting (te zware voertuigen) of door 
 agressieve vloeistoffen (benzine, terpentine, etc.) kan de 
onderliggende isolatie beschadigd raken en zorgen  
voor een ongelijke ondergrond voor het tegeldaksysteem. 
Dit heeft invloed op de stabiliteit van de rijvloer en kan  
dan ook schade aan de tegels tot gevolg hebben.

•  de conditie van de randafwerking 
Aan de randen van het parkeerdak rijden geen auto’s, 
waardoor deze zones sneller vervuild kunnen raken. 

•  vervuiling van naden en hemelwaterafvoeren 
De ruimte onder de tegels kan een verzamelplaats worden 
van zand en ander vuil, met het dichtslibben van de naden 
en hemelwaterafvoeren als gevolg. 

•  de aanwezigheid van vegetatie 
Vooral op plekken die weinig of niet worden bereden  
of belopen, kan zonder onderhoud vegetatie ontstaan.  
Op de lange duur kan dit leiden tot hinderlijke vervuiling  
of verstopping van de afvoeren. 

De frequentie van de onderhoudswerkzaamheden is 
 afhankelijk van de grootte en het gebruik van het parkeer
dak (veel of weinig verkeer). Door de onderhoudswerkzaam
heden periodiek te herhalen wordt de levensduur van  
het parkeerdak verlengd en worden grote schades  
(door tijdige signalering) voorkomen. Bovendien is regel
matig onderhoud, waardoor het dak op een goed 
 kwaliteitsniveau blijft, minder kostbaar dan één keer in de  
vijf of tien jaar grootschalig onderhoud te laten uitvoeren. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Slimme daken als oplossing 
voor de waterparagraaf

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

Meer informatie over multifunctionele en 
slimme daken:  
www.optigroen.nl

Voor het nieuwe multifunctioneel 

centrum Burgerhoes in Landgraaf, 

een ontwerp van Diederendirrix, is 

als dakrandafwerking gekozen voor 

een aluminium muurafdeksysteem 

van Roval Aluminium. Een 

bijzondere oplossing die bij een 

maatwerkspecialist als Roval in goede 

handen is. De architect gaf de 

voorkeur aan gesegmenteerde 

aluminium muurafdekkappen die 

het ritme volgen van de verticaal 

gepositioneerde gevelpanelen. 

En dat vroeg om precisiewerk en 

vakmanschap: een combinatie van 

superieure techniek - een volledig 

cnc-gestuurd productieapparaat - 

en kennis. 

Het centrum kenmerkt zich 

door vloeiende, bijna organische 

rondingen, die benadrukt worden 

door het toegepaste aluminium 

muurafdeksysteem, dat met behulp 

van een vernuftig klangensysteem 

bovendien schroefl oos is bevestigd.

Ga voor meer informatie naar www.roval.eu

Roval Aluminium

Roval Aluminium is marktleider 

in de ontwikkeling, productie 

en levering van kwalitatieve 

aluminium bouwproducten 

voor daken en gevels. 

Tot het uitgekiende assortiment 

behoren onder meer 

dakrandprofi elen, water slagen, 

complete muurafdeksystemen, 

balusters, lamellenwanden en 

dakrand- en doorvalbeveiliging. 

Daarnaast biedt Roval 

Aluminium maatwerk in 

zetwerk. Mooi, functioneel 

en duurzaam.

ALUMINIUM MUURAFDEKKAP ALS DAKRAND
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Parkeerdek Lidl berekend 
op zware belastingen

Afgelopen voorjaar opende supermarktketen Lidl, tegenover haar hoofdkantoor 

in Huizen, haar nieuwe, zogeheten ‘flagshipstore’. De realisatie van het pand is in 

bouwtechnisch opzicht opvallend vanwege de focus op duurzaamheid.  

In Roofs juni 2019 publiceerden wij een artikel over het groendak met PVinstallatie, 

in dit artikel richten we de aandacht op het hier gerealiseerde parkeerdek.

SPECIAL PARKEERDAKEN
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De Duitse supermarktketen Lidl heeft de ‘flagshipstore’ in  
Huizen verhuisd en vernieuwd. Het bedrijf zet daarmee  
een nieuwe stap in de ontwikkeling van haar concept.  
Zo is de winkel uitgerust met een versplein, waar brood,  
agf en vlees/vis/vegan samen zijn gebracht. Ook nieuw is 
een broodsnijmachine die door klanten zelf te bedienen is. 
Verder kent de winkel een innovatief zelfscansysteem.  
Naast het winkelconcept, was in de realisatie van de ‘flag
shipstore’ in Huizen ruime aandacht voor duurzaamheid.  
De supermarktketen, die zich in de markt wil onderscheiden 
met lage prijzen, heeft flink geïnvesteerd in een degelijke 
dakopbouw, met de realisatie van een groendak met  
PVpanelen en een parkeerdek dat is berekend op  
zware belastingen.

De winkel heeft een BREEAMNL Outstanding certificering van 
5 sterren. Alle nieuwe filialen van de keten worden standaard 
gebouwd met Energielabel A++++ . Bij de nieuwe supermarkt  
in Huizen kregen twee dakvlakken een kwalitatieve opbouw: 
naast het ZinCo groendak met PVpanelen, dat in ons  
juninummer is beschreven, is het parkeerdek van de parkeer
kelder op de begane grond op een fraaie en kwalitatief 
zekere manier uitgevoerd. Het betreft een kelderdek van  
1200 m² met 20 parkeervakken. De permanente dakopbouw 
is bestemd voor zwaar verkeer (8 KN/m², met een variabele 
belasting van maximaal 5 KN/m²). Hiermee is het geschikt 
voor het parkeren van auto’s en is het dek ook toegankelijk 
voor hulpdiensten, zoals brandweerwagens. 

DEGELIJKE DAKOPBOUW
De opbouw heeft een totale dikte van zo’n 22 cm.  
Het parkeerdek is na het aanbrengen van de volledig ver
kleefde dubbellaags dakbedekking voorzien van twee lagen 
glijfolie ZinCo TGF 21. Deze twee lagen glijfolie zorgen ervoor 
dat de wrijvende krachten, veroorzaakt door het optrekken 
en remmen van voertuigen, niet direct op de dakbedekking 
wordt overgedragen. Op de twee lagen glijfolie is een  
drainagebaan van onderling aan elkaar gekoppelde 
 ZinCo Elastodrain EL 202 platen met opstaande noppen
structuur aangebracht. De platen zijn vervaardigd uit  
gevulkaniseerd rubber en hebben een afmeting van  
100 x 100 cm. Ze worden gekoppeld met behulp van  
(circa) vier rubberen verbinders per plaat, op deze manier 
wordt een solide oppervlak verkregen. Deze zwaar belast
bare drainagebaan kan voor de verdere afwerking direct  
na het aanbrengen bereden worden. 

Over de drainagebaan is het ZinCo systeemfilter PV aan
gebracht. Dit filtervlies is thermisch versterkt, UVgestabiliseerd 
en mechanisch hoog belastbaar. Het wordt in banen met 
een breedte van 2 meter breed en een overlap van circa  
20 cm gelegd. Het filtervlies zorgt ervoor dat dat de fijne 
 fracties van de funderingslaag en eventuele straatlaag  
niet in de drainagelaag kunnen uitspoelen. Hiermee wordt 
voorkomen dat de afvoercapaciteit van de drainagebaan  
in loop der jaren zou verminderen. Tijdens de verwerking  
kon de opbouw al worden belast door de shovel, de asfalteer  
machine en de vrachtwagens.

Het systeem is zodanig ontworpen dat het dezelfde levens
duur heeft als het gebouw waar het op is toegepast.  
Vanzelfsprekend is het hiertoe van belang om de afwerklagen, 
bestaande uit asfalt en klinkers, goed te onderhouden. 

Lidl heeft zich in het voortraject laten adviseren door Attis, 
adviesbureau voor ruimtelijke inrichting en techniek.  
ZinCo Benelux heeft de systeemopbouw ter plaatse van het 
parkeerdek en de bovenliggende dakbegroeiing in combi
natie met de PV panelen geadviseerd. Door te kiezen voor 
een goed doordachte dekopbouw weet de opdrachtgever 
zich ervan verzekerd dat de afwatering van het parkeerdek 
de komende 10 jaar (en ook lang daarna) goed zal blijven 
functioneren. Op deze manier draagt de keuze voor het  
daksysteem bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen die  
de supermarktketen zich gesteld heeft. ■ 

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

PARKEERDEK FLAGSHIPSTORE LIDL, HUIZEN
• OPDRACHTGEVER: LIDL NEDERLAND
•  ADVISEUR RUIMTELIJKE  

INRICHTING EN TECHNIEK: ATTIS, DRONTEN
•  ADVISEUR EN LEVERANCIER  

MULTIFUNCTIONELE  
DAK EN DEKINRICHTING: ZINCO BENELUX, AMSTERDAM

• BOUWKUNDIGE AANNEMER:  BM VAN HOUWELINGEN,  
HARDINXVELDGIESSENDAM

• DAKBEDEKKING: HUIJBERS DAKBEDEKKING B.V., EINDHOVEN
• LEVERANCIER DAKBEDEKKING:  QUALITY ROOFING SYSTEMS,  

‘SHERTOGENBOSCH
•  AANLEG DAKBEGROEIING EN  

SYSTEEMOPBOUW PARKEERDEK: KROEZE HOVENIERS, BEESD
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De nieuwe locatie van bouwbedrijf Civiele Technieken (CT) deBoer  

op bedrijventerrein Het Klooster in Nieuwegein is door de opdracht 

gever zelf ontworpen en gerealiseerd, inclusief het parkeerdak.  

Het resultaat is een fraai parkeerdak.

CT deBoer doet  
geen concessies  
aan kwaliteit

SPECIAL PARKEERDAKEN

CT deBoer is een aannemersbedrijf uit Nieuwegein dat  
actief is in de internationale wereld van vijzelen, schuiven 
en persen. Men heeft in eigen beheer een duurzaam 
gebouw gerealiseerd, waar men voor een belangrijk deel 
zelf zal  kunnen voorzien in de energiebehoefte. Het dak zal 
 worden voorzien van een sedumdak en zonnepanelen. 
Boven het kantoor en een deel van de bedrijfshal is boven
dien in  samenwerking met aannemer van het parkeerdak 
 Bestratingsbedrijf Lindeboom, leveranciers Kijlstra Bestrating 
en Jackon Insulation een ruim opgezet parkeerdak gereali
seerd, dat ruimte biedt aan in totaal 47 auto’s.

De eis vanuit de gemeente bij de nieuwbouw in Nieuwegein  
was dat er voorzien zou zijn in ten minste voldoende parkeer
plaatsen voor de medewerkers en het bezoek van het bedrijf. 
Directeur Theo Hendriks van CT deBoer vertelt dat diverse  
opties zijn onderzocht. De realisatie van parkeerplaatsen op 
de grond zou ten koste gaan van werkruimte in het pand,  
terwijl er op het dak voldoende ruimte was. Zodra was beslo
ten een parkeerdak toe te passen, is men op zoek gegaan 
naar het meest gunstige systeem. Belangrijk was, dat een 
zeker systeem zou worden gerealiseerd (geen lekkages e.d.), 
zonder geluidsoverlast als gevolg van het ‘klepperen’ van  
de tegels en dat het parkeerdak lange tijd probleemloos  
zou meegaan. Na uitgebreid marktonderzoek heeft de 
opdrachtgever gekozen voor een omgekeerddaksysteem 
op basis van een XPSisolatie van Jackon Insulation en een 
dakbestratingssysteem op basis van een nokkensysteem  
van Kijlstra Bestrating.

RUSTIG EN OVERZICHTELIJK
Het dak bestaat uit kanaalplaten en het parkeerdak moet  
de brandscheiding tussen de bedrijfshal en het kantoor  
overbruggen. Daarom is gekozen voor de toepassing  
van twee lagen XPS, een harde persing van 500 kpa en  
daar bovenop een nog hardere persing van 700 kpa.  



