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Voor een specialist
is het leven gemakkelijk

veiligheid als duurzaam-
heid, milieubelasting, 
gebruiksvriendelijkheid, 
demonteerbaarheid etc. 
door één en dezelfde 
oplossing is een illusie. 
Laat je keuzes voor 
het type materiaal, 
type constructie en de 
wijze van detaillering 
over aan individuele 
specialisten, dan komt er 
niets van dit compromis  
terecht. Met als gevolg dat 
het criterium waarop wel is 
geoptimaliseerd, wordt gefrus-
treerd door alle andere aspecten 
die onderbelicht zijn gebleven. Wat te denken bijvoorbeeld 
van warmtepompen en vergelijkbare energiebesparende 
 voorzieningen, die door bewoners worden uitgezet, omdat ze 
gek worden van de herrie van deze apparaten?

Een afweging waarbij alle relevante aspecten worden 
 meegenomen en meegewogen, is daarmee de enige  
optie. Dat zal niet meevallen, want iedereen vindt zijn eigen 
specialisme het belangrijkst. Maar de weg van weging en 
compromissen is de enige die frustraties, tegenvallende 
k osten en opbrengsten (en uiteindelijk hopeloos falen)  
kunnen voorkomen.

Hiervoor zijn methodieken te ontwikkelen en deze zijn waar-
schijnlijk ook noodzakelijk, omdat niemand van alle relevante 
aspecten voldoende kennis heeft. En daarin schuilen weer 
andere risico’s, gevoed door politieke en idealistische over-
wegingen. Want wat nu als blijkt dat je beter aluminium kan 
blijven chromateren en de blootstelling hieraan tegelijkertijd 
tot nul terugbrengt (milieubelasting versus levensduur)?  
Wat nu als het beter blijkt water zo snel mogelijk van het dak 
af te voeren i.p.v. het erop te pompen om het dakgroen te 
bevloeien (multifunctionaliteit versus het risico op lekkages)?

Vele heilige huisjes staan dan in de weg, evenals allerlei 
belangen. Voorwaar een interessante toekomst!

Otto Kettlitz

De bouwregelgeving en bouwtechniek staan bloot aan vele 
ontwikkelingen: vanuit de politiek, vanuit de praktijk en vanuit 
de techniek. Door de ramp met de Grenfell Tower zitten de 
brandveiligheidscursussen opeens bomvol. Groendaken 
zijn niet aan te slepen, circulair bouwen is het nieuwe credo 
en het instorten van een deel van het AZ-stadion zal onver-
mijdelijk ook weer consequenties met zich meebrengen.  
Het zou me niet verbazen als één van de adviezen zal zijn 
dat gebouwen uit de ‘consequence class 3’ voortaan jaarlijks 
constructief gecontroleerd zullen moeten gaan worden.

De specialisten in de diverse vakgebieden wrijven in hun 
handen, cursussen op maat worden in enkele weken uit de 
grond gestampt en toeleveranciers duiken in ieder gat en 
claimen (terecht of onterecht) dat ze reeds een pasklare 
oplossing op de plank hebben liggen. En dikwijls snijden 
de adviezen, cursuspakketten en toegesneden producten 
ook inderdaad hout, maar wel specifiek op het betreffende 
gebied. Hoe past dit eigenlijk in het totaalbeeld?  
De dikwijls zeer eenzijdige focus geeft zich hier, door gebrek 
aan een bredere kennis of misschien wel juist met een  
bepaalde mate van opzet, geen rekenschap van.

Tijd voor concrete voorbeelden. 

Doorgaande spouwen zijn brandtechnisch een gruwel, 
omdat zij het risico op brandoverslag van het éne naar het 
andere brandcompartiment aanzienlijk kunnen vergroten. 
Bouwfysisch is een doorgaande spouw, met het oog op de 
doorstroming met buitenlucht, echter meestal essentieel.
In een groendak is het vol en zat plakken van de dak-
bedekking van groot belang, omdat je je anders een 
 ongeluk zoekt naar het punt van inwatering bij een even-
tuele lekkage. Zeker als het dak ook nog eens schuin is.  
Echter: vanuit overwegingen van circulair bouwen is het vol 
en zat verkleven weer een gruwel. Immers, de ondergrond 
kan niet meer hergebruikt worden (ervan uitgaande dat  
je de dakbedekking niet zonder schade los krijgt) en de 
dakbedekking kan je al helemaal afschrijven.
Aluminium mag niet meer worden gechromateerd,  
omdat chroom6 giftig is, maar veel alternatieven bieden  
niet een gelijkwaardige levensduur, zodat vervanging eerder 
aan de orde is. Wat is nu meer milieubelastend?

Moraal van het verhaal is, dat er keuzes gemaakt  moeten 
worden en vooral ook compromissen gesloten zullen 
moeten worden. Maximaal scoren op het gebied van zowel 

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
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Wonen, werken en recreëren op een steenworp van Utrecht Centraal in een 

groene omgeving. Het Platform biedt het allemaal. Zowel de gevels als de  

daken krijgen beplanting. De daktuinen, plantenbakken en verticale tuinen 

zijn gebaseerd op natuurschoon uit de regio. 

Groene stad-in-een-stad

gefixeerd, ontstaan strakke naden en is de ondergrond  
bereikbaar. Klinkerbestrating ligt op 60 mm brekerzand en 
een bescherm- en een drainagebaan van 20 mm. 
Hemelwater op de daken wordt via een pluvia-systeem  
afgevoerd. De dakvloeren hebben noodoverstorten.  
Voor de bereikbaarheid van de overstorten liggen er roosters 
langs de dakranden. Op de balkons, galerijen en de  
plantenbakken gaat het hemelwater via traditionele afvoeren 
naar beneden. 
De plantenbakken zijn van polyester en hebben een daktuin-
substraat en een drainagebaan. De bakken krijgen een 
aluminium bekleding op een stalen draagconstructie en  
variëren in afmetingen en type vaste planten. Er is een onder-
scheid gemaakt tussen planten op het noorden/oosten, 
zoals geranium en vinca, en planten op het zuiden/oosten, 
zoals lavendel. Het Platform heeft ongeveer 120 m2 verticale 
tuinen: prefab cassettes met volledig volgroeide planten, 
capillair vlies, substraatmat en TPO membraan (Green Wall). 

DUURZAAMHEID
Het groen op de daken en aan de gevels verlaagt de  
temperatuur in de zomer, filtert de lucht, verbetert akoestiek 
en reguleert regenwater en stimuleert mensen om naar  
buiten te gaan. Op de collectieve gebruiksdaken kunnen  
de bewoners elkaar ontmoeten en leren kennen.  
De veelheid en diversiteit aan flora trekt bijen en andere 
fauna aan. Zo draagt Het Platform bij aan de leefbaarheid 
en biodiversiteit. 
Samen met het Moreelsepark en de Moreelsbrug, is het 
gebouw ontworpen als een groene stepping stone voor 
planten, dieren en mensen - van de Catharijnesingel  
naar de andere kant van het spoor: geheel in lijn met de 
vergroeningsambities van de Domstad.
De daken worden opgeleverd inclusief een verzekerde 
garantie op waterdichtheid. Vooraf aan het aanbrengen van 

Tekst en foto’s: Martijn van den Bouwhuijsen

Bovenop een bus- en tramterminal verrijst een bijzonder 
complex. De stad-in-een-stad bestaat uit een stapeling van 
rechthoekige volumes bovenop een tweelaagse commerciële 
plint. Door te ‘schuiven’ met de volumes, afhankelijk van de 
functie en de stedenbouwkundige setting, ontstaat een  
opvallende dynamiek. De woningen reiken tot de vijfde en 
de dertiende verdieping, in de laagbouw en de hoogbouw. 
In totaal herbergt het gebouw 201 huurappartementen, 
vanaf 50 m². De grotere appartementen hebben een balkon.
De groenvoorzieningen zijn zowel horizontaal als verticaal  
gesitueerd. De vloeren op de eerste, derde, zesde en  
achtste verdieping herbergen betegelde/bestrate daktuinen,  
ruim 3500 m2 groot in totaal. De tuinen verschillen in grootte, 
vorm en indeling. Een trap verbindt de collectieve tuin van 
de derde met de collectieve tuin van de zesde verdieping. 
Om de collectieve daktuin op de zesde verdieping makkelijk 
bereikbaar te maken voor de bewoners van de hoogbouw,  
is een brug aangebracht tussen de hoog- en laagbouw.  
Aan de gevels en dakranden komen plantenbakken.  
De twee verticale tuinen bevinden zich ter hoogte van het 
stationsplein en de Uithoflijn.

ESTHETIEK
De vier daktuinen zijn gebaseerd op karakteristieke  
Utrechtse landschappen: volkstuinen, landgoed onderbos, 
boomgaardweiden en heuvelrug heidebos. Alle tuinen  
worden voorzien van siergrassen, vaste planten en bomen  
en zijn bestraat en/of betegeld. In sommige tuinen komen 
ook struiken en klimplanten voor. Het groen staat veelal  
in omrande perken. Door de diversiteit zijn er vanaf maart  
tot en met oktober altijd planten in bloei. 
De onderste tuin ligt op de eerste verdieping naast een 
 horecavoorziening en is geïnspireerd op Utrechtse volks-
tuinen. Deze vloer is betegeld met granietstenen, bestraat 
met klinkers en voorzien van een spiegelvijver. Er komen  
drie groenperken met meerstammige bomen, waaronder  
de Tibetaanse sierkers. 
Boven de commerciële ruimtes, op de derde verdieping, 
bevindt zich straks het landgoed onderbos. Er komen op  

dit vloerniveau keramische tegels in verschillende kleuren 
en een spiegelvijver. De flora bestaat onder meer uit struiken 
zoals de Eikenbladhortensia en meerstammige bomen.  
De meeste huurders van de naastgelegen woningen  
kunnen direct deze collectieve groenvoorziening betreden.
Op de zesde verdieping komt een divers landschap dat  
refereert aan boomgaardweiden. Deze daktuin krijgt onder 
meer betontegels, sierfruitbomen, gazons en picknickbanken. 
De tuin op de achtste verdieping is geïnspireerd op de 
Utrechtse Heuvelrug en krijgt keramische tegels en vaste 
planten zoals de salvia en anemonen. Alleen bewoners van 
de naastgelegen appartementen kunnen deze tuin betreden. 