Roofs     5352     Roofs

SPECIAL PARKEERDAKEN

Op deze manier worden eventuele oneffenheden door de 
isolatielaag opgevangen. De isolatielaag heeft een totale 
dikte van 16 cm en bereikte een Rcwaarde van 4,6.  
Het dak zal in principe alleen bereden worden door perso
nenauto’s, waarvoor een persing van 500 kpa in principe  
voldoende is. Men heeft voor extra zekerheid gekozen:  
met een hardere persing wordt de kans op indrukken van  
de isolatie geminimaliseerd. Het indrukken van de isolatie 
houdt immers in dat de tegeldrager met nokken verzakt,  
met het ‘klepperen’ en eventueel beschadigen van de  
tegels tot gevolg.

Area manager Marco Duijvelaar van Jackon Insulation 
vertelt dat de XPS door de gepatenteerde productiewijze 
de hoge isolatiewaarde verkrijgt met een relatief dunne 
opbouw. Het materiaal neemt geen water op, waardoor het 
water via de isolatie, die op afschot is gelegd, naar de hwa’s 
kan worden geleid. Vanzelfsprekend is dit de waterdragende 
laag en fungeert de isolatie niet als waterdichte laag:  
de betonvloer is met behulp van een tweelaags gebrand  
bitumineus systeem door dakdekkersbedrijk Vriedak 
 waterdicht gemaakt. Als hwa zijn twee inpandige systemen 
toegepast: een Pluvia en een ‘reguliere’ hwa.

Op de isolatielaag zijn vervolgens de betonnen parkeerdak
tegels op nokken geplaatst. Björn van der Lelie, vertegen
woordiger dakbestrating van producent Kijlstra Bestrating, 
vertelt: “De tegels (lichtgrijs voor de rijd en looproutes, 
 donkergrijs voor de parkeervakken) hebben een afmeting 
van 900x900x80 mm. De aslijnen zijn bepaald aan de hand 
van de oprit, wat een rustig en overzichtelijk beeld oplevert. 
De betontegels zijn zodanig op de nokken geplaatst,  
dat ze de horizontale krachten van het verkeer via de tegel
drager naar de onderliggende constructie afvoeren.  
Het geluidreducerende rubberen kruisstuk tussen de tegels, 
zorgt ervoor dat het water via de naden weg kan lopen.” 

“Aan de randen zijn geen stootranden, maar betonplaten 
aangebracht met een lengte van 4 meter en een dikte van 
14 cm. Hier zijn de geleiderails in bevestigd: elke 2 meter een 
bevestiging, wat eveneens een rustig beeld oplevert.  
Deze geleiderail zorgt direct voor de veiligheid van de perso
nen en voertuigen die zich op het parkeerdak bevinden.  
Ook zijn op enkele van deze tegels de lantaarnpalen 
bevestigd. Achter de betontegels zijn de daken tot aan de 
dakrand opgevuld met split.”

Vermeldenswaard is bovendien de oplossing die men  
heeft toegepast ter plaatse van de overgang van de hellings  
baan naar het parkeerdak. Het parkeerdak van CT deBoer 
heeft een relatief steile helling van 18%. Om de knik op de 
overgang, waar de grootste krachten op komen te staan  
en waar een hoogteverschil moest worden overbrugd,  
op een verantwoorde manier te kunnen maken, heeft men 
hier stalen roosters (900x900) toegepast. 

GEEN CONCESSIES
Vanaf het ontwerp zijn alle partijen betrokken geweest  
om optimaal gebruik te kunnen maken van de kennis  
en knowhow. Directeur Dieuwko Lindeboom van  
Bestratingsbedrijf Lindeboom vertelt dat de logistieke  

planning eveneens in nauwe samenspraak tot stand is  
gekomen. In dit geval was de ruimte om het gebouw  
voldoende om een kraan neer te zetten waarmee de spullen 
naar het dak konden worden gehesen om vervolgens te 
worden aangebracht. 

Het bestratingsbedrijf is verder ook verantwoordelijk voor het 
onderhoud. Dit houdt in dat men het parkeerdak eens per 
jaar inspecteert en eventuele onregelmatigheden herstelt. 
Van der Lelie vertelt hierover: “Bij een parkeerdak is het altijd 
een delicaat evenwicht: de vloer mag niet te glad zijn,  
maar een ruwe vloer houdt vuil vast. De deklaag van de 
betontegels is zodanig bewerkt dat het vuil zich niet snel aan 
de ondergrond hecht en toch voldoende stroef is.”

Tenslotte geeft Theo Hendriks van de opdrachtgever aan  
blij te zijn met het resultaat. “Juist omdat we het ontwerp  
en de realisatie helemaal in eigen hand wilden houden, 
hebben we geen concessies gedaan aan de kwaliteit,” 
vertelt hij. “We willen geen ellende. Liever geven we daarom 
in dit stadium wat meer uit en zijn we er zeker van dat het 
systeem in alle opzichten naar behoren functioneert en zal 
blijven functioneren. We hebben als groot bouwbedrijf  
natuurlijk de nodige kennis in huis, maar het was belangrijk 
dat we gedurende het proces open bleven staan voor  
het advies van de betrokken partijen. Alles om een optimaal 
resultaat te bereiken.”

Het resultaat mag er dan ook zijn. Het is bijna jammer dat dit 
geen openbaar dak is, al is het misschien maar goed ook. 
Een openbaar parkeerdak moet immers voldoen aan andere 
eisen, met name op het gebied van bewegwijzering, wat het 
beeld van dit dak weer zou verstoren. Door de keuze van deze 
partijen en systemen heeft CT deBoer nu de beschikking over 
een zeker parkeerdak, dat er ook nog eens mooi uitziet. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

PARKEERDAK NIEUWBOUW CTDEBOER, NIEUWEGEIN
•  OPDRACHTGEVER  

EN HOOFDAANNEMER: CTDEBOER, NIEUWEGEIN
• DAKDEKKER: VRIEDAK, SCHOONHOVEN
• DAKBESTRATING:  BESTRATINGSBEDRIJF LINDEBOOM,  

ROTTEVALLE
• LEVERANCIER DAKBESTRATING: KIJLSTRA BESTRATING, VEENDAM
• LEVERANCIER XPS ISOLATIE: JACKON INSULATION, STEINHAGEN (D)



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. 

Uitstekende 
bestendigheid Uiterst bestendig tegen weersinvloeden (UV/IR) 

en chemicaliën uit lucht en water

Uiterst bestendig tegen stralings-
warmte (DIN 4102) en vliegvuur

Bestendig tegen hydrolyse en 
worteldoorgroei (goedkeuring 
in de hoogste klasse volgens 
FLL en EN 13948)

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

Kijk voor alle 10 zekerheden en meer informatie op www.trifl ex.nl/10-zekerheden

Triflex BV | Boerendanserdijk 35 | 8024 AE  Zwolle  | T: +31 (0)38 460 20 50 | info@triflex.nl | www.triflex.nl
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In Capelle aan den IJssel is winkelcentrum De Koperwiek door Wereldhave  

in zijn geheel vernieuwd. Het winkelcentrum werd vergroot en kreeg meer  

sfeer en beleving. Daar hoorde een parkeergarage bij die past bij deze  

nieuwe uitstraling. Parkeergarages bestaan uit grote oppervlakken die vaak 

worden blootgesteld aan extreme weersomstandigheden. Het is daarom  

van groot belang om ze optimaal te beschermen, tot in de allerkleinste  

details. Reden genoeg om de parkeergarage bij het winkelcentrum  

flink onder handen te nemen.

Duurzame afdichting  
parkeergarage  
Winkelcentrum De Koperwiek

SPECIAL PARKEERDAKEN

Om ervoor te zorgen dat het vernieuwde winkelcentrum 
 aantrekkelijk en toegankelijk zou worden voor het winkelend  
publiek, moest de bijbehorende parkeergarage onder 
 handen genomen worden. Voorheen was het alleen mogelijk 
om op straat te parkeren: de te realiseren parkeervoorziening 
moest nu ook een overdekt gedeelte krijgen. Een andere ver  
eiste was dat het totale aantal parkeerplaatsen in lijn zou 
komen te liggen met het toekomstige winkelaanbod. 

Machiel Regtvoort (rayonmanager bij Triflex) vertelt:  
“Met het oog op de toekomst hebben we opdrachtgever 
Wereldhave NV overtuigd van de duurzame afwerkingen 
voor de parkeervoorziening. Deze wordt bewerkstelligd met 
het CIS systeem, het CPSI+ systeem en het ProDeck systeem, 
variant 1 en 3 van producent Triflex. Het CISsysteem voorziet 
het berijdbare vlak van een duurzame afdichting.  
Hiermee wordt in de totale opbouw eveneens een totale  
isolatie en drukverdeellaag aangebracht. Dit systeem heeft 
een bewezen levensduur en een (eventueel) onderhouds
moment van de markering en kleurfinish na 1215 jaar. 
Bovenop de geïsoleerde druklaag van het CISsysteem is  
een afwerking aangebracht die de constructie voor een 
lange tijd beschermt tegen de mechanische belasting 
van rijdend verkeer. Deze systemen beschermen ook tegen 
temperatuurswisselingen, UVbelasting en ze zijn scheur
overbruggend en waterdicht.”

VERWERKING
Meekelenkamp Kunststof Techniek (MKT) was de aange
wezen verwerker voor dit project. Deze gecertificeerde  
Triflexapplicateur is gespecialiseerd in het realiseren van 
complexe parkeergelegenheden. Zij gingen aan de  
slag met de tweelaagse parkeergarage met een overdekt 
benedendek en een buitengelegen topdek. 

“Allereerst is het CIS systeem aangebracht waarmee het 
parkeerdak boven de onderliggende ruimten geïsoleerd 
werd. Nadat deze laag uitgehard was, heeft men het scheur
overbruggende gietvloersysteem  ProDeck systeem, variant 1  
aangebracht. Met het CPSI+ systeem maakte het bedrijf het 
hele oppervlak van het tussendek waterdicht. Tot slot zijn de 
hellingbanen afgewerkt met het ProDeck systeem, variant 3.  
Hellingbanen moeten immers bestand zijn tegen hoge 
 mechanische belasting,” aldus Regtvoort.

UITSTRALING 
Regtvoort: “Kleuren geven een parkeergarage een mooie 
uitstraling. Er is daarom gekozen voor sprekende kleuren,  
om deze vervolgens terug te laten komen bij deze parkeer
voorziening in Capelle aan den IJssel. Zo werden er loop
stroken in een contrasterende kleur gecreëerd. Niet alleen 
voor de sfeer, maar ook voor de veiligheid. Ook veilig en 
kleurrijk: de knalroze gezinsparkeerplaatsen. Mooi dichtbij  
de uitgang, zodat gezinnen niet de hele garage hoeven 
door te lopen. De toegepaste materialen zorgen ook  
voor veiligheid: de systemen zijn volledig ingezand,  
wat ze antislip en slijtvast maakt.”

HET RESULTAAT 
Afgelopen najaar opende burgemeester Oskam van 
Capelle aan den IJssel de strak afgewerkte, tweelaagse 
parkeergarage die technisch zeker 10 tot 15 jaar meegaat. 
De toegepaste kleuren en materialen geven de garage een 
eigen identiteit een dragen zoals gezegd bij aan de veilig
heid. De nieuwe parkeergarage met 218 parkeerplaatsen 
heeft hellingbanen en een buiten gelegen topdek.  
Naast reguliere parkeerplaatsen zijn er speciale doelgroep
plaatsen en oplaadpunten gerealiseerd. Met de toevoeging 
van deze garage komt het totale aantal plaatsen – inclusief 
de plaatsen op straat – nu op 1181. ■
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NIEUWSLIJN SPECIAL PARKEERDAKEN

ZOONTJENS FINALIST VOOR DE  
BRITISH PARKING AWARDS 2019
Zoontjens was genomineerd voor de British Parking Awards 2019. 
Deze jaarlijkse, onafhankelijke competitie werd in 2002 gelan
ceerd door het tijdschrift Parking Review om zo de beste cases, 
innovaties en prestaties van zowel openbare als particuliere 
parkeerplaatsen te erkennen en te vieren. Zoontjens was met  
vijf andere genomineerden genomineerd in de categorie  
Car parks  Special Projects. In deze categorie erkennen de 
British Parking Awards uitmuntendheid en prestaties bij het  
ontwerp, de bouw en renovatie van parkeerprojecten.  
Het bedrijf was genomineerd voor het parkeerdak met  
Pardak®110 op de Wing Yip Superstore in Croydon.  
Op 8 maart jl. zijn de winnaars bekend gemaakt in  
Royal Lancaster te Londen. Priory Street Car Park,  
Colchester ging er uiteindelijk met de prijs vandoor.

KLEURRIJK FIETSPARKEERDAK COFFEE & BIKES
Door de komst van een nieuw onderwijsgebouw op de campus van  
de TU Delft, het Teaching Lab en ontwikkelingen binnen de faculteit  
Industrieel Ontwerpen (IO), ontstond de behoefte aan meer parkeer 
capaciteit voor fietsen. Uit deze behoefte is Coffee & Bikes gerealiseerd,  
een aantrekkelijke verblijfsplek met een koffiebar, werkplaats voor fietsen en een tweelaagse fietsenstalling.  

Omdat er zowel op de begane grond als op het dak werd geparkeerd, was het extra belangrijk dat er op het dak een  
waterdichte deklaag werd gecreëerd. Deze deklaag diende tevens bestand te zijn tegen mechanische belasting,  
alsook scheuroverbruggend, UVbestendig en slijt en stootvast. Na diverse opties is er gekozen om het Triflex ProPark systeem,  
variant 1 toe te passen. Dit systeem voldoet aan alle voorwaarden en is geschikt voor (fiets)parkeerdaken. 

Gelijk na oplevering van de bouw kon Meekelenkamp Kunststof Techniek bv aan de slag met het aanbrengen van dit systeem.  
Het systeem is speciaal ontwikkeld voor parkeerdaken met een hoge verkeersbelasting. Het is volledig gewapend, mechanisch  
belastbaar, antislip en uiteraard volledig waterdicht. Om het dak aan te laten sluiten bij het ontwerp van het gebouw en de  
omgeving is een bleekgroene kleurafwerking toegepast.  In het najaar van 2018 is Coffee & Bikes in gebruik genomen.  
Het resultaat is een centraal gelegen en kleurrijk fietsparkeerdak dat ruimte biedt aan circa 1.500 fietsen. 

DEELMOBILITEIT OPLOSSING VOOR VERDICHTINGSOPGAVE
Adviesbureau Empaction verzorgde tijdens Parkeervak op 17 april een interactieve kennissessie over deelmobiliteit: 
‘Hoe verleiden we bewoners tot gebruik van de deelauto’s?’ De toekomst van deelmobiliteit is duurzaam, betaalbaar, 
beschikbaar en flexibel. Wat hebben we nodig om dit proces te versnellen?

De verdichtingsopgave waar veel gemeenten voor staan nodigt uit  
tot (andere) oplossingen voor het parkeervraagstuk. Steeds meer  
mensen wonen en werken straks op hetzelfde aantal vierkante meters, 
met meer auto’s tot gevolg. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan betere 
kwaliteit van de openbare ruimte alsmaar toe, dus minder auto’s.  
Een bruikbare oplossing is deelmobiliteit. Maar dit is alleen relevant  

als de gebruiker niet dagelijks gebonden is aan de auto. Andere voorwaarden zijn: goedkoop aanbod, garantie  
op beschikbaarheid, flexibiliteit en diversiteit.

De deelauto moet bij nieuwe (stedelijke) ontwikkelingen integraal onderdeel worden van de woonformule.  
Regie en afstemming tussen stakeholders, gemeente, ontwikkelaars en marktpartijen zijn van cruciaal belang  
om zo snel mogelijk te komen tot meer gebruik van deelmobiliteit.

NIEUW LANDMARK AAN ZEEUWSE BOULEVARD
Gelegen tegen de duinen hebben het  
Strandhotel en de Strandresidentie  
(realisatie van Compagnie Het Zoute) in  
CadzandBad een geweldige achtertuin.  
Het hotel is afgelopen jaar uitgebreid en  
momenteel ondergaat het bestaande hotel een metamorfose. Om gasten voldoende parkeergelegenheid 
te bieden, is bij de nieuwbouw een grote ondergrondse parkeergarage met maar liefst drie verdiepingen 
gebouwd. In samenwerking met ZinCo is hier bovenop een intensieve daktuin gerealiseerd die naadloos 
aansluit bij de omliggende omgeving. Voorafgaand aan de start, begin voorjaar 2018, is het dak  
i.s.m. BTL, aannemer Van der Poel en Schadenberg Dakwerken volledig geïnspecteerd en uitvoerig op 
waterdichtheid getest. Op de dakbedekking zijn drukvaste groendaksystemen van ZinCo geplaatst om 
optimale waterregulatie van de daktuin te garanderen, een stabiele rijverharding te creëren en een goede 
groeibasis voor de beplanting te bieden.

ROADTRIP MVO NETWERK BETON: HET DAK OP!
Wat is er nodig om het dak van de toekomst multifunctioneel te maken? Waar liggen de uitdagingen?  
Op 21 augustus a.s. vindt op het dak van Circl in Amsterdam een informele verkenning plaats met  
opdrachtgevers, producenten en uitvoerders. 
 
Dakconstructies worden tot nu toe zo licht mogelijk uitgevoerd.  
Daarmee ontnemen we het dak veel mogelijke functies,  
zoals extra leefruimte, tweede maaiveld, waterretentie,  
beplanting of ecosysteemdiensten. Kan dat anders?  
Daarover gaat men graag tijdens deze ‘roadtrip’ 
 in gesprek. Het evenement wordt geoprganiseerd door  
MVO Netwerk Beton, Nationaal Daken Plan 
 (voorheen GreenDeal Groene Daken) en NEPROM.

THEMA BETONDAG 2019 IS ‘PANORAMA BETON, EEN KENNISMAKING’
De komende decennia zal er meer dan ooit een beroep worden gedaan op ons vermogen om het land op  
een slimme manier aan te passen aan veranderende omstandigheden. De opwarming van de aarde en  
de demografische ontwikkelingen die daarmee samenhangen, maken dat de bouwopgave wezenlijk anders  
wordt dan we gewend waren. 
 
Het College van Rijksadviseurs heeft in december 2018 Panorama Nederland gepubliceerd, een document  
waarin de vier belangrijkste thema’s – klimaatadaptatie, hervorming van de landbouw, energietransitie  
en verstedelijking – geïntegreerd worden benaderd. Deze visie toont een richting die niet dwingend is,  
maar keuzes voorlegt en heldere principes definieert. Andere interpretaties en uitwerkingen zijn uiteraard 
mogelijk. Aan welk Nederland willen we bouwen? En op welke manier past beton daarbij? 
 
Tijdens de Betondag 2019 (14 november 2019 in de Van Nellefabriek te Rotterdam) gaat men in het congrespro
gramma nader in op de gevolgen die deze toekomstvisie heeft voor het bouwen met beton.



Zonnemarkt kan Belgische  
knoet gebruiken

alleen de deugdelijke aanleg van zonnepanelen,  
maar ook het samenspel met andere huishoudelijke 
stroomverbruikers, meegenomen. Uitgebreide documen
tatie is verplicht. In Nederland hebben we weliswaar de 
NEN 1010, waar zonnesystemen volgens het Bouwbesluit 
aan moeten voldoen. Maar volgens TNO is die norm te 
summier, omdat veel niet bindend is. 

Een tweede groot verschil is de verplichte controle.  
Een Belgisch zonnesysteem kan pas in werking treden 
als een onafhankelijke keuringsinstantie de aanleg heeft 
doorgelicht en alle documentatie heeft gecontroleerd. 
Elke fout wordt er vooraf uitgeperst en de keuring  
wordt elke vijf jaar herhaald. In Nederland is het  
‘Wij van WC Eend, adviseren WC Eend’: installateurs zijn 
zelf verantwoordelijk om te controleren of ze zich net
jes aan de NEN norm hebben gehouden en om hun 
handelingen keurig te documenteren. Maar het gevaar 
schuilt er nu precies in dat bij tientallen nieuwe instal
latiebedrijfjes basale technische kennis en ervaring in 
sommige gevallen ontbreken: ten dele het gevolg van 
de jarenlange verwaarlozing van technisch onderwijs in 
Nederland. Sterker nog: het is de vraag of ze überhaupt 
de beschikking hebben over het vinklijstje van de  
NEN norm. Installatiebedrijven moeten namelijk betalen 
om die in te zien. Het is dan ook niet verwonderlijk  
dat de naleving van de NEN 1010 norm boterzacht is, 
zeker bij particulieren. 
 
Als derde heeft de knoet van de AREIkeuring ook  
tot gevolg dat veel meer Belgische installateurs van  
zonnepanelen kiezen voor een certificeringstraject.  
Bijna 800 indi viduele installateurs in België hebben een 
Certificaat van Bekwaamheid, een keurmerk met  
zware eisen op initiatief van de Belgische overheid.  
In ons land heeft slechts 5% van alle installatiebedrijven 
het Zonnekeurcertificaat, een keurmerk dat installateurs 
licht toetst.

Om problemen in de toekomst te voorkomen en het  
vertrouwen van de consument in de technologie hoog  
te houden, stellen wij voor om Nederlands laisser-faire 
benadering te laten varen. Laten we het Belgische sys
teem zo snel mogelijk kopiëren, zodat de volgende groei
stuip van de markt voor zonnestroom niet de laatste is. 

 Roebyem Anders

Zonnestroom is met een duizelingwekkende sprint  
bezig in Nederland. In 2018 hesen installateurs  
4,6 miljoen nieuwe zonnepanelen op onze daken,  
een groei van bijna 50% ten opzichte van 2017.  
Maar onder dit verheugende nieuws ligt een gevaar. 
Door de koortsachtige groei van zonnestroom zijn  
gekwalificeerde installateurs niet aan te slepen.  
Ondertussen wordt het vacuüm gevuld door tientallen 
kersverse bedrijfjes zonder de benodigde ervaring.  
Installateur is namelijk een ‘vrij beroep’ in Nederland:  
het enige dat je hoeft te doen is een bordje op  
je deur spijkeren. 

Zonder voldoende ervaring schuilt er een gevaar dat er 
fouten worden gemaakt: verkeerd geknoopte stekkers, 
losse bekabeling op het dak, brandgevaarlijke materia
len naast de omvormer, te weinig ventilatie en verkeerde 
connectoren bij indak systemen. Dit kan een keur aan 
problemen veroorzaken– van hinderlijke mankementen 
en opbrengstverlies tot kortsluitingen en in het ernstigste 
geval brand, wat een dreun zou zijn voor de reputatie 
van onze sector. 

Zo kwam vorig jaar het TNOonderzoek naar de branden 
uitgebreid in het nieuws: de website Geenstijl deed dit 
onder de kop ‘Groene energie blijkt moordmachine’.  
Dit was weliswaar totaal misleidend, er was alleen sprake 
van materiele schade, maar het hoeft geen betoog 
dat de potentiële schade groot is als zonnestroom vaker 
zo negatief in het nieuws komt. Het vertrouwen van 
consumenten komt te voet en gaat te paard. 

Maar hoe kunnen we deze situatie voorkomen?  
België, waar ons bedrijf ook actief is, kan ons op dat 
 gebied paar belangrijke lessen leren. De markt voor  
zonnestroom daar kent ook al jaren onstuimige groei.  
En ook onze zuiderburen kampen met een overspannen 
vraag naar installateurs. Toch zijn er in België nauwelijks 
problemen met de kwaliteit van installaties. Is een sys
teem eenmaal op het dak aangelegd, dan is het klaar.  
Er zijn dan ook nauwelijks herhaalbezoeken nodig  
om fouten op te lossen. En mocht er toch eens iets zijn, 
dan is smetteloze documentatie aanwezig over alle  
bekabeling en elektrische installaties in het huis. 

De Belgen doen drie dingen goed. Ten eerste voorziet 
hun Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties 
(AREI) in kristalheldere wettelijke eisen voor aanleg en 
uitbreiding van bedrading en installaties. Zo wordt niet 
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... met de zonnestroomsystemen 
     van AaboGreenTech!

Duurzaam 
opgewekte 
energie...