TECHNIEK
De daken hebben een Rc-waarde van 6,0 W/m2K.  
Bovenop de druklaag van de kanaalplaatvloeren is nage-
noeg overal C-EPS aangebracht. Op de eerste en derde 
verdieping was het een complexe opgave om het afschot  
te realiseren, vanwege de aanwezigheid van stalen  
constructiebalken vlak boven de kanaalplaatvloeren.  
Bovenop de isolatie bevindt zich een tweelaagse, volledig 
verkleefde bitumen dakbedekking en beschermdoek.  
Daarop komen de intensieve daktuinen en allerlei  
bestrating/betegeling, afhankelijk van de type tuin en locatie. 
De vaste planten en de bomen staan in een pakket van 
daktuinsubstraat van 200 tot 700 mm en een drainagebaan 
van 20 mm. De kluiten van de bomen staan direct op de 
drainagebaan en worden verankerd met spanbanden  
aan draadstaalmatten. De meeste perken zijn omrand met 
betonstenen of aluminium keerwanden. 
Keramische tegels liggen straks op een systeem van op 
hoogte gemaakte tegeldragers (voet, buis, kopschijf).  
Zo worden de beloopbare elementen genivelleerd en  

Samen met het Moreelsepark en de Moreelsbrug, is het gebouw ontworpen  

als een groene stepping stone voor planten, dieren en mensen - van de  

Catharijnesingel naar de andere kant van het spoor. Geheel in lijn met de  

vergroeningsambities van de Domstad.

De dakbouwmaterialen en bijbehorende werktuigen zijn en worden 

veilig omhoog getransporteerd met hoogwerkers, verreikers en de 

torenkraan. Omdat de torenkraan op de bouwplaats niet overal bij 

kan, is een aantal keer gebruik gemaakt van een kraan van een 

nabijgelegen bouwproject. 

Architect:VenhoevenCS architecture+urbanism en render:A2 Studio.

Op de zesde verdieping komt een divers landschap dat refereert 

aan boomgaardweiden. Deze daktuin krijgt onder meer betontegels, 

sierfruitbomen, gazons en picknickbanken.

Architect: VenhoevenCS architecture+urbanism.
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KUBISCHE VORMEN
HET ONTWERP VAN HET PLATFORM BESTAAT UIT EEN HIËRARCHISCHE REEKS  
VAN KUBISCHE VORMEN DIE SAMEN ORGANISCHE BEWEGING SUGGEREREN -  
ALS EEN STILL IN EEN PRIMITIEVE VIDEOGAME. OP GROTE SCHAAL ZIJN BLOK-
VORMIGE HOOFDVOLUMES TOEGEPAST DIE OP KLEINERE SCHAAL ZIJN VERTAALD 
IN RECHTHOEKIGE RAAMOPENINGEN, BALKONS, PLANTENBAKKEN EN GEVEL-
VERDIKKINGEN. OP DE KLEINSTE SCHAAL IS ER RELIËF OP DE GEVELELEMENTEN  
MET VARIATIE IN DIKTE EN PATROON.

• OPDRACHTGEVER: HET PLATFORM UTRECHT B.V., VALKENBURG
• ARCHITECT:  VENHOEVENCS ARCHITECTURE+URBANISM, 

 AMSTERDAM
• BOUWKUNDIG AANNEMER: HET PLATFORM BOUW B.V., DOETINCHEM
• CONSTRUCTEUR: IMD RAADGEVENDE INGENIEURS, ROTTERDAM
• STAALCONSTRUCTIE:  HUTTEN METAAL STAALBOUW B.V. , HARDENBERG
• TUINARCHITECT: LANDLAB, ARNHEM
• DAKDEKKER: ZND DAKBEDEKKING BV, EINDHOVEN
•  AANLEG  

GROENVOORZIENINGEN: BTL REALISATIE, UTRECHT
• VERTICAAL GROEN: SEMPERGREEN, ODIJK
• DRUPPELSYSTEEM: MASTOP TOTAALTECHNIEK, BOSKOOP
• DAKBESTRATING:  ZOONTJENS, TILBURG

bouwplaats niet overal bij kan, is een aantal keer gebruik 
gemaakt van een kraan van een nabijgelegen bouwproject. 
Omdat het om gebruiksdaken gaat, zijn de daken voorzien 
van borstwering. Die dakranden zijn bekleed met aluminium 
en krijgen op sommige plekken daar bovenop een railing 
van glas. De 1,2 meter hoge dakranden waren al  aanwezig 
toen de dakdekkers en -hoveniers aan de slag gingen. 
Daarom is het voor hen niet nodig om extra randvalbeveili-
ging te gebruiken. ■

de groendaken, vond er een waterdichtheidstest plaats,  
door het dak vol water te laten lopen en te controleren op 
lekken. De daken zijn gekeurd door Adviesburo Dakbestek, 
onder water gezet door ZND en vrijgegeven voor BTL. 
De horizontale tuinen, de plantenbakken en de verticale 
tuinen krijgen water met een systeem van druppelleidingen, 
bestuurd vanuit een centrale ruimte. Twee keer per jaar  
vindt er toevoeging van mest aan de bewatering plaats.  
Het maaien van de graszoden vindt om de week plaats. 
Het gebouw voorziet gedeeltelijk in de eigen elektriciteits-
behoefte. Het dak van de hoogbouw wordt daartoe voor 
twee-derde voorzien van zonnepanelen.

SAMENWERKING
Bij de engineering en de bouw maken de betrokken  
partijen gebruik van een 3D BIM-model, met een  
Level of Development niveau van 400. Daarbij zijn objecten  
gematerialiseerd en weergegeven in hoeveelheden,  
afmetingen en locatie. Het BIM-model bevat informatie  
voor detaillering, fabricage van componenten en de  
uitvoering/montage op de bouwplaats. 
Om gewicht te besparen, bestaat de draagconstructie uit 
kanaalplaatvloeren en stalen profielen. Het bouwproject 
nadert de oplevering. Er wordt gewerkt van 7 uur ‘s ochtends 
tot en met 11 uur ‘s avonds, zes dagen per week.  
Zo veel mogelijk onderdelen komen prefab op de bouw-
plaats aan en worden vrijwel direct verwerkt. Op het moment  
van schrijven is de gevelsluiting compleet en ligt de water-
kerende laag op de daken. De komende tijd vinden er 
 werkzaamheden plaats aan de installaties, gietvloeren, 
keukens en beplanting. De bouwplaats in het centrum van 
Utrecht is krap. Veel partijen werken er op een ‘postzegel’.  
Een logistieke uitdaging volgens de aannemer, omdat er 
slechts aan één zijde materiaal en materieel geleverd en 
geplaatst mag worden. 
Om efficiënt te werken, hanteren de bouwers een LEAN plan-
ning. Dagelijks wordt er overlegd met alle onderaannemers, 
die op het werk bezig zijn (daily stand). Wekelijks vindt er een 
omgevingsoverleg plaats, dikwijls in het kader van de leef-
baarheid van de omgeving. Daardoor kan bijvoorbeeld de 
bevoorrading van winkelcentrum Hoog Catherijne doorgaan 
en hebben taxi’s nagenoeg geen hinder van het bouwproject. 

VEILIGHEID
De dakbouwmaterialen en bijbehorende werktuigen zijn en 
worden veilig omhoog getransporteerd met hoogwerkers, 
verreikers en de torenkraan. Omdat de torenkraan op de 

Reliëf op de gevelelementen met variatie in dikte en patroon.

Om de collectieve daktuin op de zesde verdieping 

makkelijk bereikbaar te maken voor de bewoners 

van de hoogbouw, is een brug aangebracht 

 tussen de hoog- en laagbouw.
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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

Uitreiking 

DakAward 2019

Voor Roofs en steilDAK 

Dak van het Jaar

&

Uitreiking Award 

Dakenman/vrouw 

2019Wolter 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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De DakAward voor het Dak van het Jaar wordt jaarlijks uitgereikt  

tijdens de feestavond voor de dakenbranche in Hotel Zuiderduin  

in Egmond aan Zee. Tijdens de komende editie, op 20 maart 2020,  

zal de prijsuitreiking beknopter worden opgezet.

Dak van het Jaar  
verkiezing krijgt shortlist

DAK VAN HET JAAR 2019

Zoals bekend wordt maandelijks in vakblad Roofs een 
 bijzonder project geschreven in het kader van de  verkiezing 
Dak van het Jaar. In de evenknie voor de hellende daken-
branche steilDAK worden tweemaandelijks minimaal  
twee projecten beschreven. Een beschrijving in het vakblad 
betekent automatisch een nominatie voor de titel  
Dak van het Jaar. Aan het eind van de jaargang buigt een 
vakjury, bestaande uit redactieraadleden van de respec-
tievelijke vakbladen, zich over de nominaties. Zij kiezen uit  
de lijst een winnaar en reiken de prijs tijdens de feestavond 
uit aan de opdrachtgever, dakdekker en een relevante 
derde partij (architect, leverancier). 

Algemeen werd de afgelopen editie (22 maart j.l.)  
door de aanwezigen als een geslaagde avond ervaren.  
De belangrijkste opmerking die tijdens de evaluatie  
naar voren kwam, was dat het officiële gedeelte veel tijd in 

beslag nam. Ga maar na: beide edities van de verkiezing 
(plat en hellend) hadden 12 genomineerden.  
Daarnaast werd zowel voor de platte als de hellende  
dakenbranche een Dakenman of -vrouw bekend gemaakt 
(ieder ook weer uit een lijst genomineerden) en werd twee-
maal een Oeuvreprijs uitgereikt. Ondanks het gegeven dat de 
bespreking van de nominaties bewust beknopt is  gehouden, 
bleef er onvoldoende tijd over voor andere belangrijke 
 activiteiten van deze avond: netwerken en feestvieren. 

Op verzoek van de markt is daarom de opzet van de prijsuit-
reiking aangepast. De jury zal tijdens de komende editie van 
de verkiezing Dak van het Jaar gaan werken met een longlist 
en een shortlist van drie projecten. De projecten van de 
shortlist zullen tijdens de prijsuitreiking wat uitgebreider wor-
den besproken door de vakjury. De overige genomineerde 
projecten zullen gedurende de avond, inclusief de betrokken 
bouw partijen, worden getoond middels een slideshow op  
de PowerPoint presentatie. Op deze manier krijgen ook de 
 projecten die niet op de shortlist staan de exposure en 
 credits die ze verdienen. 

De longlist Dak van het Jaar zal in Roofs maart 2020 worden 
gepubliceerd. De shortlist en de winnaar worden dan  
op de feestavond in Egmond aan Zee bekendgemaakt,  
waarna in het aprilnummer van Roofs het juryrapport  
zal worden gepubliceerd, waar de keuzes zullen worden  
gemotiveerd. Op www.dakvanhetjaar.nl vindt u alle nomi-
naties tot nu toe. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Op 10 augustus stortte een deel van de overkapping van de tribune  

van het AFAS-stadion (van voetbalclub AZ) in. Een stuk stadiondak  

van ongeveer twintig meter breed viel op de Molenaar-tribune.  

Gelukkig was er niemand in het stadion aanwezig en zijn er geen  

slachtoffers gevallen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid voert  

momenteel een uitgebreid onderzoek uit, maar heeft al wel een  

tussentijdse waarschuwing afgegeven.

Waardoor stortte 
dak AZ-stadion in?

Men moet er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn  
als AZ ten tijde van de instorting een thuiswedstrijd zou  
hebben gespeeld. Ook nu er enkel materiële schade is,  
kan men stellen dat de impact van de instorting enorm is.  
Normaal gesproken had het stadiondak onder de gegeven 
omstandigheden niet mogen instorten: duidelijk is dan ook 
dat er ergens in de ontwerp-, bouw- en/of onderhoudsfase 
iets mis is gegaan. Het stadion werd in 2006 geopend,  
dus de constructie was nog relatief jong. 

Dit alles maakt een onderzoek door de Onderzoeksraad  
voor Veiligheid noodzakelijk, waarbij in eerste instantie is 
gekeken naar het acute gevaar van verdere instorting.  
Het eerste, verkennende onderzoek heeft inmiddels een 
waarschuwing opgeleverd. Met het vervolgonderzoek wil  
de Raad achterhalen wat de directe en achterliggende  
oorzaken zijn om zo lessen te trekken voor de toekomst.  
Hierbij kijkt de Raad naar zowel het ontwerp, de vergunning-
verlening en de bouw van het stadion als naar het onder-
houd en het beheer. Het is nog niet bekend wanneer dit 
onderzoek zal zijn afgerond. Zodra de resultaten bekend zijn, 
zal Roofs hierover berichten.

TUSSENTIJDSE WAARSCHUWING
De tussentijdse waarschuwing is gericht aan AZ en de  
gemeente Alkmaar en betreft de lasverbindingen in het  
resterende stadiondak. Uit het verkennende onderzoek,  
dat op 16 augustus was afgerond, is namelijk gebleken dat 
het instorten van de overkapping is veroorzaakt door falende 

lasverbindingen. Waardoor deze verbindingen zijn bezweken, 
is nog niet bekend. Tijdens het verkennend onderzoek zijn 
ook twee breuken en twee verdachte plekken aangetroffen 
in het deel van het dak dat nog intact is.

De geconstateerde breuken en vermoedelijke scheuren kun-
nen leiden tot het bezwijken van delen van het resterende 
dak en vormen daarmee een acuut risico.  

CALAMITEIT

14     Roofs

Foto's: Onderzoeksraad voor Veiligheid.
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CALAMITEIT

Daarom heeft de Onderzoeksraad een formele tussentijdse 
waarschuwing verstuurd waarbij de Raad erop aandringt 
dat AZ de stabiliteit en sterkte van de constructie controleert 
en waar nodig maatregelen treft. De gemeente moet hier als 
ver gunningverlener op toezien. Ook andere voetbalclubs  
hebben aangegeven dat zij hun stadiondak preventief  
willen inspecteren.

Tot zover hetgeen bekend is. De oorzaak, of waarschijnlijker 
oorzaken, zijn momenteel onderwerp van onderzoek,  
maar in de media is al druk gespeculeerd. Vaststaat, dat het  
op het moment van de instorting relatief hard waaide.  
Ook weten we dat het dak van het stadion is voorzien van  
in totaal 1725 zonnepanelen. Of dit factoren waren van de  
instorting, zal onderzoek moeten uitwijzen. Als dit zo is,  
dan zou het stadiondak te licht zijn uitgevoerd en dan komt 
de nieuwe vraag naar voren: hoe kan dit? Het gegeven dat 
de lasverbindingen het hebben begeven, roept natuurlijk 
ook de nodige vragen op. Was het laswerk niet goed, de 
belasting te zwaar, speelden de zonnepanelen hier een rol 
in? Dit zal allemaal moeten worden onderzocht.

HOE NU VERDER?
De instorting heeft grote gevolgen voor het stadion en AZ. 
Het stadion is gesloten en voetbalclub AZ is gedwongen de 
thuiswedstrijden voorlopig op vreemde bodem af te werken. 
Het ingestorte deel is inmiddels gesloopt. Bij het ter perse 
gaan van dit nummer was nog niet bekend of het stadion 
weer open zal gaan voor het publiek en zo ja, wanneer dat 
zal zijn en wat daarvoor moet gebeuren.

Voormalig buitengewoon lid van de Onderzoeksraad voor 
Veiligheid Ynso Suurenbroek stelt in gesprek met het AD  
dat er voor AZ eigenlijk niets anders op zit dan het stadion te 
slopen en een nieuw exemplaar te bouwen. “Eén scheur of 
gebrek, daar geloof ik sowieso niet in,” zo wordt hij geciteerd. 
“Het zit in de constructie. Nu zijn er na een paar dagen on-
derzoek al meerdere zwakke plekken gevonden.  
De delen van de constructie die wél in orde zijn, hebben  
al die jaren de extra last van de zwakke plekken moeten  
opvangen. Dat doet ook iets met die sterke delen.  
Laat je daar straks bij harde wind of een regenbui nog  
mensen onder zitten?”

Volgens Rob Nijsse, hoogleraar constructief vormgeven  
aan de TU, is dat overdreven. “Je kunt er vanuit gaan  
dat de slechte delen nu naar beneden zijn gekomen.  
Het is niet zo dat dit een superonveilige constructie is en  
die kan ook best weer worden hersteld. Maar dat zou alles 
bij elkaar een jaar kunnen duren. De les die we moeten 
leren is dat als je geen geld uitgeeft aan controle, je dit soort 
ongelukken krijgt.”

Het onderzoek van de Onderzoeksraad zal ook moeten 
uitwijzen wie uiteindelijk verantwoordelijk is. Wie de bericht-
geving heeft gevolgd, ziet dat alle partijen naar elkaar 
wijzen. De betrokkenen zelf geven aan dat in de bouwfase 
enorm is beknibbeld op de constructie, het ligt voor de hand 
dat dit een belangrijke factor is geweest in deze calamiteit. 

WKB
De instorting onderstreept ook de noodzaak van de invoe-
ring van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).  
Nu al is duidelijk dat er beslissingen zijn genomen die  
eigenlijk niet verantwoord waren, dat er onvoldoende con-
trole was en dat niet helder is wie wanneer verantwoordelijk 
was, en wie de eindverantwoordelijke is. Als, zoals momenteel 
zo vaak het geval is, alle partijen zich enkel verantwoordelijk 
voelen voor hun eigen werkzaamheden en niemand voor 
het geheel, is het wachten op de ellende.

Roofs houdt u van het vervolg op de hoogte. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Kamervragen over functioneren Bouwbesluit

Wat zouden deze panelen in pakweg  
3,5 jaar aan energie hebben opgeleverd? 
Zeker is dat het in geen verhouding staat 
tot de kosten aan het milieu als gevolg van het instorten.  
Als betrokkene zou ik dit project voorlopig maar ‘even’ uit 
mijn referentielijst halen. Bij stadioneigenaren, maar zeker 
ook bij bedrijven met lichte dakconstructies, die grootschalig 
hebben uitgepakt met het plaatsen van zonnepanelen,  
zullen vast en zeker de alarmbellen hebben gerinkeld. 

Onze politici stonden, gelukkig dit keer niet in de rij aangezien 
het in de vakantieperiode was, weer klaar om een onzinnige 
bijdrage aan het probleem te leveren. ‘Er moeten Kamervragen  
komen over het Bouwbesluit’, was o.a. te horen. ‘We moeten 
de daken van de stadions in Nederland gaan onderzoeken 
op instortingsgevaar’, ging men verder. Wat kopen we voor dit 
soort onzin? Is het tegenwoordig te veel gevraagd van onze 
volksvertegenwoordigers om eerst iets van de materie af te 
weten, alvorens men gaat staan blaten voor de pers? 

Het is daarom heel goed dat de verzekeraars naar buiten 
toe heel stil zijn. Want reken maar dat binnen die bedrijfstak 
ook heel wat alarmbellen zijn afgegaan. De opstalverzeke-
raars, dat zal een polis zijn waar meerdere partijen op 
hebben ingetekend, zien een miljoenenclaim boven hun 
hoofden hangen. Aansprakelijkheidsverzekeraars van de ver-
antwoordelijke bouwpartijen voor de bouw van het stadion, 
het plaatsen van de zonnecollectoren, het berekenen van 
de originele en latere aanpassingen, zien de bui al hangen 
en ze doen allen hun eigen onderzoek en wachten het  
grote onderzoek af. Eerlijk gezegd: allen waarschijnlijk in de 
hoop dat zij hun aansprakelijkheid kunnen afschuiven.  
Echter rekening houdende met de uitspraak: ‘Ge hebt het 
niet gedaan, maar ge gaat het wel betalen’.   

Tenslotte zal het op het gemeentehuis van Alkmaar nog lang  
onrustig blijven. Hier lopen partijen die vanaf dag nul bezig 
zijn geweest met het nieuwe stadion van AZ. Politici en ge-
meentelijke afdelingen die weten hoe het is gegaan tijdens  
de bouw. Of er inderdaad krachten hebben gespeeld 
binnen de politiek die de bouw of de toezicht op de bouw 
hebben versoepeld. Laten we hopen dat dit niet het geval is 
geweest, want dat zou onze volksvertegenwoordigers in een 
kwaad daglicht stellen. Als dat zo is, zullen de Kamervragen 
over het AZ-dak een heel andere wending krijgen. ■

Verschrikkelijk wat op 10 augustus jl. in Alkmaar gebeurde, 
ook voor niet-supporters. Een beetje meer wind dan gebrui-
kelijk tijdens de Hollandse zomer en dan stort een stadiondak 
in. Gelukkig niemand gewond of erger, alleen heel veel 
materiele en immateriële schade. Plus natuurlijk de vraag 
wat dit geintje AZ gaat kosten: bij de start van de diverse 
competities heeft de club geen eigen plek om te spelen.  