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

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

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

Lange Linden 32
5433 NC Katwijk

T  088-9965680 
F  024-6782495

info@aabogreentech.nl
www.aabogreentech.nl

• Onderdeel van Aabo Trading: de grootste 
dakgroothandel van Nederland

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

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

micromanagement mogelijk
• Creëer samen met onze 

infraroodverwarming en warmtepompen 
en compleet duurzaam systeem 
 



Roofs     6362     Roofs

Dit voorjaar heeft de stad Utrecht nieuwe bushokjes gekregen.  

Bijzonder is dat het merendeel hiervan, om precies te zijn 316 van  

de 491 bushokjes, is voorzien van een sedumdak. Roofs sprak met  

Maurice Prijs van gemeente Utrecht en Jerry Ramaekers van  

leverancier RBL over de uitgangspunten en uitvoering.

Utrecht voorziet bushokjes  
van sedumdaken

GROENDAKEN

“Het gezond stedelijk leven is een belangrijke leidraad  
in onze activiteiten,’ vertelt Prijs. “Daarom waren wij 
zeer gecharmeerd van het idee om sedumdaken 
toe te passen op de abri’s. Groendaken zijn goed 
voor de waterhuishouding in de stad, de luchtkwa
liteit en de biodiversiteit. Ze kunnen worden ingezet 
tegen de hittestress in het stedelijk gebied en boven
dien zijn ze mooi. De gemeente heeft subsidies 
beschikbaar om de toepassing van deze daken  
bij woonhuizen en gebouwen te stimuleren.  
Het praktisch effect van de daken van deze abri’s 
is misschien beperkt, maar de symboolfunctie is 
enorm. Bovendien helpen alle beetjes. In de aan
besteding worden de minimale eisen gesteld,  
wij waren natuurlijk benieuwd waar de inschrijvende 
partijen mee zouden komen.”

WATERBUFFERING
RBL staat voor Reclame Bureau Limburg. Het bedrijf 
uit het Limburgse Voerendaal is inmiddels landelijk 
actief in het produceren en exploiteren van kwali
tatief hoogwaardige buitenmedia.

Daarmee is men verantwoordelijk voor het produceren, 
plaatsen en onderhouden van o.a. abri’s, infopanelen,  
billboards en vensters. Het bedrijf werkt in de exploitatie  
van de reclameobjecten samen met Clear Channel.  
Jerry Ramaekers vertelt dat de eisen van de aanbesteding 
de inspiratie waren voor de toepassing van sedumdaken 
op de abri’s. “Het milieuaspect van de aanbesteding dwong 
ons om creatief te zijn. Wij hebben ons erop toegelegd om 
prettige en duurzame abri’s te maken waarbij bovendien de 
reclameuitingen goed opvallen. Niet alleen de sedumdaken 
zijn innovatief, ook voor het overige zijn de abri’s duurzaam 
uitgevoerd. Zo is er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van 
 bamboehouten bankjes en ledverlichting.”

Uiteindelijk zijn er twee typen abri’s toegepast: een ruimere 
abri met een glazen dak voor het HOV (Hoogwaardig  
Openbaar Vervoer) netwerk en de zogeheten Universal  
voor de reguliere buslijn. De Universal kan, afhankelijk van 
de positie van de abri, worden uitgevoerd met sedum of 
met zonnepanelen. Waar sedum werd toegepast en waar 
zonnepanelen, hing o.a. af van de omliggende natuur en de 
hoeveelheid schaduw. Ook is bij de toepassing van sedum 
bekeken welke sedumplantjes op welke locatie het meest 

Het contract voor de bestaande bushokjes liep na 30 jaar af,  
dus het was tijd voor een nieuwe aanbesteding. Voor de stad 
Utrecht was het belangrijk dat deze aanbesteding plaats
vond volgens de principes van het gezond stedelijk leven. 
De inschrijvende partijen werden daarom uitgedaagd een 
oplossing aan te bieden. Gekozen is voor de toepassing van 
sedumplantjes op de daken van 316 abri’s, in totaal zo’n 
2000 m². Op 96 abri’s is ervoor gekozen om zonnepanelen 
op de daken toe te passen. Deze bushokjes zijn geheel 
zelfvoorzienend, wat betekent dat de stroomvoorziening voor 
de interieurverlichting  die tegelijkertijd de dienstregeling 
verlicht  afkomstig is uit de zonnepanelen. De abri’s worden 
gefinancierd uit de exploitatie, de gemeente heeft de aan
besteding daarmee met gesloten beurs kunnen uitvoeren.
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GROENDAKEN

gunstige effect (op o.a. de biodiversiteit) zouden hebben. 
Momenteel wordt bekeken of de bushokjes voor het HOV ook 
voorzien kunnen worden van sedum of zonnepanelen.

De Universal abri’s zijn voorzien van een aluminium dak met 
een opstaande rand. De opstaande randen zijn voor het 
design uitgevoerd met drie lijntjes. Op het dak is vervolgens 
een stalen bak aangebracht, voorzien van een vijverfolie. 
In deze bak zijn cassettes aangebracht met daarin het 
substraat en de sedumplantjes. Het hemelwater zal alleen 
bij extreme regenval worden afgevoerd, omdat de cassettes 
zijn ontworpen om water vast te houden en berekend zijn 
op een waterbuffering van zo’n 20 liter/m². De afvoer is dan 
ook gepositioneerd op ongeveer driekwart van de hoogte 
van de dakrand. Mocht er echter zo veel regen vallen dat 
dit niet door het dak kan worden vastgehouden, dan zal 
het hemelwater door het afschot via de stalen bak naar de 
dakgoot worden geleid en vervolgens via een spuwer aan 
de achterzijde van de abri worden afgevoerd.

ONTZORGMODEL
“De bushokjes zijn aangeboden volgens een zogeheten 
ontzorgmodel, wat betekent dat wij het gehele traject van 
ontwerp, productie, plaatsing en onderhoud verzorgen,”  
vertelt Ramaekers. De abri’s zijn vanaf de fabriek geleverd  
en geplaatst, de sedum is vervolgens terplekke aangebracht. 
Ze werden met de kraan naar hun bestemming gebracht, 
voor de plaatsing moest dan ook in de meeste gevallen  
de straat (deels) worden afgesloten.”

RBL verzorgt vervolgens ook het onderhoud. Ramaekers:  
“Eén keer per week worden de posters gewisseld.  
Onze medewerker zal dan ook opletten of er onregelmatig
heden zijn waar te nemen. Eén keer per drie weken,  
of indien nodig frequenter, wordt de abri schoongemaakt  
en dat is op het moment waarop een meer grondige  
inspectie plaatsvindt. Voor calamiteiten staat er in de abri 
ook een telefoonnummer vermeld dat men kan bellen 
als de abri is beschadigd, dan komt er direct een monteur. 
Het onderhoudscontract heeft een looptijd van 15 jaar.”

Zijn de daken vandalismegevoelig? Beide heren denken dat 
dat wel meevalt. Prijs: “Natuurlijk kan alles altijd worden stuk
gemaakt, maar het is voor een gemiddelde vandaal echt 
te veel moeite om het dak op te klimmen en te proberen de 
cassettes los te krijgen. Hij wordt er vies van en het geeft niet 
de kick waar het vandalen doorgaans om te doen is.”

De laatste abri’s zijn medio juni geplaatst en de eerste 
 reacties zijn overwegend positief. “Natuurlijk houd je ook altijd 
mensen die het niets vinden,” vertelt Prijs. “Een opmerking  
die we wel eens horen is dat je nu wel kunt zien dat  
GroenLinks de grootste partij van Utrecht is. Terwijl het plan 
destijds is goedgekeurd door een VVDwethouder!  
Het initiatief illustreert eerder een brede, maatschappelijke 
ontwikkeling, waar ook onze speerpunten van een gezond 
stedelijk leven een uitvloeisel van zijn. Inmiddels zijn diverse 
andere steden zich eveneens aan het oriënteren op het 
aanbrengen van bushokjes met sedumdaken.” ■
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Marc Poppe van IKO gaat met pensioen. Daarmee is een periode van  

ruim drie decennia dakgeschiedenis ten einde. Als marketingdirecteur van 

een vooruitstrevende isolatie en dakbedekkingsfabrikant heeft hij aan  

de basis gestaan van diverse ontwikkelingen in de dakenbranche. 

‘Verkoop en marketing zijn één’

AFSCHEIDSINTERVIEW

juiste manier op ingespeeld. De Antwerpse dakbedekkings
fabrikant Atab en de Nederlandse evenknie Nebiprofa 
(beide tegenwoordig IKO) waren in de afgelopen decennia  
op verschillende gebieden trendsettend en met de   
manier waarop deze innovaties onder de aandacht werden 
gebracht, werd het gesprek (en soms de discussie) over  
het dak geïnitieerd. Op 6 juni nam Poppe afscheid van  
zijn collega’s met een receptie op het hoofdkantoor  
in Antwerpen (zie ook Roofs juli 2019). In dit artikel blikt Roofs 
met hem terug op een bewogen loopbaan.

EEN KUNSTENAAR IN DE BOUW
Al vroeg bleek dat Poppe creatieve aanleg had en hij had 
ook veel interesse in kunst en cultuur. Omdat zijn vader wilde 
dat hij een vak leerde, koos hij in plaats van het kunstenaar
schap voor een marketingopleiding. Daarna, in 1982,  
kwam hij terecht bij de BIB Database, een database voor 
bouwinformatie waar hij de microfiches met de codificering 
voor bouwproducten bij verkocht. In deze functie kwam hij 
voor het eerst in contact met Atab. “Het was een leerzame 
periode, want ik heb er de bouwwereld goed mee leren  
kennen, ik kwam bij iedereen over de vloer.” 

“ DE DAKROLLEN MOESTEN  

BESTAND ZIJN TEGEN  

EXTREME HITTE EN KOU”

Uit deze werkzaamheden kwam de uitnodiging van produ
cent van o.a. vezelcement leien dak en gevelbekledingen 
Eternit uit Kapelleopdenbos om voor hen te komen werken. 
“Het was de tijd waarin de discussie over de asbestproble
matiek op zijn hoogtepunt was. Het was mijn taak als 
PRmanager om het gebruik van asbest in de producten 
te verdedigen, iets waar ik nu uiteraard absoluut niet meer 
achter sta. Omdat ik als één van de laatsten bij het bedrijf 
was gekomen, was ik tijdens de saneringen die het bedrijf 
destijds moest doorvoeren één van de eersten die aan de 
beurt kwam. Ik ging in 1988 als accountmanager aan de 
slag bij een reclamebureau en één van onze klanten was 
Atab. In deze functie was ik al verantwoordelijk voor de 
lancering van Aquaplan: de tram langs de Belgische kust 
kreeg een passend jasje en we hadden spotjes op Radio 2. 
Het was een bijzonder boeiende periode, ik was ook mede
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de nieuwe huisstijl. 
Als gevolg van dit contact werd ik in 1991 gebeld door  
Marc Van Cleemput, algemeen directeur van Atab en dit 
telefoontje veranderde mijn leven. Hij nodigde me uit  
om marketing/communicatiemanager te worden bij de 
European Waterproofing Group (EWG).”

JONG EN DYNAMISCH
Diverse partijen maakten onderdeel uit van de EWG,  
waaronder dus het Belgische Atab en het Nederlandse  
Nebiprofa. Poppe ging functioneren als derde poot van het 
team dat de twee divisies leidde (Dirk Theuns was verant
woordelijk voor Polygum en Luc Van Schil voor Aquaplan). 
“Verkoop en marketing zijn twee onderdelen van hetzelfde,” 
vertelt hij. “Het was een jong en dynamisch team en we  
hebben samen veel georganiseerd. Zo zijn we begonnen 
met het organiseren van dealerevents, architectuurprijzen 
en verscheidene promotieacties.”

Omdat de groep in zeer veel landen actief was, werden  
zeer veel concepten gelanceerd, steeds afgestemd op de 
specifieke markt. De dakrollen dienden bijvoorbeeld bestemd 
te zijn tegen de zeer grote hitte van het MiddenOosten  
alsook de extreme kou van de Poolcirkel.  

Daardoor werd het assortiment bijzonder breed en divers. 
Nadeel was dat EWG een beursgenoteerd bedrijf was,  
waardoor een focus was op de resultaten op de korte termijn.  
Dat kon wel eens botsen met de eigenzinnige concepten  
die op het gebied van marketing werden gesmeed. 