Natuurlijk stond de goegemeente direct klaar om te reage-
ren. Te pas en te onpas mocht iedereen zijn zegje doen  
over oorzaak, gevolg, wat te doen en te laten. Naast de te 
verwachten onzin die de burgers en supporters uitkramen 
als er een microfoon in zicht is, waren daar de experts en 
natuurlijk de politici die hun duit in het zakje moesten doen. 
Vanuit AZ was het erg stil, maar ja: die moesten achter  
de schermen heel hard werken, omdat er al direct voetbal-
wedstrijden, ook thuis, op de rol stonden. 

Er moesten (en waarschijnlijk nog een hele tijd lang) heel 
veel harde noten worden gekraakt over waar de thuiswed-
stijden kunnen worden gespeeld. AZ moet wel met betalend 
publiek spelen om te kunnen blijven bestaan. Helaas kunnen 
ze niet De Boer even bellen om ergens op het trainings-
complex een paviljoentje uit de grond te stampen.  
Een Europees-waardig voetbalstadion met een capaciteit 
van pakweg 20.000 toeschouwers heeft zelfs deze tenten-
bouwer niet op de plank liggen.    

Natuurlijk werd er direct onderzoek naar de oorzaak  
gedaan. In de komende tijd zal de constructie onder  
een vergrootglas worden gelegd. Natuurlijk worden de 
berekeningen doorlopen, de bouwtekeningen opgezocht 
en wordt alles vergeleken met de aangebrachte constructie. 
Betrokkenen en belanghebbenden tijdens de bouw gaan 
verhoord worden, zeker nu meneer Ynso Suurenbroek direct 
na het instorten van het dak via de media heeft laten  
weten dat er bewust voor een lichtere, onveilige constructie 
is gekozen, die niet goed is berekend.

Wat te zeggen van de zonnepanelen die in 2015/2016 met 
veel bombarie op het dak zijn geplaatst? Ook daar zit een 
aantal mensen nog steeds te zweten, want ook daar zal  
met argusogen naar worden gekeken. Zijn deze panelen  
niet te zwaar geweest voor de bestaande constructie?  
Heeft de koppeling aan het staaldak de dakconstructie niet 
onbewust verstijfd? Wie heeft de verantwoording genomen 
om dit alles op deze wijze aan te brengen?

THEO TALKS

In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad zijn mening over  

de dakenbranche en aanverwante onderwerpen.

“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

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

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

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

Voor mechanische bevestiging van daksystemen 
met afschotisolatie op betonnen ondergronden

NU BESCHIKBAAR !



Een maatpak 
voor het dakvlak.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

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
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‘ Regel toepassing  
multifunctionele daken  
in het Bouwbesluit!’

MVO NETWERK BETON ROADTRIP: HET DAK OP!
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Er zijn veel ideeën voor het dakgebruik, maar wat is er nu echt nodig om  

het dak van de toekomst multifunctioneel te maken? MVO Netwerk Beton  

organiseerde op 21 augustus een bijeenkomst bij CIRCL in Amsterdam.  

De locatie is niet toevallig gekozen: het kan als voorbeeldproject voor de  

hele bouw fungeren. Na een paneldiscussie kregen de aanwezigen dan  

ook een rondleiding door de bijzondere daktuin.

MVO NETWERK BETON ROADTRIP: HET DAK OP!

Het dak wordt steeds meer ontdekt als de plek waar  
mooie dingen mee zijn te doen, zo signaleert men ook bij 
MVO Nederland. Het wordt steeds duidelijker dat op het  
dak waarde is te voegen, met alle voordelige effecten van 
multifunctionele daken op het milieu, de waterhuishouding, 
de biodiversiteit en de luchtkwaliteit (groene en blauwe  
daken), energieopwekking (gele daken) en de sociale  
effecten van gebruiksdaken (rode daken). Deelnemers aan 
het MVO Netwerk Beton van MVO Nederland gingen bij 
CIRCL in gesprek met partners van het Nationaal Daken Plan 
(voorheen GreenDeal Groene Daken), leden van NEPROM, 
gemeenteambtenaren en het Ministerie van BZK.

PANELDISCUSSIE
Het plenaire gedeelte van de bijeenkomst bestond uit  
een paneldiscussie met Jaap Dooper van Zoontjens en 
Kasper Spaan van Waternet, beide partners van het  
Nationaal Daken Plan. Verder sprak Robert Koolen van 
Heijmans namens NEPROM (Vereniging van Nederlandse 
Projectontwikkeling Maatschappijen) en Merlijn Hoenderkamp  
van dakhoveniersbedrijf Donkergroen. Onder leiding van 
Martin van der Vliet van MVO Nederland ging men in 
gesprek over wat nodig is om de ontwikkelingen een extra 
impuls te geven. De voordelen van het meervoudig dak- en 

gevelgebruik raken steeds breder bekend en technisch zijn 
er goede oplossingen voorhanden. Wel is het nodig dat er 
meer bewustzijn komt over de technische mogelijkheden, 
met name op het gebied van draagkracht. Het komt nog te 
vaak voor dat er mooie ideeën worden bedacht, maar dat 
het dak daar constructief helemaal niet op is berekend.

Kasper Spaans drong namens het Nationaal Daken Plan 
aan op regelgeving op dit gebied. “We blijven nog teveel 
hangen in de discussie over ‘wie gaat dat betalen,’”  
stelde hij. “Er moet meer gekeken worden naar het grotere 
plaatje. Er ligt een landschap klaar dat we voor tal van 
doeleinden kunnen inzetten. We kunnen daar veel slimmer 
gebruik van maken dan momenteel het geval is. Het is aan 
de overheid om hiertoe de ruimte te creëren. Wat er precies 
op het dak wordt aangebracht maakt dan niet eens zo  
veel uit: mogelijkheden genoeg. Belangrijk is, dat er een 
basisafspraak in het Bouwbesluit komt, waarmee een kader 
wordt geschapen, waarbinnen de ontwikkelingen kunnen 
plaatsvinden. Het Bouwbesluit formuleert de minimumeisen 
die aan (de kwaliteit van) bouwwerken worden gesteld.  
Hier zou bijvoorbeeld een bepaling in kunnen worden op-
genomen dat nieuwe daken voorzien moeten worden van 
een extra functie, of in ieder geval dat de daken constructief 

zodanig dienen te worden uitgevoerd dat hier in een later 
stadium een functie aan kan worden toegevoegd.”

“Het is doodzonde dat 70% van de daken op dit moment niet 
kan worden gebruikt omdat ze te licht zijn geconstrueerd,” 
viel Jaap Dooper van Zoontjens hem bij. “Dat levert proble-
men op. De daken van de Utrechtse Jaarbeurs bijvoorbeeld 
zijn zo licht dat er eigenlijk niets extra’s op kan worden 
aangebracht. Ik was daar toevallig onlangs, op een zomerse 
dag: een meter boven het dakoppervlak was de tempera-
tuur zo’n 80° C! We zijn toen snel het dak weer afgegaan. 
Maar de omgeving blijft natuurlijk te maken houden met de 
hitte die van het dak afkomt. Als deze daken steviger waren 
geconstrueerd, zou het minder ingewikkeld zijn geweest  
om hier maatregelen tegen te nemen. Daarom is nu de tijd 
om in ieder geval de eisen voor nieuwbouw aan te scherpen.”

Ook Robert Koolen van Heijmans sloot zich hierbij aan.  
Hij onderstreepte eveneens de inzetbaarheid van het dak  
(én de gevel) om maatschappelijke en milieutechnische  
vraagstukken te lijf te gaan. Hij signaleerde dat veel 
 opdrachtgevers ambitieus zijn, maar dat het niet eenvoudig 
is de ideeën ook in de praktijk uit te voeren.

ARCHITECTEN
Tijdens de discussie die vervolgens onder de aanwezigen 
plaatsvond, werden tal van onderwerpen besproken.  
Uit deze onderwerpen kan de conclusie worden getrokken 
dat architecten zich veel meer met deze materie bezig zou-
den moeten houden. Zo kwam bijvoorbeeld de vraag naar 
het veilig onderhoud naar voren. In het Bouwbesluit 2012 is 
vastgesteld dat al tijdens het ontwerp rekening moet worden 
gehouden met een veilige onderhoudsfase, maar de manier 
waarop hier in de praktijk invulling aan wordt gegeven,  
roept volgens Jan Kwanten van Eurosafe nog de nodige 
vragen op. Wanneer pas je welk veiligheidsmiddel toe? 

Architecten stellen zich in het algemeen nog afwachtend 
op en reageren op de vraag van de klant, waar een meer 
actieve houding meer resultaat kan opleveren. Rien van Rooij 
van Amvest benadrukte dat meervoudig dakgebruik waarde 

aan vastgoed toevoegt. Hij gaf het sprekende voorbeeld van 
een appartementencomplex waarbij het dak was uitgevoerd 
als hondenuitlaatplek. Dit was een belangrijk selectiecriterium 
voor de bewoners: “Het dak wordt nog veelal gezien als een 
kostenpost, maar het levert integendeel juist geld op!”

CIRCULAIR GEBOUW
Na het plenaire gedeelte werden de aanwezigen door  
Merlijn Hoenderkamp van Donkergroen rondgeleid over het 
dak van CIRCL. Het paviljoen hoort bij het hoofdkantoor van 
ABN AMRO op de Amsterdamse Zuidas en is het beginpunt 
van de groenstrook die vanaf station WTC helemaal door-
loopt tot aan het centrum van Amsterdam. Toen de bouw 
al was begonnen, is besloten het in zijn geheel circulair uit 
te voeren. Een bijzonder proces, want hierdoor vonden het 
ontwerp en de uitvoering vrijwel tegelijk plaats. Het heeft een 
aantal bijzondere details opgeleverd. Zo zijn bijvoorbeeld  
de tegels die in de daktuin zijn toegepast afkomstig uit de 
Antwerpse straten. De cortenstalen plantenbakken zijn voor-
zien van scharnieren, zodat ze in het tuinontwerp konden 
worden opgenomen.

Op het dak bevindt zich de rooftop bar van CIRCL,  
waar de duurzame filosofie op culinair gebied wordt ingezet. 
De daktuin is, net als de tuin om het gebouw heen,  
openbaar, een gegeven waar men in aanvang huiverig  
voor was (het pand bevindt zich pal naast het treinstation), 
maar het was ook geen optie hekken om de tuin te zetten. 
Hoenderkamp meldde dat de tuin geen last heeft van  
vandalisme. Het resultaat is bijzonder, ook al omdat de  
(dak)tuin ten tijde van de rondleiding prachtig in bloei stond.  
Het illustreerde nog eens het belang van het meervoudig 
dakgebruik voor zowel mens als milieu. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl



    

     

Wilt u een project aan ons voorleggen?

Dan kunnen wij de prijs / kwaliteit aantonen 
voor delen of het hele “veilig dak traject”, 
Levering uitsluitend via de dakdekker. 

Het Scope lijnsysteem voor platte daken 
is een solide, veilig en duurzaam 
valbeveiligings - systeem, dat 
aan alle eisen voldoet.

Zonder los te koppelen langs de kabel werken.

Scope lijnsystemen
&

Ankerpunten

info@hutter.nl www.hutter.nl /

T. 020 653 3400

Dakveiligheid

Vraag info aan!

Hütter Safety, Kruisweg 763, 2132 NG Hoofddorp

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

 Platinum Kameleon
Universeel toepasbare dakisolatie

CURSUSKALENDER 
NAJAAR 2019

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.

September

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

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  7 dagen 

17.10 Bouwkundig monteren van zonnestroomsystemen  2 dagen 

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

November

01.11 Ontwerp en installatie van energieopslagsystemen  1 dag 

04.11 Ontwerp zonnestroomsystemen  3 dagen

07.11 Onderhoud en beheer van pannendaken  1 dag 

12.11 Veilig werken op hoogte/ pbm-gebruik  1 dag 

14.11 Installeren van zonnestroomsystemen  2 dagen 

20.11 Duurzame daken  1 dag
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Sinds juli 2018 staat Kiwa BDA (bestaande uit BDA Dakadvies,  

BDA Geveladvies en het laboratorium Kiwa BDA Testing) onder de dagelijkse 

leiding van divisiedirecteur Arjen van der Drift. Rob Versluis, die als unitmanager  

binnen BDA opereerde, heeft de organisatie verlaten. Hiervoor zal in de 

loop van 2020 een nieuwe manager komen. Dit als onderdeel van de ver-

nieuwings slag die de organisatie momenteel maakt en waarbij veel meer 

dan voorheen de synergie van de totale Kiwa-organisatie wordt benut.

Kiwa BDA wordt  
verder geïntegreerd  
in Kiwa-organisatie

INTERVIEW

Arjen van der Drift werd in juli 2018 toegevoegd aan het 
managementteam om hier mede vorm aan te geven. 
Toen in de loop van dat proces bleek dat Rob Versluis zich 
onvoldoende in de nieuwe koers van het bedrijf kon vinden, 
is besloten uit elkaar te gaan. Chris van der Meijden blijft 
overigens als vertrouwd functioneren als technisch directeur.

“Binnen de dakenbranche is BDA is een sterk merk en  
geldt het bureau als een autoriteit,” aldus Van der Drift.  
“Met een dergelijke positie is het heel verleidelijk om te 
blijven doen wat je altijd deed. Op zichzelf is daar weinig mis 
mee, want het bureau is goed in wat het doet. Maar je laat 
er veel kansen mee liggen. De integratie van de BDA Groep 
binnen Kiwa past binnen een grotere ontwikkeling,  
waarbij we de verschillende bedrijfsonderdelen beter  
met elkaar willen verbinden. Kiwa, in 1948 opgericht als  
Keurings Intituut Water Apparatuur, geldt eveneens als een 
sterk merk. Het is in de loop der jaren uitgegroeid tot een 
wereldspeler met ruim 4500 medewerkers, dat actief is op tal 
van terreinen. In de afgelopen 15 jaar is het aantal mede-
werkers via overnames en natuurlijke groei vertienvoudigd.” 
“Je kunt de organisatie het best vergelijken met een archipel. 
De verschillende bedrijfsonderdelen opereerden allemaal op 
hun eigen eilandje: BDA was in dit opzicht geen uitzondering. 
Momenteel zijn we bezig bruggen aan te leggen tussen  

de afzonderlijke eilandjes, zodat we van extra toegevoegde 
waarde kunnen zijn voor onze klanten.”

ACTIEF
Wat houdt dit in voor de activiteiten van het dakadvies-
bureau? “Wij hebben binnen de organisatie ontzettend veel 
kennis en expertise beschikbaar,” legt van der Drift uit.  
“Alleen al op het gebied van het dak hebben wij de experts 
op het gebied van bijvoorbeeld zonne-energie, valbevei-
liging, installatietechniek, brandveiligheid, etc. Door deze 
expertise op een strategische manier in te zetten, kunnen wij 
veel actiever reageren op de vraag van de klant. We kunnen 

een breder perspectief op de vraag geven en daarmee  
wel licht de oplossing voor een probleem bieden waar  
de opdrachtgever nog helemaal niet bij stilstaat.  
Het probleem waarmee men bij ons aanklopt heeft  
namelijk altijd een achtergrond.” 
Als voorbeeld noemt Van der Drift een gemeente die de plaat-
selijke sporthal wil verduurzamen. “Met name de overheid is 
met dit onderwerp bezig, omdat men een voorbeeldfunctie 
wil vervullen. Voorheen zouden we eenvoudigweg met deze 
vraag aan de slag zijn gegaan en een voor dit specifieke 
gebouw een goede oplossing hebben bedacht. Maar het is 
in alle opzichten voordeliger om deze aanvraag bijvoorbeeld 
te behandelen in de context van de energievoorziening van 
de hele wijk, met medeneming van voorzieningen als bodem-
verwarming, warmtepompen, WKO, WKK, etc. Alles hangt met 
alles samen. Als je beter in kaart hebt in welke context de ver-
duurzaming van de sporthal moet fungeren, maak je aan het 
begin andere, betere keuzes: je hoeft niet in een later stadium 
zaken aan te passen. Ook kunnen wij bijvoorbeeld kijken naar 

de constructieve gevolgen van bepaalde maatregelen  
en begeleiden wij desgewenst het verzekeringstraject.  
Wij willen de opdrachtgever in dit opzicht ontzorgen.”

MODERNISERING
Dit vereist een wezenlijk andere marktbenadering. Van der Drift:  
“We zijn in de afgelopen periode te afwachtend geweest, 
waar we alles in huis hebben om de markt actief te bena-
deren. Ga maar na: naast de expertise op tal van gebieden 
die met elkaar samenhangen, beschikken we ook over 
moderne laboratoria, waarmee we de meest uiteenlopende 
testen kunnen uitvoeren. En we hebben gekwalificeerde 
inspecteurs, waarmee we bijvoorbeeld de uitvoering  
kunnen begeleiden.”
“Dat betekent ook dat intern de nodige ontwikkelingen 
plaatsvinden. Zo wordt de onderlinge communicatie gemo-
derniseerd en gedigitaliseerd. Binnen Kiwa is bij een aantal 
organisaties nog een moderniseringsslag nodig, BDA is er 
daar één van. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het relatie-
beheersysteem, offertes, facturen en de digitalisering van de 
inspecties. We zijn bezig met de ontwikkeling van een app, 
waar onze inspecteurs eenvoudig foto’s in kunnen voegen, 
etc. Het is de bedoeling ook een klantportaal te ontwikkelen, 
via welke we bijvoorbeeld nieuwsbrieven kunnen versturen, 
specifiek in het interessegebied van onze opdrachtgever.” 
Of dit ook in te zetten zal zijn in het kader van de aanstaande 
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb),  
wordt momenteel onderzocht. Van der Drift: “Toen de wet in 
2017 in de Eerste Kamer in stemming werd gebracht, hadden 
we onze plannen al klaar liggen. Die verdwenen in een la 
toen de wet werd weggestemd. Ze zijn er nu weer uitgehaald 
en momenteel kijken we in hoeverre de plannen nog actueel 
zijn. Daar nemen we in de loop van het komende jaar een 
besluit over.”

OVERIGE ONTWIKKELINGEN
Er waait kortom een nieuwe wind bij Kiwa BDA. Daar hoort 
ook bij dat wordt bekeken of de organisatie weer de centrale 
positie in de dakenbranche kan innemen die het bedrijf van 
oudsher bekleedt. Er wordt bijvoorbeeld onderzocht of het 
BDA Dakenboek kan worden geactualiseerd. “Dat zou dan 
wel een digitale uitgave worden, want ik denk dat het dikke 
boek zoals we dat kennen niet meer van deze tijd is,”  
aldus Van der Drift. “Verder blijven we druk bezig om onze 
verschillende organisaties aan elkaar te knopen en kruis-
verbanden te leggen tussen de verschillende experts  
die we in huis hebben.” 
“Ook hebben we een ‘talent development program’ en een 
‘leadership development program’,” besluit Van der Drift.  
“Daarmee willen we jong talent aan onze organisatie 
 binden. Het betreffen intensieve, internationale programma’s, 
waarbij eveneens de kruisbestuiving met andere, ook buiten-
landse, bedrijfsonderdelen wordt gezocht. De programma’s 
worden door de betrokkenen zeer gewaardeerd. Op deze 
manier willen wij ervoor zorgen dat de organisatie toekomst-
bestendig is en we een grotere toegevoegde waarde kunnen 
bieden voor onze klant.” ■

Hoewel hij een relatief nieuw gezicht is in de  dakenbranche, 
beschikt Van der Drift inmiddels wel over de nodige daken-
kennis en is hij momenteel bezig zijn netwerk in de daken-
branche verder op te bouwen. Hij heeft een verleden bij  
NS Vastgoed en TNO, waar hij tijdens en na zijn studies  
HTS Bouwkunde en TU Delft (Bouwkunde en vastgoedbeheer)  
heeft gewerkt. Na een periode van vier jaar het adviesbureau 
Pré Advies te hebben geleid, ging hij in 2005 als product-
manager aan de slag bij Kiwa. In 2013 werd Van der Drift 
unitmanager Constructon Products, waarbinnen ook de 
certificatie van dakmaterialen en de procescertificatie-
regeling voor dakdekken vallen. Sinds 2010 is de BDA Groep 
onderdeel van Kiwa. 