In de jaren ’90 werden diverse mijlpalen bereikt. Poppe: 
“Denk daarbij bijvoorbeeld aan de introductie van  
Polygum Prevent, een bitumineuze dakbaan die door 
toepassing van grafiet vuurbestendig is, of de lancering van 
Aqualine, bitumineuze golfplaten. In 1999 kwam daar het 
Polygum Roof Engineeringconcept bij, het concept voor  
de professionele markt waarbij (via Canam Sales) met  
gecertificeerde dakdekkers wordt gewerkt. In die periode 
heb ik ook Dirk Lindeman leren kennen, die op dat moment 
samen met Gunther Guinee Roof Belgium aan het opzetten 
was, de Belgische evenknie van Roofs. Wij hebben er denk ik 
met onze steun toe bijgedragen dat dit idee levensvatbaar  
is gebleken. Een goed contact met de vakpers heb ik  
altijd heel belangrijk gevonden. Naast alle activiteiten  
zette ik in de jaren ’90 ook onze eigen krant op, Waterproof  
(de huidige IKOvision).”

Hij wordt wel ‘de meest Nederlandse Belg’ genoemd,  
een typering waar hij om moet lachen. Zoals het voor een 
Nederlander niet eenvoudig is op de Belgische markt  
voet aan de grond te krijgen, geldt dat andersom ook voor 
een Belg op de Nederlandse markt. Marc Poppe heeft in  
die zin een opvallende prestatie geleverd: zijn invloed  
op de ontwikkelingen is op de Nederlandse markt net zo 
groot als op de Belgische. 

Hij heeft al die jaren de (maatschappelijke) ontwikkelingen 
goed in de gaten gehouden en daar vervolgens op een 
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meer tijd te zullen doorbrengen met familie en dierbaren en 
ook meer tijd te besteden aan zijn hobby’s. Tegelijk gaf hij 
aan ook nog werkzaamheden voor IKO uit te zullen blijven 
voeren. Zo blijft hij bijvoorbeeld de introductie van de  
IKO secura begeleiden, een éénlaags vlamvrij bitumineus 
zelf klevend systeem op basis van de Carraratechnologie. 

Desgevraagd vertelt Poppe dat zijn passie vooral het vak  
van de marketing betreft en dat het gegeven dat hij dit  
werk voor een dakbedekkingsfabrikant is gaan uitvoeren  
tot op zekere hoogte toeval is. Maar de passie waarmee  
hij vertelt over IKO en het assortiment, verraadt dat die twee 
com ponenten niet meer te scheiden zijn. Zo heeft zijn passie  
voor marketing ook een duidelijke rol gespeeld in de ont
wikkeling van de dakenbranche. ■

REBRANDING
In 2000 werd de dakbedekkingsfabrikant onderdeel van 
de Canadese IKO Groep, die door deze acquisitie een 
belang rijke speler werd op de Europese markt. “Dat was het 
beste dat ons kon overkomen,” zegt Poppe hierover. “IKO is 
een familiebedrijf en daarmee heeft men een heel andere 
markt benadering. Er werd flink geïnvesteerd op basis van 
een langetermijnvisie. Aansluitend ging Atab in Antwerpen 
fungeren als het Europese hoofdkantoor. Ik hoorde later  
dat het nieuwe moederbedrijf met name geïnteresseerd 
was in de kennis en knowhow op het gebied van marketing 
die wij in huis hadden. Daar moest ik in eerste instantie om 
lachen, maar het bleek waar te zijn! Dirk Theuns en ik werden 
in Canada uitgenodigd om de strategie te bespreken.  
We werden in ‘IKOland’ een week lang in de watten gelegd 
en aan het einde van die week stelden we dat we een  
dergelijke week ook aan onze belangrijkste klanten  
moesten aanbieden. Dirk werd verantwoordelijk voor de 
organisatie in Europa en ik werd voor de Europese markt  
de marketing manager.”

“ EEN GOED CONTACT MET  

DE VAKPERS HEB IK ALTIJD HEEL  

BELANGRIJK GEVONDEN”

“Een hoogtepunt was het 100jarig bestaan van Atab in 2011.  
Op het hoofdkantoor in Antwerpen werd een groots eve
nement georganiseerd, waarbij de familie Koschitzky en de 
burgemeester van Antwerpen aanwezig waren. Ik heb ter  
gelegenheid van het jubileum de geschiedenis van het 
bedrijf geboekstaafd in een lijvig boek. Ontzettend veel werk, 
maar heel leuk om te doen.”

In de loop der jaren werden de afzonderlijke bedrijven  
in de organisatie geïntegreerd en uiteindelijk werd ook de 
naam van alle afzonderlijke partijen veranderd in IKO.  
Ook het assortiment werd kritisch tegen het licht gehouden,  
waarbij gekomen werd tot een duidelijk overzicht van de 
verschillende producten. Poppe: “Deze rebranding had 
vanzelfsprekend veel voeten in aarde, maar is bijzonder suc
cesvol verlopen. Ook onder de nieuwe vlag waren diverse 
opvallende innovaties te noteren, waaronder de introductie 
van een witte reflecterende en luchtzuiverende bitumineuze 
dakbedekking (Carrara), een assortiment kunststof  
dakbedekkingen (Spectraplan), een assortiment vloeibare 
dakbedekkingen, etc. In Nederland was dit voornamelijk 
met de introductie van de IKO roof concepten, de sport
sponsoring met het IKO schaatsteam (‘prestatiegericht’) en 
de bijbehorende advertentiecampagne. En nu de nieuwe 
advertentiecampagne over klimaatprestaties.”

PASSIE
Tijdens de afscheidsreceptie werd Poppe warm toegesproken 
door Dirk Theuns, die bij die gelegenheid ook enkele smake
lijke anekdotes vertelde. Poppe gaf bij die gelegenheid aan 

AFSCHEIDSINTERVIEW

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



Niets meer missen uit de dakenbranche? 
Neem een abonnement op 

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

De oplossingen van Skylux garanderen 100% doorvalveiligheid

KIES 
VOOR
100%
VEILIGHEID 

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

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

www.skylux.be

lichtstraten met 1200 joule netten glaskoepels anti-doorvalrooster

VAST OF
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polycarbonaat kunststof lichtkoepels
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Jaarabonnement € 50,- excl. 9% btw per jaar 
Extra jaarabonnement € 25,- excl. 9% btw per jaar

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

Voor meer informatie zie www.roofs.nl

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

www.daksafe.nl

Dé specialist op het gebied van dakveiligheid

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

KS1 kabelsysteem van Daksafe®
Een nieuw doorloopbaar kabelsysteem

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

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

Ontdek alle voordelen op:

www.ks1kabelsysteem.nl

Snelle montage gegarandeerd op
de volgende ondergronden:

Beton
Kanaalplaat vloeren

Gasbeton
Durisol

Staal vloeren
Hout Brightwhite PVC Dakbedekking:  

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

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

Aabo Trading Utrecht B.V.
T:088-9965515, utre@aabo.nl
Aabo Trading Zoetermeer B.V.
T:088-9965510, zoet@aabo.nl
Aabo Trading Zwijndrecht B.V.
T:088-9965540, zwij@aabo.nl
Aabo Trading Zwolle B.V.
T:088-9965565, zwol@aabo.nl
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IN MEMORIAM KLAAS BOOTSMAN (1937-2019)

Op 29 juni is Klaas Bootsman, medeoprichter van BOKO Dakbedekkers  

en vader van de huidige directeur Rob Bootsman, op 82jarige leeftijd  

overleden. De dakenbranche verliest met hem een rasechte ondernemer  

en een markante persoonlijkheid. 

Een ondernemer  
in hart en nieren

als supporter en als sponsor.Tevens stichtte hij BOKO Stables. 
Paarden fokken, met name dravers, was zijn lust en zijn leven. 
Het BOKOdak op Duindigt was een begrip.

Nadat hij in 1993 de leiding van BOKO Dakdekkers overdroeg 
aan zijn zoon Rob, ging de knop ook echt om: hij is daarna 
nooit meer terug geweest. Wel had hij de gewoonte om elke 
avond met zijn zoon te bellen om van de ontwikkelingen op 
de hoogte te blijven. Dat bleef hij doen, ook toen zijn gezond
heid achteruit ging. Het illustreert zijn grote betrokkenheid. 
Met het overlijden van Klaas Bootsman komt een einde  
aan een tijdperk. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Samen met Freek Koster richtte Klaas Bootsman in 1961  
het dakdekkersbedrijf BOKO Dakdekkers op, een bedrijf dat  
momenteel een begrip is in de markt. Beide mannen ver
dienden begin jaren ’60 hun brood als seizoenarbeiders en 
als er geen werk voorhanden was, werkten ze als productie
medewerkers bij de Philipsen asfaltfabriek in Sloterdijk.  
Door deze activiteit werd het idee geboren om de daar ge
fabriceerde dakbanen ook te gaan aanbrengen. De naam 
van het bedrijf is ontstaan door de eerste twee letters van de 
achternamen van de oprichters samen te voegen. 

Klaas Bootsman is tijdens en na de Tweede Wereldoorlog 
opgegroeid in een arm en gebroken gezin. Deze moeilijke 
jeugd tekende zijn karakter en zijn leven. Hij was een harde 
werker, met name omdat hij zijn gezin een betere toekomst 
wilde geven. Het vroege overlijden van zijn eerste vrouw,  
met wie hij twee zonen en een dochter opvoedde, tekenden 
hem eveneens. Halverwege de jaren ’90 hertrouwde hij.  

Het dakdekkersbedrijf kenmerkte zich met een nuchtere en 
kwaliteitsgerichte werkwijze. Bootsman was een ondernemer 
in hart en nieren: onder zijn leiding is de basis gelegd voor 
het bedrijf dat we vandaag nog kennen en dat (sinds 1993) 
wordt geleid door zijn zoon, Rob Bootsman. Het bedrijf groeide 
in de loop der jaren gestaag, en tekende voor een aantal 
bijzondere referentieprojecten, zoals bijvoorbeeld de Stopera 
in Amsterdam. Met de focus op kwaliteit heeft Bootsman  
veel betekend voor de ontwikkeling van het vak.

Klaas Bootsman was zeker geen gemakkelijke man:  
niet voor zichzelf en niet voor zijn relaties. Hij week niet voor 
zijn principes en was niet bang voor conflicten: die waren  
nodig om verbetering te bereiken. Dit maakte hem soms 
moeilijk in de omgang, maar hij had aan de andere kant een 
groot hart. Naast directeur van het dakdekkersbedrijf was hij 
ook nauw betrokken bij het wel en wee van FC Volendam: 

Klaas Bootsman
15 mei 1937 - 29 juni 2019

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
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Op 27 juni reikte opleidingsinstituut voor de dakenbranche TECTUM in  

totaal 160 diploma’s uit aan een nieuwe lichting vakmensen. Een verslag.

Diploma’s TECTUM  
feestelijk uitgereikt

TECTUM DIPLOMA-UITREIKING 2019

GOUDEN BRANDER
Voordat hij de Gouden Brander 2019 uitreikte, stond TECTUM
bestuurslid Rob Bootsman kort stil bij de overweldigende  
belangstelling voor het evenement. “Ik zit al mijn hele leven in 
de zwarte materie. Ik hou van ons vak, ik hou van de mensen 
die ik hier zie. Daarom kan ik het niet genoeg benadrukken:  
we mogen trots zijn dat we dit hier met elkaar kunnen beleven.”

De Gouden Brander 2019 – de prijs voor het best opleidende 
bedrijf van het jaar – werd gekozen uit drie genomineerden en  
ging naar Feenstra Dakbedekking. Directeur Willem Feenstra 
verscheen op het podium om de prijs in ontvangst te nemen.  
Rob Bootsman reikte de prijs uit en roemde Feenstra als  
een allround dakbedekkingsbedrijf. Bootsman: “Ik voel enige 
jaloezie. Met mijn bedrijf win ik ook wel eens een prijs,  
maar deze prijs hebben we nog niet.”