ARCHIPEL
Vanaf het moment dat het toenmalige directieteam  
(Albert van den Hout en Nico Hendriks) zich uit het bedrijf 
had teruggetrokken (in 2012), werd de dagelijkse leiding 
gevoerd door algemeen directeur Rob Versluis en technisch 
directeur Chris van der Meijden. Dit directieteam werd  
aangestuurd door divisiedirecteur Kees Kooijman van Kiwa. 
Waar de BDA Groep in eerste instantie nog zelfstandig kon 
opereren, onder de vertrouwde logo’s en op de vertrouwde 
manier, werd de organisatie in de loop der jaren steeds 
verder geïntegreerd in de Kiwa-organisatie.  

Divisiedirecteur Arjen van der Drift.



Lange Linden 32
5433 NC Katwijk
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Klimaatneutraal, duurzaam 
en gasloos wonen en werken.
Dat duurzaam, gasloos en energieneutraal bouwen de toekomst heeft is 
allang geen nieuws meer. Dit geeft niet alleen een gezonder leefklimaat 
voor bewoners en gebruikers, maar is ook een noodzakelijke stap om ons 
milieu te ontzien. AaboGreenTech, onderdeel van Aabo Trading, helpt 
u graag om ook uw woning of gebouw door middel van een op maat 
gemaakt pakket aan innovatieve technieken klaar te maken voor een 
groene toekomst. 

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

Bezoek ook onze 
nieuwe webshop!

Infraroodverwarming Warmtepompen LED verlichting Zonnepanelen

www.aabogreentech.nl

NIEUW

GEPATENTEERD

www.isobouw.nl/PowerTop

Dual density plat dak 
isolatie: Hoge isolatie-
waarden, 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® profi teert u van de 
uitstekende isolatiewaarde van EPSHR en goede 
beloopbaarheid van EPS 150-SE. Door een uitgekiende 
mix aan grondstofi nzet blijft het gebruik van het aantal 
kg materiaal tot een minimum beperkt. Dit heeft niet 
alleen een positief eff ect op het milieu, maar scheelt 
ook aanzienlijk in uw kosten.  

DE VOORDELEN OP EEN RIJ:
• 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+)
• Brandveilig (door Efectis B-s1, d0 geclassificeerd)
• Recyclebaar

PowerTop®

• Recyclebaar

191522_IsoBouw_Adv_PowerTop_230x300_D01_001   1 20/08/2019   10:45



Special  
Wet kwaliteitsborging  

voor het bouwen

Foto: Nieman Kwaliteitsborging.
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Op 14 mei 2019 werd de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)  

aangenomen, nadat de invoering van de wet in een eerder stadium  

nog door de Eerste Kamer werd tegengehouden. De wet regelt de  

invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen,  

waarmee de positie van de particuliere en de zakelijke bouwconsument 

wordt versterkt. Een overzicht.

Wkb verbetert de positie  
van de eindgebruiker

De Wkb heeft tot doel de kwaliteit van  
bouwwerken te verbeteren en de posi-
tie van de eindgebruiker te versterken. 
In veel gevallen is dit de consument. 
Doordat de consument vaak onvol-
doende kennis heeft van de bouw en  
bouwvoorschriften niet in staat is teke-
ningen te lezen en beoordelen,  
heeft hij geen goed inzicht in de kwa-
liteit van het bouwwerk. De Wkb moet 
ervoor zorgen dat de kwaliteit van 
bouwwerken verbeterd wordt en de 
positie van de opdrachtgever wordt 
versterkt. Door het verbeteren van die 
positie zijn deze opdrachtgevers beter 
in staat hun belangen ten aanzien 
van de bouwkwaliteit te behartigen. 
De noodzaak tot (het op andere wijze) 
verbeteren van de bouwkwaliteit vloeit 
voort uit o.a. steeds hogere kwaliteitsei-
sen (waaraan niet alle marktpartijen 
kunnen of willen voldoen), toegeno-
men complexiteit van het bouwproces 
en versnippering van het bouwproces 
(en daarmee een onheldere verdeling 
van de verantwoordelijkheden).

INHOUD VAN DE WET
Samengevat bevat de Wkb zowel een 
publiekrechtelijke als een privaatrech-
telijke component. Het ‘publiekrechte-
lijke’ gedeelte regelt ondermeer de 

wijziging van de Woningwet en zorgt daarmee voor een  
geheel nieuw systeem van kwaliteitsborging, waarbij de markt  
geacht wordt zelf in te staan voor de door haar te  realiseren 
kwaliteit. Het privaatrechtelijke deel heeft betrekking op 
enkele wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek en is een relatief 
kleine aanvulling op de veel ingrijpender stelselwijziging die 
met de wijziging van de Woningwet is beoogd.

De Wkb heeft drie doelen: een verbeterde (borging van de) 
bouwkwaliteit, een verbeterde positie van de consument,  
en het stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenver-
mindering. Om dit te bewerkstelligen, is een stelsel ontwikkeld 
voor toetsing op relevante aspecten van kwaliteit van het 
eindproduct door een onafhankelijke marktpartij. Verder zal 
een verklaring van de kwaliteitsborger bij oplevering voor-
waarde zijn voor ingebruikname.

Nadat de wet per 1 januari 2021 in werking is getreden,  
voert de gemeente geen technische toets aan het  
Bouwbesluit meer uit bij een aanvraag omgevingsver-
gunning. In plaats daarvan is er sprake van een privaat 
kwaliteitsborgingstraject, waarbij aangetoond moet worden 
dat hetgeen is gebouwd ook daadwerkelijk voldoet aan  
de eisen uit het Bouwbesluit. In de kern moet de bouwer 

(met onderaannemer en leveranciers) de kwaliteit van  
het bouwwerk aantonen middels een gebouwdossier.  
De kwaliteit wordt bewaakt en afgehecht door een onaf-
hankelijke kwaliteitsborger, aan de hand van een kwaliteits-
instrument. De wet schrijft niet voor wie de kwaliteitsborger 
contracteert: een aannemer kan dus zelf (al dan niet in 
overleg met zijn opdrachtgever) een kwaliteitsborger kiezen. 
De toegelaten instrumenten en de bijbehorende kwaliteits-
borgers worden in een landelijke database opgenomen. 
Deze database is openbaar toegankelijk.

GEVOLGKLASSE 1
Tot de invoering van de wet in 2021 wordt met ongeveer 10%  
van de eenvoudigere bouwprojecten pilotprojecten gedaan. 
Als blijkt dat het stelsel onvoldoende werkt of de kosten te  
veel stijgen, dan kan de minister besluiten de wet (of onder-
delen van de wet) alsnog niet in te laten gaan. Als de wet 
wel van kracht wordt, zal deze vooralsnog alleen voor een-
voudige bouwprojecten gelden. 

De Wkb zal bij inwerkingtreding alleen gelden voor bouw-
werken vallend onder Gevolgklasse 1. Het gaat samengevat 
om de volgende bouwwerken:

•  Grondgebonden woningen
•  Woonboten
•  Vakantiewoningen
•  Bedrijfspanden van maximaal 2 bouwlagen,  

inclusief een klein kantoor / kantine
•  Fiets- en voetgangersbruggen
•  Overige bouwwerken geen gebouw zijnde  

tot maximaal 20 meter hoog

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

Veel eenvoudige bouwwerken zijn momenteel vergunning-
plichtig omdat ze bijvoorbeeld aan de voorkant van een  
gebouw gebouwd worden of ze te groot zijn. Denk bijvoor-
beeld aan een dakkapel aan de voorzijde of een aanbouw. 
Onder het nieuwe stelsel worden dit soort bouwwerken 
Bouwbesluittoetsvrij. Dit wil zeggen dat ze wel vergunning-
plichtig blijven, maar dat de vergunningaanvragen niet aan 
het Bouwbesluit worden getoetst. Dus bij de vergunningaan-
vraag voor dakkapel of aan- of uitbouw hoeven ook geen 
gegevens met betrekking tot het Bouwbesluit meegeleverd 
te worden. Op bouwwerken die Bouwbesluittoetsvrij zijn,  
is geen private kwaliteitsborging van toepassing. ■

SPECIAL WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN
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Na het instorten van het dak van het Alkmaarse AFAS-stadion ligt de  

kwaliteit van daken onder een vergrootglas. Met dit ernstige incident in  

het achterhoofd, is het voor de dakensector aan te raden tijdig te  

anticiperen op de aanstaande Wet kwaliteitsboriging voor de bouw (Wkb).  

In een tweeluik licht advocatenkantoor Poelmann & Van den Broek Advocaten 

alvast toe met welke concrete gevolgen van de Wkb opdrachtgevers en  

aannemers rekening moeten houden. In dit nummer deel 1 over kwaliteits-

borging van bouwplannen. 

Wkb: vergunningaanvraag  
van een leien dakje? (1)

SPECIAL WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN

dat het bouwplan voldoet aan de technische bouwvoor-
schriften van het Bouwbesluit 2012. Deze beoordeling wordt 
uitgevoerd door het bevoegd gezag, veelal het college  
van burgemeester en wethouders. 

Onder de Wkb gaat een aanvraag omgevingsvergunning 
vergezeld van een ‘borgingsplan’. Daaruit moet voor het 
bevoegd gezag blijken dat door toepassing van een  
‘instrument voor kwaliteitsborging’ door een ‘kwaliteitsborger’ 
wordt verzekerd dat het op te richten bouwwerk aan de tech-
nische bouwvoorschriften van het Bouwbesluit 2012 voldoet. 
Deze onafhankelijke kwaliteitsborger dient dus al vóór het 
indienen van de aanvraag te worden ingeschakeld om het 
bouwplan te beoordelen en blijft ook tijdens de bouw bij het 
bouwplan betrokken. Het door de kwaliteitsborger toegepas-
te instrument voor kwaliteitsborging moet zijn goedgekeurd 
door de nieuw op te richten ‘Toetsingsorganisatie’. 

Bij juiste toepassing van een instrument voor kwaliteitsborging,  
wordt een aanvraag niet langer aan het Bouwbesluit 2012 
getoetst. Dat is immers al gebeurd door toepassing van 
het instrument voor kwaliteitsborging. Als aan de overige 
 toetsingsgronden wordt voldaan (bestemmingsplan, 
 welstand, bouwverordening) dient de omgevingsvergunning 
te worden verleend.

Voorlopig geldt het systeem van kwaliteitsborging slechts 
voor bouwwerken in ‘gevolgklasse 1’: minder risicovolle 

gebouwen en bouwwerken zoals woningen en eenvoudige 
bedrijfsgebouwen zoals een bedrijfshal. Dit zal later worden 
uitgebreid naar complexere bouwwerken in hogere gevolg-
klassen. Voor het dak van een stadion is voorlopig dus  
nog het oude systeem van toepassing, maar het is niet  
uitgesloten dat de instorting van het AZ-dak leidt tot een 
versnelde invoering. 

ANDERE WIJZIGINGEN
Nieuw is verder dat een gebouw pas tien dagen na de ge-
reedmelding daarvan in gebruik mag worden genomen.  
De gereedmelding moet vergezeld gaan van een verklaring 
van de kwaliteitsborger dat aan de bouwtechnische voor-
schriften is voldaan en van een ‘dossier bevoegd gezag’.  
Dat dossier bevoegd gezag bestaat uit bijvoorbeeld  
informatie over het gebruik van het gebouw zoals de aan-
duiding van gebruiksfuncties en brandveiligheidsinstallaties. 
Als bij de gereedmelding onderdelen ontbreken, kan het  
bevoegd gezag besluiten dat het gebouw (nog) niet in 
gebruik mag worden genomen. 

Verder worden verschillende soorten bouwwerken in hun  
geheel vrijgesteld van een toetsing aan het Bouwbesluit 2012. 
Het gaat dan om bouwwerken die veelal al vergunningvrij 
zijn in achtererfgebied, zoals dakkapellen en schuurtjes.  
Dit laat overigens onverlet dat deze bouwwerken nog  
wel aan de technische bouwvoorschriften uit het  
Bouwbesluit 2012 moeten voldoen.

TOT SLOT
De Wkb verandert de manier waarop een bouwplan wordt 
beoordeeld. Het Bouwbesluit 2012 wijzigt zelf niet. Wel lijkt er  
meer ruimte te zijn voor het gebruik van (innovatieve)  
gelijkwaardige oplossingen. Verder blijft het bevoegd  
gezag degene die handhavend kan optreden indien  
niet aan de technische bouwvoorschriften wordt voldaan,  

bijvoorbeeld naar aanleiding van informatie van een  
kwaliteitsborger daarover. 
In het volgende nummer van Roofs deel 2, met daarin  
aandacht voor de gevolgen voor aansprakelijkheid van  
de aannemer. ■

Juuk Hulshof, Poelmann & Van den Broek Advocaten

Hoewel het te vroeg is voor conclusies, staat vast dat het dak 
van het AZ-stadion onder de gegeven omstandigheden niet 
had mogen instorten, of het nu wel of niet precies voldoet aan  
de daarvoor geldende regels. Inmiddels is het zwartepieten 
begonnen, zodat ook de vraag op tafel komt hoe dergelijke 
potentiële rampen in de toekomst kunnen worden voorkomen. 
De onvermijdelijke roep om meer en beter toezicht zal onge-
twijfeld bij de oplossing worden betrokken.

Toevallig is de overheid al een tijdlang bezig met de  
Wet kwaliteitsborging voor de bouw (Wkb), die op  
1 januari 2021 in werking moet treden. De Wkb heeft gevolgen  
voor twee belangrijke onderdelen van het bouwproces, 
namelijk de toetsing van bouwplannen en de aansprakelijk-
heid van de aannemer. Onder de Wkb beoordeelt niet het 
bevoegd gezag, maar een onafhankelijke ‘kwaliteitsborger’ 
of een bouwplan voldoet aan de bouwtechnische voor-
schriften van het Bouwbesluit 2012. Verder blijft, anders dan nu 
het geval is, de opdrachtnemer na oplevering aansprakelijk 
voor alle – dus ook de verborgen of onzichtbare – gebreken. 

TOETSING BOUWPLAN:  
BORGINGSPLAN EN KWALITEITSBORGER
Op dit moment moet bij een aanvraag omgevingsvergunning 
voor het bouwen aan de hand van technische tekeningen 
en constructieberekeningen aannemelijk worden gemaakt 

BEGRIPPENLIJST
KWALITEITSBORGER: DEGENE DIE BEOORDEELT OF EEN BOUWWERK AAN  
DE TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN VOLDOET AAN DE HAND VAN EEN  
INSTRUMENT VOOR KWALITEITSBORGING.
INSTRUMENT VOOR KWALITEITSBORGING: PROTOCOL AAN DE HAND  
WAARVAN EEN KWALITEITSBORGER VASTSTELT OF AAN DE TECHNISCHE  
BOUWVOORSCHRIFTEN VAN HET BOUWBESLUIT 2012 WORDT VOLDAAN.
INSTRUMENTAANBIEDER: DEGENE DIE EEN INSTRUMENT VOOR KWALITEITSBOR-
GING OPSTELT EN BEPAALT WELKE KWALITEITSBORGER DAARMEE MAG WERKEN. 
TOELATINGSORGANISATIE: ZELFSTANDIG BESTUURSORGAAN DAT BEPAALT  
OF EEN INSTRUMENT VOOR KWALITEITSBORGING MAG WORDEN TOEGEPAST.
BORGINGSPLAN (OOK WEL: RISICOBEOORDELING): DOCUMENT WAARIN  
IS TOEGELICHT OP WELKE WIJZE HET INSTRUMENT VOOR KWALITEITSBORGING  
WORDT TOEGEPAST, BIJVOORBEELD DOOR DE WIJZE WAAROP ONDERDELEN  
VAN HET BOUWPLAN IN SAMENHANG WORDEN BEOORDEELD.

TIPS MET BETREKKING TOT KWALITEITSBORGING
1.  BETREK DE KWALITEITSBORGER OP TIJD BIJ HET BOUWPLAN 

DE KWALITEITSBORGER KAN CONCLUDEREN DAT HET BOUWPLAN  
NIET VOLDOET EN DAT AANPASSINGEN NODIG ZIJN VOORDAT HIJ  
ZIJN GOEDKEURING GEEFT AAN EEN BORGINGSPLAN. BETREK EEN  
KWALITEITSBORGER DUS OP TIJD OM NIET LAST MINUTE VOOR  
VERVELENDE VERRASSINGEN TE KOMEN TE STAAN. 

2.  ZORG VOOR EEN GOEDE EIGEN KWALITEITSCONTROLE 
INDIEN DE KWALITEITSBORGER VASTSTELT DAT DE KWALITEITSCONTROLE 
DOOR DE AANNEMER ZELF OP ORDE IS, ZAL ZIJN CONTROLE MINDER 
INTENSIEF EN TIJDROVEND ZIJN. ER KAN DAN WORDEN VOLSTAAN  
MET BEWIJSSTUKKEN VAN DE AANNEMER DAT HIJ HET WERK ZELF  
DEUGDELIJK HEEFT GECONTROLEERD. DIT SCHEELT TIJD EN GELD.

3.  ONTWIKKEL EEN EIGEN INSTRUMENT VOOR KWALITEITSBORGING 
BIJ BEPAALDE DAKCONCEPTEN KAN WORDEN OVERWOGEN MET  
VERSCHILLENDE DESKUNDIGEN EEN EIGEN INSTRUMENT VOOR  
KWALITEITSBORGING TE ONTWIKKELEN. NIET ALLEEN IS DAT INSTRUMENT 
DAN PRECIES OP HET PRODUCT AFGESTEMD, MAAR OOK KUNNEN 
DAARIN EIGEN OPLEVER- EN KWALITEITSEISEN WORDEN OPGENOMEN. 
DAT LEIDT NAAR DE VOLGENDE KANS: 

4.  KOPPEL HET OORDEEL VAN DE KWALITEITSBORGER  
AAN DE CORRECTE OPLEVERING 
DE KWALITEITSBORGER KAN MÉÉR DAN ENKEL DE BOUWTECHNISCHE 
VOORSCHRIFTEN UIT HET BOUWBESLUIT 2012 CONTROLEREN. ZEKER 
BIJ DAKCONCEPTEN KUNNEN VERSCHILLENDE OPLEVERPUNTEN IN HET 
INSTRUMENT VOOR KWALITEITSBORGING WORDEN VASTGELEGD.  
IN DAT GEVAL KAN WORDEN OVERWOGEN VAST TE LEGGEN DAT DE  
OPLEVERING VOOR DE AFNEMERS DOOR DE KWALITEITSBORGER 
WORDT GEDAAN. HIJ KAN DAN TIJDENS DE BOUW AL BIJSTUREN,  
IN PLAATS VAN PAS TIJDENS HET OPLEVERMOMENT MET GEBREKEN TE 
WORDEN GECONFRONTEERD. 

Juuk Hulshof, Poelmann & Van den Broek Advocaten.
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Op 26 juni heeft Edwin van Dijk na 11 jaar het voorzitterschap van  

VESP-Benelux overgedragen aan Geert-Jan Vogels. Sylvie Baelen is als  

secretaris toegetreden tot het bestuur. Recent heeft de vereniging het  

5-jarenplan ’20-‘25 aan haar leden gepresenteerd. Roofs interviewde  

het nieuwe bestuur over het verleden en de toekomst van EPDM.

Nieuw bestuur VESP 
stelt 5-jarenplan op

SPECIAL WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN

“Ook het marktaandeel steeg in die periode gestaag,  
van ongeveer 7% destijds naar ruim 22% op dit moment 
(in België is het marktaandeel zelfs boven 35%).  
Wij hebben als vereniging een ondersteunende, faciliterende 
rol  gespeeld en op deze manier een bijdrage geleverd aan 
deze ont wikkeling. Dat in landen als Duitsland en Frankrijk 
het marktaandeel van EPDM veel kleiner is (onder de 4%), 
illustreert het belang van samenwerking. We moeten er  
overigens wel scherp op zijn dat de vereniging bestaat  
uit kwalitatieve leden, die hun EPDM Systemen KOMO  
en/of ATG gecertificeerd hebben. Daartoe zijn recent nog  
de statuten aangepast.”