Willem Feenstra, directeur van het winnende bedrijf,  
rekende zichzelf vooraf tot de kanshebbers. “We hebben 
geen megagroot bedrijf, maar ik had toch het gevoel dat 
we deze prijs wel konden winnen. De erkenning is voor  
ons belangrijk, want ook in de toekomst willen we ons  
mooie vak blijven uitoefenen. En daar hebben we jonge 
mensen voor nodig.” Op de vraag hoe hij het ging vieren, 

antwoordde Feenstra: “Met het personeel!” Waarna luid  
gejuich opsteeg uit een specifieke hoek van de zaal.  
Naast Feenstra Dakbedekking bv uit het Friese Dronrijp,  
waren Zaanstad Dakwerken bv en Hendrikx Daksystemen bv 
de genomineerden.

KOOS BECHTOLD PRIJS
De Koos Bechtold Prijs voor de beste OKD’er ging dit jaar 
naar Ramon Marinus, werkzaam bij Udo Dakbedekkingen  
in Raamsdonkveer. VEBIDAKvoorzitter Paul Heiligers reikte  
de prijs uit. Volgens Paul Heiligers was de strijd om de  
Koos Bechtold Prijs dit jaar extra spannend. De winnaar kreeg 
de prijs namelijk op basis van de behaalde score achter 
de komma. De doorslag werd ook gegeven door Marinus’ 
inzet, de kwaliteit van het door hem gemaakte werk en het 
eindgesprek over het opgestelde bedrijfsplan.

Heiligers overhandigde een oorkonde en een reischeque ter  
waarde van 500 euro aan de winnaar. Die stelde onmiddellijk  
voor aan presentatrice Hélène Hendriks om samen op 
vakantie te gaan, waarna de onderhandelingen over de 
reisbestemming begonnen. Al snel bleek dat de wensen te 
ver uit elkaar lagen.

Paul Heiligers noemde de Koos Bechtold Prijs een mooie 
manier om de verbondenheid tussen VEBIDAK en TECTUM te 
onderstrepen. De prijs werd opgericht door de initiatiefnemer 
van de OKDopleiding Koos Bechtold. De in 2007 overleden 

erevoorzitter van VEBIDAK droeg scholing en opleiding een 
warm hart toe, net als de samenwerking met TECTUM.

TECTUM-AWARD
De uitreiking van de TECTUMAward was het sluitstuk van de 
diplomauitreiking. Onder luid applaus kwamen ze naar het 
podium: Donny Klaessens (Verkoelen Dakspecialisten Service 
& Beheer, Weert), Rens Hoenselaar (Weijers Platte Daken, 
Groesbeek), Angelo Sparnaaij (Consolidated Nederland, 
Gorinchem) en Danny Hagedoorn (Verbidak, Winschoten). 
Het viertal onderscheidde zich in het afgelopen jaar met 
goede cijfers en door ‘te groeien als mens en dakdekker,’ 
aldus KarelJan Batenburg. De directeur van TECTUM vertelde 
‘ongelofelijk trots’ te zijn op de winnaars.

Behalve een horloge met inscriptie, een oorkonde en een 
bos bloemen, wacht de winnaars een belangrijke taak  
in het buitenland. In juni volgend jaar vertrekken ze naar  
Moldavië om daar te werken aan een bijzonder project. 
KarelJan: “Allerlei belangrijke instellingen, zoals scholen of  
ziekenhuizen in Moldavië, hebben slechte daken waar nodig  
iets aan moet gebeuren. Het land is geen lid van de EU en  
heeft dus geen toegang tot Europese subsidies. Daar hebben  
de mensen onze hulp nodig, dus daar willen we naartoe. 
Met deze vakmensen maken we er een mooie week van.”

GEZONDE BRANCHE
Mooie woorden over het vak, de branche en de gediplo
meerden waren er in overvloed in Nieuwegein.  
Cees Woortman, directeur VEBIDAK, bestuurslid TECTUM en 
voorzitter van de examencommissie OKD: “Om vakbekwame 
dakdekkers wordt gevochten: deze zaal zit vol met schaarse 
mensen. De werkgevers die hier zitten, vertegenwoordigen 
per definitie kwaliteitsbedrijven, omdat ze investeren in de 
kwaliteit van hun personeel.”

Afzwaaiend TECTUMvoorzitter Arthur Leenders moest helaas 
verstek laten gaan wegens persoonlijke omstandigheden. 
Jos Hommeles nam als nieuwe voorzitter de honneurs  
waar en sloot de avond af door te verwijzen naar het belang 
van opleidingen. ■

Alex Kunst

De jaarlijkse diplomauitreiking is inmiddels uitgegroeid tot 
een volwaardig branchefeest voor bedrijven, leveranciers en 
uiteraard dakdekkers. Zo’n 850 bezoekers waren getuige van 
de feestelijke TECTUMdiplomauitreiking in NBC Nieuwegein 
op 27 juni jl. Maar liefst 160 geslaagden haalden onder  
luid applaus hun diploma op. Het schitterende weer bij het 
buffet in de tuin van NBC Nieuwegein, zorgde ervoor dat  
de  stemming er vanaf het begin goed in zat.

Eenmaal binnen in de grote zaal voelde presentatrice 
Hélène Hendriks de sfeer goed aan. Hendriks, bekend als 
hockeyster en van haar optredens bij sportprogramma’s als 
Voetbal Inside, loodste de geslaagden per groep naar hun 
diploma en nam telkens de tijd om er één uit te pikken  
voor een kort interview. Dit leverde mooie gesprekken op. 
Gevraagd naar zijn favoriete leraar antwoordde een  
gediplomeerde: “Marcel Beunder! Die heeft alles perfect uit 
gelegd!” Anderen vertelden over de mooie kanten van het vak:  
buiten werken, afwisselend, want altijd op een andere plek.
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Er is veel vraag naar stimuleringsmogelijkheden voor groene daken.  

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,  

naar aanleiding van de Motie Kröger/Smeulders over het stimuleren  

van groene daken, schreven AnneMarie Bor en Kasper Spaan namens  

de Green Deal Groene Daken een notitie. Hierin is een breed overzicht  

geschetst van beschikbare instrumenten en maatregelen op basis  

van de verzamelde kennis en praktijkervaring binnen de Green Deal. 

Vele gereedschappen voor  
groene daken in gemeenten

NATIONALE DAKEN PLAN

de instrumenten en verwijzen we naar een uitgebreidere versie 
die door het netwerk van de Green Deal Groene Daken in de 
nabije toekomst zal worden uitgewerkt. De Green Deal liep in 
mei 2019 af en dat werd luister bijgezet met de uitreiking van 
het Legacydocument aan de Deltacommissaris Peter Glas.  
Op basis van deze legacy heeft 95% van de partners in de 
Green Deal Groene Daken aangegeven verder te willen gaan 
en de lat hoger te willen leggen met het Nationaal Daken Plan. 
Hiervoor wordt nu met steun van Ministerie van Landbouw  
Natuur Voedselkwaliteit een Plan van Aanpak opgesteld.  
“Tijdens de Werkconferentie Nationaal Daken Plan op  
25 september bouwen we met vele belangstellenden aan  
het groeiende netwerk verder,” aldus Kasper Spaan,  
bestuurslid van de Green Deal Groene Daken vanuit Waternet.
Spaan: “Als we over het stimuleren van groene daken spreken, 
hebben we het steeds meer over het slim combineren van 
functies op daken, voor meerdere maatschappelijke opgaven. 
Naast groen (biodiversiteit en kwaliteit leefomgeving) zien  
we combinaties met blauw (klimaatadaptatie met hemelwater
berging en verminderen van hittestress), geel (PVpanelen 
en de relatie energietransitie) en rood (dakterras en sociale 
gebruikswaarde). We zien dat de meeste functiecombinaties 
elkaar versterken en tot aantrekkelijke businesscases leiden.” 
Bor: “Voor het borgen van de groene daken in beleid door 
overheden zien we grofweg 3 routes: Het mogelijk maken  
van begroeide daken door te bouwen met voldoende draag
vermogen. Ten tweede door de prestaties van een perceel, 
gebied of gebouw expliciet te maken. Schrijf bijvoorbeeld  
voor welke wateropvang verplicht is, of welke hittereductie of 
biodiversiteit gewenst is. Het liefst natuurlijk in een slimme  
combinatie van waterberging en energie of natuur.  
En als derde zou je een bepaald type groendak expliciet  
kunnen voorschrijven.” ■

Onlangs presenteerde Urgenda samen met ruim 700 orga
nisaties een 40puntenplan aan het Kabinet. 40 Maatregelen 
om te voldoen aan de uitspraak in de Klimaatzaak:  
25 procent CO2reductie ten opzichte van 1990 voor eind 2020. 
“Het doel is de overheid een hand te reiken en te laten zien  
dat er 700 organisaties achter één of meer maatregelen staan 
en klaar staan om deze maatregelen uit te voeren.
“De overheid zegt dat het moeilijk is,” schrijft Urgenda.  
“En daarom reiken wij ze de hand met oplossingen.  
Voor de zekerheid leveren we wat extra ideeën aan;  
Veertig maatregelen die elk individueel minder CO2reductie 
opleveren, maar samen wel genoeg.”
Ze omschrijven veertig relatief kleine stappen die jaarlijks tussen 
de 3 en 0,1 MTon CO2 reduceren. Eén van de maa tregelen 
betreft het vergroenen van daken. Maatregel 10, met een  
besparing van 0,1 Mton CO2 is het vergroenen van 10% van  
het platte dakoppervlak in Nederland.

STIMULERINGSMAATREGELEN
Beleidmakers en bestuurders bij lokale overheden wordt het 
stimuleren van groene daken gemakkelijk gemaakt met het 
werk van de Green Deal Groene Daken. Het enorme netwerk 
dat er achter deze samenwerking zit had in ‘no time’ tien tallen 
instrumenten op papier, grotendeels door over heden toe te 
passen. Procesbegeleider AnneMarie Bor van de Green Deal: 
“Naar aanleiding van onze GDGDmeetings en seminars van 
STOWA, is de lijst een ruwe aanzet. Het overzicht behoeft zeker 
verdere uitwerking en op sommige punten detaillering,  
maar laat vooral een veelheid aan mogelijke stimulerings
maatregelen zien.”
De maatregelen geven aan hoeveel potentieel er is om  
groene daken in Nederland mogelijk te maken. Voor het  
vakblad Roofs geven we onderstaand een kort overzicht van 

Stimuleringsmogelijkheden
Deze lijst met Beleidsmatige (voorschrijvende/ dialogische) 
stimulering mogelijkheden door overheden is deels 
 gebaseerd op en/of onderdeel van een hemelwaterafvoer 
afkoppelbeleid binnen gemeenten en waterschappen.)

1.  Eisen meenemen in hemelwaterverordening  
(straks onderdeel van de Omgevingswet)

2. Meenemen in omgevingsvisie en omgevingsplan
3. Verankeren in bestemmingsplan
4.  Communicatie, afkoppelcampagnes, Brochure,  

Website, Prijsvraag, communitymanagement  
zoals Amsterdam Rainproof

5.  Advies geven met adviseurs groene daken  
c.q. technische advisering constructies 

6.  Eisen t.a.v. waterberging op privaat terrein  
waarderen in Keurregelgeving van het waterschap

7.  Opnemen in gezamenlijke ontwikkelambitie tussen 
overheden en ontwikkelende partijen bij gebiedsontwik-
keling (nieuwbouw en transformatie)

8.  Waterneutrale bouwenvelop: prestatieafspraken waterre-
tentie bij gronduitgifte, idem kavelpaspoort bij zelfbouw 
(vragen om blauw leidt tot groen)

9.  Meenemen in een tender bij gronduitgifte, obv inkleuring  
en verdeling punten in de EMVI criteria  
(slimme combinatie van blauwe en groene punten)

10.  Meenemen in de grondprijsonderhandeling bij uitgifte, 
bijvoorbeeld een lagere grondprijs bij goed oplossen 
van water en hitte

11.  Relatie vergunningvrij bouwen, mits retentiecapaciteit  
of natuurinclusiviteit is geborgd

12.  Versnelling procedures (bouwvergunning)  
bij aanleg groene daken

13.  Bouwverordening: regulering aanleg groene daken
14. V erplichting voor alle gemeentelijke gebouwen,  

voor alle eigen assets: practice what you preach
15.  Prestatieafspraken gemeenten en woningbouw-

corporaties (hier speelt ook belemmerende regelgeving 
of overtuiging (verhuurdersheffing))

16.  Labels en meetsystemen voor milieuvriendelijkheid  
kavel en gebouwen. Energielabel, Biodiversiteitslabel,  
Duurzaamheidslabel, Natuurpuntenlabel,  
Waterlabel-instrument, BREEAM, etc.

17.  Afkoppelregelingen in combinatie met subsidie  
breder inzetten op retentiecapaciteit kavel

18.  Stimuleer netwerkkwaliteit van multifunctionele dak-
community: leren, innoveren, kennisdelen en uitvoeren

Financiële stimulering
Uit: ‘Financiële prikkels voor klimaatadaptatie’ 
, A. Bor en C. Mesters, (2018) 
Eenmalige financiële stimulans om de aanleg  
van een groen dak te stimuleren
19. Eenmalige vrijstelling op (deel)heffing
20. Groene leges
21. Investeringsaftrek (MIA/Vamil)
22. Groene lening en groenfinanciering

23.  Subsidie gedifferentieerd naar blauw (waterbergings- 
en/of managementprestatie) en/of biodiversiteit 
 (aantal inheemse soorten beplanting)

24. Bijdragen in natura, vouchers
25. Fondsvorming
26. Crowdfunding
27.  Cost-sharing 

Structurele financiële stimulans om het  
behoud van een groen dak te belonen

28.  Structurele differentiatie via tariefsysteem  
van de rioolheffing

29. Waterspoor: koppelen aan drinkwaterverbruik
30. Gratis dakscan door verzekeraar of anderen
31. Premie differentiatie door verzekeraar
32. Environmental Impact Bond 
33.  Impactlening 

Nog niet mogelijk, maar wel op de agenda  
van het Nationaal Daken Plan i.o.

34.  Via bouwbesluit: draagvermogen dak conform  
verdieping eronder. Optimale inkleuring met  
groen/blauw/geel volgt dan vanzelf.  
Nationaal beleid cruciaal om wildgroei op lokaal  
niveau te voorkomen en marktpartijen te faciliteren 
(stabiele product ontwikkelingsomgeving)

35.  Kennisdoorwerking via opleidingsinstituten en markt-
partijen over ontwerp, optimalisatie en integratie  
in bouwkolom van groenblauwe dakvoorzieningen.

36. Btw differentiatie of vrijstelling
37. Hypotheekrente differentiatie
38. Woningabonnement
39.  Water- of natuurprestatievergoeding als  

aanvulling op de energieprestatievergoeding
40. Koppeling WOZ en OZB
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Casemanager voor  
langdurig zieke werknemer 

veel geld kosten, maar kan ook het verschil betekenen voor 
de werknemer tussen ziek blijven of de kans op een goede 
uitstroom met nieuwe kansen op de arbeidsmarkt.  
Kies daarom de casemanager met zorg: het is niet een taak 
die je er even ‘bij doet’. Daar is deze taak te belangrijk voor.

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

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

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

Heeft u ook wel eens het gevoel van het kastje naar de  
muur gestuurd te worden, en dan weer van de muur naar  
het kastje? Dit is mij onlangs ook overkomen. Ik had een 
vergade ring op een rijafstand van iets meer dan een uur 
rijden. Op tijd ben ik aangereden en na bijna twee uur rijden 
kwam ik op de plaats van bestemming aan. Na de barre 
zoektocht naar een parkeerplaats heb ik me netjes gemeld 
bij de receptie. Na legitimatie met een IDkaart werd me  
verteld dat de vergadering niet plaatsvond in gebouw U 
kamer 009, maar in gebouw G kamer 30. Ik zei nog: ‘ 
Dat klopt volgens mij niet’, maar het antwoord was: ‘Hier kan 
alles zomaar verzet worden’. Toch maar richting gebouw G 
gelopen. Daar aangekomen, na 1015 minuten lopen,  
werd het duidelijk dat het daar niet te doen was.  
Weer 1015 minuten teruggelopen en mezelf weer gemeld bij  
de receptie. Enkele telefoontjes later bleek de vergadering 
toch plaats te vinden in gebouw U kamer 009.  
Het mag duidelijk zijn dat ik een beetje te laat was….

Dit gevalletje miscommunicatie wil je toch niet, en al 
helemaal niet als je onverhoopt ziek bent. Juist dan is het 
belangrijk dat zaken niet langs elkaar lopen en je daardoor 
niet de juiste diagnose krijgt, de juiste specialisten spreekt, 
de juiste medicijnen krijgt. Een perfecte coördinatie en de 
juiste dingen doen op het goede moment kunnen zelfs van 
levensbelang zijn. Je moet er toch niet aan denken foutieve, 
niet werkende medicijnen te krijgen…

Op het werk moet de werkgever iemand benoemen die uit 
de uitvoering en bewaking regelt van het Plan van Aanpak, 
dat is overeengekomen met een langdurig zieke werknemer. 
Deze persoon wordt benoemd tot casemanager.  
Meestal is de casemanager de direct leidinggevende, maar 
dit is niet noodzakelijk. Vooral bij moeilijke of gecompliceerde 
ziektegevallen moet goed overwogen worden wie de case
manager wordt. Kennis, kunde en ervaring zijn hierbij zeker 
van belang. Denk hierbij overigens ook aan de voorwaarden, 
gesteld door het UWV. Afwijken hiervan kan de werkgever 

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’.

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

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

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

Heritage Slate 
Hoogwaardige rubber dakleien

Het nieuwe 
klassiek.

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

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

BEDRIJFSNIEUWS

CPE Nederland heeft Keromat uit Emmen overgenomen. Daarmee is de  

vierde vestiging van CPE Nederland een feit. Met de overname is het  

bedrijf nu ook vertegenwoordigd in het noorden van Nederland.

Keromat is een gespecialiseerde dakgroothandel die sterk 
groeiend is in omzet (4,2 miljoen euro) en die haar klanten 
voorziet van een breed en compleet assortiment dak
materialen. Het Firestone RubberGard gamma speelt er nu 
al een grote rol in en dit zal nog verder worden uitgebouwd 
in de regio. 

Alle medewerkers van Keromat blijven in dienst en de  
dagelijkse leiding blijft in handen van Bernhard Kerkdijk.  
“De aansluiting bij een sterke groep als CPE Nederland biedt 
een grotere garantie op continuïteit en biedt diverse voorde
len en synergiën op het vlak van inkoop, automatisering en 
administratie,” vertelt Kerkdijk. “Wij kunnen ons nu focussen 
op onze kerntaken en onze klanten nog beter bedienen. 

Wij zullen met een grote mate van zelfstandigheid onze 
werkzaamheden blijven uitvoeren. Wij blijven onze klanten 
centraal stellen.”

Zoals bekend is CPE Nederland een samenwerkingsverband 
tussen Tectum Group (België) en Msquared Groep  
(Nederland). De directie van CPE Nederland verwacht veel 
synergie bij deze overname en is ervan overtuigd dat dit  
de groei van de dakgroothandel en dus ook van de groep 
zal bevorderen. Deze overname past uitstekend in het streven 
van CPE om binnen enkele jaren een dekkend netwerk op  
te zetten in de Nederlandse markt. ■

V.l.n.r.: Huberto van der Schuit (MSQ), Bernhard Kerkdijk (Keromat), Gerrie Kerkdijk (Keromat), Geert-Jan Vogels (Tectum Group).

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

Firestone
ISOGARD™ HD 
Cover Board

Mineraal gecoate
glasvlies cachering

Polyisocyanuraatschuim
met hoge densiteit

Mawipex_NL_Adv ROOFS_NL 230x300.indd   1 26/06/17   10:35
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Het samenwerkingsverband GROOF (Greenhouse Roof) is bezig met  

verschillende proefprojecten in verschillende landen, waar partners uit  

verschillende sectoren samen aan werken. Het betreft een interdisciplinair  

én internationaal initiatief, met als doel: het bouwen van greenhouses  

(broeikassen) op daken. Een prachtig project, waarbij het dak optreedt  

als verbinder tussen landen, sectoren en constructies.

Kassen op bestaande, 
stedelijke daken

INTERNATIONALE DAKEN

Joep Klerx

De productie van groenten vergt veel energieverbruik in alle 
productiefasen, van zaailing tot eindproduct in de super
markt. Het initiatief is gestart met het doel onderzoek te doen 
naar de potentiële reductie van CO2uitstoot in de voedsel
productie door het installeren van kassen op bestaande  
gebouwen in stedelijke gebieden. Omdat er veel verschillen
de expertises komen kijken bij het bouwen van broeikassen 
op een dak, zijn er 11 interdisciplinaire partners binnen het  
GROOFproject betrokken, die experts leveren uit de bouw,  
uit (vernieuwende) energie en uit sociaaleconomische  
 betrekkingen. Samen onderzoeken ze de mogelijkheid om 
de CO2uitstoot te verminderen door het aantal productie
fasen van groenten te verlagen en/of de efficiëntie in 
 afzonderlijke fasen te verhogen. 

Naast interdisciplinair, is GROOF ook een internationaal 
 project. Het project heeft een budget van 4,9 miljoen  
en wordt voor een groot deel (60%) gefinancierd door 
 Interreg NorthWest Europe – een programma dat trans
nationale samenwerkingen aanmoedigt. De 11 partners 
komen uit Frankrijk, België, Duitsland, Spanje en Luxemburg. 
Het feit dat de partners uit verschillende sectoren en landen 
komen, is noodzakelijk om tot een werkbaar, commercieel 
aantrekkelijk, CO2reducerend, innovatief en sociaal verant
woord businessmodel te komen. Het is een unieke samen
werking waarin het dak centraal staat en op een bijzondere 
manier een verbindende rol op zich neemt.

HET DAK ALS VERBINDING
In dit project speelt het dak op verschillende manieren  
een verbindende rol. Zo heeft het dak er impliciet voor  
gezorgd dat partners uit verschillende sectoren en landen 
bijeenkomen om samen te werken aan dit project. Daar komt  
nog bij dat naast ‘het verbouwen van groenten’, verschillende 
dakkassen ook een educatieve rol op zich zullen nemen 
door docent en student bij elkaar te brengen. Ook zullen er 
daken als ontmoetingsplaats fungeren voor producent en 
consument, om zo overbodige tussenfases van de productie
keten van groenten te elimineren. 
Tenslotte is het dak ook de verbinding tussen een ondersteu
nend gebouw en de kas die erop geplaatst wordt, waardoor 
de mogelijkheid ontstaat om synergieën te vormen die 
anders verloren zouden gaan. Dit kan leiden tot een sterk ver
minderd energieverbruik voor de groei van planten in de kas,  
minder energieverlies door gebruik van afvalwarmte en zelfs 
energieproductie bij gebruik van de kas als zonnecollector.

PROEFPROJECTEN
Er zullen vier pilot projects (proefprojecten) worden uitgevoerd,  
waarbij getracht wordt verschillende doelstellingen te 
 behalen. Zo zal er een kas geplaatst worden op een kantoor
gebouw van het IFSB in Bettembourg, Luxemburg, waar een 
boer zich gaat focussen op het kweken van tomaten.  
Daarnaast zal er een kas geplaatst worden op het dak van 
een laboratorium van de Universiteit van Liège, die onder  
andere gaat dienen als onderzoekslaboratorium voor studen

ten. Het derde proefproject bestaat uit een greenhouse  
dat geplaatst wordt op een dak van een gebouw in kwekerij 
‘Les Jardin de Gally’ (De Tuinen van Gally) in Parijs,  
waarbij bewezen moet worden dat een verticale uitbreiding 
– dus de lucht in – van een bestaande kwekerij economisch 
rendabel kan zijn.

Het vierde en laatste proefproject van GROOF is een kas 
die zich bevindt in Bürstadt, Duitsland, op het dak van een 
verpakkingshal van een oude kwekerij uit de jaren vijftig.  
De kas wordt gebouwd door EBF GmbH, die al 22 jaar expert  
is in energiebeheer. Deze dakkas zal de belangrijkste  
attractie moeten worden van de geïntegreerde voedsel en 
energiewerkzaamheden die de oude kwekerij tot een show
case tuinbouwbedrijf zal moeten omtoveren. Alles met het 
doel om een gedecentraliseerde, systemische en volledig 
duurzame manier voor toekomstige voedselproductie te 
laten zien.
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INTERNATIONALE DAKEN

De kas zelf zal een zogenaamd Sunlight Greenhouse zijn,  
dat is gebaseerd op een Chinese lageenergiekas.  
De Sunlight Greenhouse moet qua resultaat een verbeterde 
en technisch meer geavanceerde kas worden in vergelijking  
met zijn Chinese voorganger, waardoor het de eerste 
 energiekas in de wereld is die energie op zal leveren in 
plaats van verbruiken.

Om een hoge synergie te bereiken tussen het ondersteu
nende gebouw en de dakkas, zijn verschillende technische 
oplossingen verzonnen. Zo wordt de kas verwarmd door het 
transmissie warmteverlies door het dak en de restwarmte van 
de koelcellen in de verpakkingshal. Door dit te combineren 
met goed geïsoleerde zijwanden van de kas en de lage 
transmissieverliezen door het dubbellaags ETFE (FClean) film, 
is alleen voor piekbelastingen in de winter actieve verwar
ming noodzakelijk. Andersom zal de kas worden gebruikt  
als zonnecollector, waarbij warmte wordt gewonnen,  
die zal worden gebruikt voor het verwarmen van het gebouw 
eronder. Hierdoor zal er op veel momenten geen actieve 
verwarming nodig zijn in het ondersteuningsgebouw en is er 
geen gevaar voor oververhitting in de kas. Daarnaast worden 
speciale zonnepanelen gebruikt voor het verminderen van 
de lichtinval in de kas, het verminderen van de warmte in de 
zomer en het genereren van elektriciteit.

Door het samenwerken van de kas en het gebouw eronder, 
met het dak als verbindingsstuk, kunnen er groenten gepro
duceerd worden terwijl er meer energie opgewekt wordt dan 
verbruikt. Er worden al plannen gemaakt om (een bezoek 
aan of onderzoek naar) de dakkas toe te voegen aan het 
curriculum van omliggende scholen. Hier komt het idee van 
onderwijs en operationeel kweken weer samen.

DE UITDAGINGEN VAN BOUWEN OP EEN DAK
Als je leest over het bouwen van een compleet bouwwerk op 
een dak, dan rijst automatisch de vraag: hoe zorg je ervoor 
dat het dak stevig genoeg is? Die vraag kan heel goed wor  
den beantwoord. Om het dak bouwklaar te maken, zal het 
oude dak verwijderd worden en wordt er een betonnen 
ringbalk op de buitenste wand geïnstalleerd. Er worden sterke, 
houten balken bovenop de ringbalk geplaatst, waarna de 
bodem van de kas met behulp van planken wordt gecon
strueerd. De steunpunten van de kas hebben een dusdanig 
ontwerp dat de krachten kunnen worden gedragen, zon
der extra afschuifkrachten richting de dragende muren te 
creëren. Omdat de kas niet te zwaar is, zullen er in de meeste 
gevallen geen verdere versterkingen hoeven worden gedaan.
Het is een idee waar synergie tussen verschillende nationali
teiten en uiteenlopende disciplines de basis vormt voor iets 
wat uiteindelijk weer synergie gaat opleveren tussen kas
sen en de gebouwen eronder. Met het dak niet alleen als 
 dekkende, maar ook als dragende en verbindende kracht. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

PARTNERS GROOF
•   CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE POUR LA CONSTRUCTION  

(LUXEMBURG)
•  UNIVERSITÉ DE LIÈGE, GEMBLOUX AGROBIO TECH (BELGIË)
•  EBF GMBH (DUITSLAND)
•  ASTREDHOR: INSTITUT TECHNIQUE DE L’HORTICULTURE (FRANKRIJK)
•  CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT (FRANKRIJK)
•  HOCHSCHULE TRIER INSTITUT FÜR ANGEWANDTES STOFFSTROMMANAGEMENT 

(DUITSLAND)
•  GROUPE ONE (BELGIË)
•  CLUSTER ECO CONSTRUCTION (BELGIË)
•  UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (SPANJE)
•  LES JARDINS DE GALLY (FRANKRIJK)
•  INSTITUT DE FORMATION SECTORIEL DU BÂTIMENT (LUXEMBURG)



www.brouwerszink.nl

Contactgegevens

Slakweidestraat 16
3630 Maasmechelen (B)

Meridiaan 42 – 44
2801 DA Gouda (NL)

Tel 088 276 8937
Fax 088 276 8939

verkoop@brouwerszink.nl

Sinds 1986 is Brouwers Zink groothandel van maatwerk in zink, 

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

centraal. Wij leveren in heel Nederland en indien nodig binnen 

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

Check onze laatste aanbiedingen op:

nu ook in
Maastricht

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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NIEUWSLIJN

NIEUWE NORM BELANGRIJKE FACTOR  
VOOR DAGLICHT IN GEBOUWEN
De hoeveelheid daglicht in een gebouw wordt in de toe
komst anders bepaald. Nu wordt de equivalente daglicht
oppervlakte bepaald volgens NEN 2057. Straks berekenen 
we de daglichtfactor in procenten t.o.v. het licht in het  
vrije veld volgens de Europese norm NENEN 17037.  
Deze methode is moderner, overzichtelijker, nauwkeuriger, 
reëler, inzichtelijker, internationaler en makkelijker.

Begin 2019 is NENEN 17037 voor het bepalen van  daglicht 
gepubliceerd. De Nederlandse vertaling hiervan is nu  
beschikbaar. De norm sluit beter aan bij de werkelijkheid  
én bij de huidige (digitale) manier van werken.  
De daglichtfactor wordt bepaald door het gebouw in te 
voeren in bestaande (gratis) software en geeft inzicht  

in de verdeling van het daglicht over de hele ruimte. De normcommissie heeft het ministerie van BZK geadviseerd deze methode  
in de bouwregelgeving over te nemen. Dit zal waarschijnlijk nog tot na 2021 duren. Tot die tijd blijft de (door NEN ingetrokken)  
NEN 2057 geldig voor de bouwregelgeving.

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

“ De tijd om het dak te  
repareren is wanneer  
de zon schijnt” 
 
 
John F. Kennedy (19171963)

AANVULLING
In het artikel ‘Stabiel laddergebruik’ in Roofs juli 2019 
is een foto geplaatst waarbij de beschreven  
Smart Level Ladder is geplaatst op een  
hellende ondergrond. De redactie hecht  
eraan te melden dat het volgens het  
Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel 
(BDK) en de Regelingen niet is toegestaan 
een ladder te plaatsen op een hellende  
ondergrond. Zie ook het artikel ‘Soms is een  
ladder een oplossing’ in Roofs januari 2019.  
Op www.roofs.nl plaatsen wij bij de artikelen  
van deze editie van Roofs ook de checklisten  
van het BDK.

DAKALLIANCE NEEMT DAKACTIVITEITEN OVER  
VAN HOPPENBROUWERS TECHNIEK 

Voor Hoppenbrouwers is gebleken dat de dakactiviteiten 
ter ver afstaan van hun corebusiness. In goed overleg is 

daarom besloten dat dakAlliance deze werkzaamheden 
overneemt. Tevens komen er enkele medewerkers over in 

deze afspraak. De onderhoudsovereenkomsten zullen per 
direct worden overgenomen als ook servicewerkzaam
heden. Bij duurzame projecten in de toekomst kunnen  

we elkaar versterken.

NIEUWE CAO VOOR DAKDEKKERS PLATTE DAKEN
Partijen bij de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (BIKUDAK) zijn tot een onderhandelingsresultaat 
gekomen over een nieuwe CAO. Op maandag 24 juni 2019 is dit na instemming van de achterban van werkgevers en werknemers 
definitief geworden.

De CAO heeft een looptijd van twee jaar. Zij geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.  
Zij kent een loonsverhoging van 3% per 1 juli 2019 en 3% per 1 juli 2020. Het onderhandelingsresultaat heeft betrekking op de  
ruim 2.700 dakdekkers in deze branche van in totaal 3.700 werknemers.

Oudere werknemers behouden in de vijf jaar voorafgaand aan de AOWleeftijd recht op een vierdaagse werkweek.  
Daarnaast behouden zij voortaan 100 procent van hun loon en 100 procent van hun pensioenopbouw.  
Werknemers die al 45 jaar in deze sector hebben gewerkt, krijgen daarbovenop om de week recht op een driedaagse  
werkweek. De kosten van deze vitaliteitsregeling zijn voor de individuele werkgevers.

Ook vermeldenswaardig, juist in deze periode van hoge temperaturen, is de afspraak over de verstrekking van een zonnebril, 
(zonne)pet met nekflap, UVbeschermende werkkleding en zonnebrand. Dit ter bescherming tegen UVstraling, die de laatste  
jaren in ons land steeds vaker hoge waardes bereikt.

LEADAX WINT DE NEDERLANDSE INNOVATIE AWARD 2019
Op 24 juni vond het Nationaal Innovatie Diner plaats in het prestigieuze Kurhaus 

in Scheveningen. Leadax heeft daar de Nederlandse Innovatie Award 2019 in de 
wacht gesleept. Deze award is enkel weggelegd voor baanbrekende innovaties 

waar Nederland in de toekomst de wereld mee kan veranderen.  
 

Onder toeziend oog van diverse kopstukken uit het bedrijfsleven, innovators  
en de Nederlandse politiek nam CEO Roeland van Delden de prijs in ontvangst  

uit handen van Ralph van Hessen, directeur van Winkelman & Van Hessen.  
“Deze innovatie award is dan ook wederom een erkenning voor de missie van 

Leadax om met duurzame, circulaire én niettoxische innovaties een bijdrage te 
leveren aan onze leefomgeving op basis van een afvalstroom. Zónder hierbij een 

gezonde business case uit het oog te verliezen”, aldus Van Delden. 

TOTAALDAKCONCEPT BREIDT BESTEKSERVICE UIT
TotaalDakConcept, een samenwerkings en innovatieplatform  
dat integrale kwalitatief hoogwaardige platdakconstructies  
realiseert, heeft haar bestekservice verder geperfectioneerd.  
Aan de gratis toegankelijke online bestekservice is nu de  
gebruiksfunctie van het platte dak toegevoegd.  
Ontwerpers die op zoek zijn naar bijvoorbeeld bestekinformatie  
voor een parkeerdak, een groendak, een zonreflectiedak of  
een traditioneel dak, kunnen nu via de gebruiksfunctie direct  
hun keuze maken. Ook de website is op deze overzichtelijke  
indeling ingericht. Via ‘platdakoplossingen’ kan direct een keuze  
voor het soort platte dak gemaakt worden en krijgt men toegang  
tot de bestekservice. Bij het platform staat samenwerking met  
alle relevante partijen uit de bouwkolom centraal.  
Kwaliteit, duurzaamheid en zekerheid vormen in combinatie met  
kennis en kunde de solide basis voor de best presterende  
dakoplossingen.
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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
Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

DAK VAN HET JAAR 2019
Het Platform in Utrecht

De volgende Roofs verschijnt op 10 september 2019
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JUBILEUM
500 jaar The Coatinc Company

VERSLAG 
Roadtrip MVO Netwerk: het dak op

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

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

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

Wédéflex
Duurzame Daksystemen

THUIS OP HET DAK.
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Natuurlijk daglicht voor commerciële 
en industriële gebouwen

Skylux staat synoniem voor duurzame ontwikkeling en innovatie. Daardoor bieden we een zeer breed gamma aan lichtstraten waarbij 
verscheidene kenmerken elkaar kruisen en vinden. Opteert u voor een brede lichtstraat? Of eerder een sterke prestatie op vlak van isolatie 
en luchtdichtheid? Of zijn specifieke brandvertragende vereisten een noodzaak? Skylux wijst u de weg.
Wij helpen u eveneens met het berekenen van de gewenste lux-waarde, U-waarde of rook- en warmteafvoerberekening volgens de norm. 
Of u kan zelf aan de slag met onze servicegerichte programma’s.

www.skylux.be

CINTRALUX 
LICHTSTRATEN

adv roofs NL Cintralux 2019.indd   1 2/05/19   13:20