Met Sylvie Baelen is ook de Belgische markt nadrukkelijk  
in het bestuur vertegenwoordigd. “De leden zijn nagenoeg 
allemaal op beide markten actief,” vertelt ze. “De Nederlandse 
en Belgische cultuur en regelgeving verschillen duidelijk van 
elkaar, juist daarom is het van belang om gezamenlijk beleid 
te bepalen, waarin beide culturen vertegenwoordigd zijn. 
Daarom zijn wij ook goed in staat om onze activiteiten voor 
beide markten te bundelen, met name op het gebied van 
promotie en technische ondersteuning van het materiaal.”

Baelen: “Een belangrijk onderdeel van de activiteiten van 
VESP is het promoten van de unieke eigenschappen van 
EPDM. Denk daarbij aan de verwerkingsvoordelen die  
met het materiaal op het dak zijn te behalen. Zo is EPDM 
éénlaags en wordt het zonder gebruik van open vuur 
 aangebracht. EPDM is als afdichtingsmateriaal zeer goed 
bestand tegen UV en andere weersinvloeden. EPDM wordt 
dan ook als het meest duurzame afdichtingsmateriaal 
 geclassificeerd. Het materiaal is in meerdere toepassingen  
te gebruiken, niet alleen op (gebruiks)daken, maar ook  
bijvoorbeeld in gevels en vijvers. Het EPDM Dakboek van 
Albert van den Hout (gepubliceerd in 2017) brengt al deze 
kennis samen. De publicatie is via de website gratis te  
downloaden of te bestellen.”

BELEIDSPLAN
De onderscheidende eigenschappen van EPDM vormen 
het speerpunt van de activiteiten van de vereniging in de 
komende periode. Onlangs presenteerde het bestuur het  

Beleidsplan ‘20-’25, een vijfjarenplan, aan de hand waarvan 
de vereniging in de komende periode zal opereren.  
Kort gezegd betreft dit beleidsplan een route om verder te 
werken aan de kwaliteit en het imago van het product en  
de professionalisering van de sector. 

Geert-Jan Vogels: “Het opstellen van het nieuwe beleidsplan 
dwong ons terug te gaan naar de vraag wat de leden van 
VESP onderscheidt. Juist omdat de gunstige eigenschappen 
van EPDM meer bekend worden en het marktaandeel stijgt, 
zie je ook dat er veel ‘cowboys’ op de markt komen die een 
graantje van het succes willen meepikken. Onze leden  
beschikken allemaal over de benodigde kwaliteitscertificaten. 
Als je andere partijen de maat neemt, moet je wel zelf het 
goede voorbeeld geven: begin bij jezelf. Wij willen er dan ook 
toe bijdragen dat onze leden zich altijd, in alle opzichten, 
correct gedragen en op deze manier het imago van EPDM 
bewaken en uitbouwen.”

Het beleidsplan is mede opgesteld om ervoor te zorgen dat 
de EPDM-branche op een juiste manier anticipeert op de 
marktontwikkelingen. Vogels noemt specifiek het gebrek aan 
‘handjes’ in de markt, waardoor er een verschuiving richting 
de prefab bouw waarneembaar is. “EPDM is bij uitstek toe-
pasbaar in prefab bouw: het is immers een multifunctioneel 
inzetbaar en flexibel materiaal dat zonder open vuur wordt 
aangebracht (en daarmee ook inpandig toe te passen).  
Het materiaal heeft bovendien goede luchtdichtende  
eigenschappen en is op nagenoeg elke ondergrond  
aan te brengen.”

VESP (Verenigde EPDM Systeem Producenten) is sinds 1995 
de Benelux-brancheorganisatie van producenten en  
leveranciers van EPDM. De vereniging houdt zich bezig  
met voorlichting, promotie en techniek, waaronder ook  
gemeenschappelijke duurzaamheids- en levensduuronder-
zoeken. Daarnaast vertegenwoordigt de vereniging haar 
leden in de verschillende Europese normcommissies.

GROEIEND MARKTAANDEEL
Edwin van Dijk van SealEco, die sinds 2008 het voorzitterschap 
voerde, blijft na zijn terugtreding als voorzitter wel zitting 
houden in het VESP-bestuur. De laatste jaren vervulde hij een 
‘dubbelrol’: naast voorzitter was hij ook secretaris. Met de toe-
treding van Sylvia Baelen van VM Building Solutions besloot 
Van Dijk dat hij het voorzitterschap lang genoeg had vervuld 
en dat het tijd werd dat iemand anders die rol zou vervullen. 
Geert-Jan Vogels van Mawipex (Tectum Group) was bereid 
zijn plaats in te nemen. Het nieuwe bestuur van VESP ziet er 
nu als volgt uit: 

• Geert-Jan Vogels – voorzitter 
• Sylvie Baelen - secretaris 
• Edwin van Dijk - penningmeester

Gedurende het voorzitterschap van Edwin van Dijk is het 
marktaandeel EPDM gegroeid van 4 miljoen m² in 2008 naar 
ruim 14 miljoen m² in 2018. Voor het platte dak betekent 
dit dat in Nederland één op de vijf daken met EPDM wordt 
afgedicht (in België is dit zelfs één op de drie). “Als je alleen 
naar het aantal vierkante meters kijkt, zie je dat in de periode 
sinds 2008 elk jaar groei is gerealiseerd,” vertelt Van Dijk.  

Vlnr: Sylvie Baelen, Geert-Jan Vogels en Edwin van Dijk.
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Al 25 jaar een 
duurzame 
samenwerking in 
de Benelux. 
Dé experts voor EPDM
dak-, gevel- en geotoepassingen

VESP - de Verenigde EPDM Systeem Producenten - vertegenwoordigen meer dan 90% van alle EPDM-leveranciers 

in de Benelux. Opgericht in 1995 met als primaire doel voorlichting en promotie van het afdichtingsproduct 

EPDM-rubber in de breedste zin van het woord. De groep verwerkt inmiddels jaarlijks een volume van ruim 12 miljoen m2

aan dakbedekking en meer dan 2,5 miljoen m2 aan gevel- en geo afdichtingen. vesp-benelux.com 

Vraag nu een exemplaar online aan op: 
vesp-benelux.com

EPDM-AFDICHTINGSSYSTEMEN

“Het gegeven dat het materiaal zonder open vuur wordt  
verwerkt, zal in de toekomst naar onze mening steeds  
zwaarder gaan wegen,” vult Van Dijk aan. “Nu al zijn de 
werkzaamheden van de (traditionele) dakdekker lastig te 
verzekeren en wij verwachten dat deze ontwikkeling zich zal 
doorzetten. Dat betekent dat dakdekkers die gewend zijn om 
met de brander te werken op termijn een alternatief zullen 
zoeken, dat zien we nu al gebeuren. Overigens verwacht ik 
dat ook de regelgeving rond het gebruik van de hetelucht 
föhn op termijn zal worden aangescherpt. Er zal steeds meer 
mechanisch, klevend of zelfklevend worden aangebracht:  
dit is met EPDM allemaal al mogelijk.”

“Een andere ontwikkeling, waar we als EPDM-branche op in 
zullen moeten spelen, is de steeds grotere aandacht voor 
verduurzaming,” aldus Vogels. “Sinds het Klimaatakkoord 
Parijs 2020-2025 is dit in Nederland en België een ‘hot topic’. 
Feitelijk voldoen wij al aan de eisen die in dit kader aan 
dakbedekkingen zullen worden gesteld, we zijn momenteel 
stappen aan het zetten om invulling te geven aan de  
bewijslast die in dit kader wordt gevraagd. Denk daarbij  

aan het inzichtelijk maken van de levensduur van het  
materiaal, de recyclebaarheid, de afwezigheid van rest-  
en snijafval (omdat EPDM op maat is te leveren), etc.  
Dit is allang de praktijk, de documentatie rond deze onder-
werpen wordt opgetuigd, ook al met het oog op de aan-
staande Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).”

2025
Het bestuur ziet de toekomst van EPDM op de dakenbranche 
kortom met vertrouwen tegemoet. “Wij verwachten dat het 
mogelijk is om zowel het aantal vierkante meters toegepast 
EPDM als het marktaandeel in de komende jaren verder 
te laten groeien, ook als we weer in een recessie terecht 
zouden komen. Sommige ontwikkelingen die momenteel 
gaande zijn en die we hierboven hebben besproken, laten 
zich niet zomaar door wat economische tegenwind tegen-
houden. En in al deze gevallen is de keuze voor EPDM een 
logische. Het marktaandeel van EPDM zal de komende 5 jaar 
gestaag blijven doorgroeien!” ■
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ERIK EN DE ANDEREN

Het gevaar van certificeren is dat het een doel op zich wordt.  

Hoe zorg je voor de verbinding met de praktijk?

Zin en onzin van certificeren

Deze niet mis te verstane woorden werden gesproken door 
onze KAM-coördinator, Henk Honingh, nadat wij zijn mening 
vroegen over het nut van certificeren. Dit naar aanleiding 
van wat wij in de Roofs van voormalig certificatiedeskundige 
Marco de Kok lazen: dat hij van een Duitse dakexpert,  
een zogenaamde ‘Sachverständiger’, vernomen had dat in 
het verleden 90% van alle schades op daken te wijten was 
aan fouten tijdens de uitvoering (en slechts 10% aan slechte 
materialen), maar dat dit volgens hem tegenwoordig  

30% tot misschien wel 40% aan slechte materialen te wijten 
is, ongeacht welk type materiaal. Dit zou, zelfs tijdens de 
huidige economische bloei, door de blijvende prijsdruk in 
neerwaartse spiraal komen. 

Gelukkig geeft onze KAM-coördinator wel aan dat 
product(KOMO-)certificaten nuttig zijn: “De bij een product 
horende voorschriften dienen te garanderen dat er altijd  
een goed product conform deze norm wordt gerealiseerd.” 
Hij stelt verder dat, als producten die gecertificeerd zijn  
fouten kunnen bevatten, de productnormen die aan dit  
product gesteld zijn bijgesteld zullen moeten worden.  
Als er binnen de BRL laagdikte-problemen mogelijk zijn,  
betekent dit dat de op statistiek te onderbouwen gegevens 
niet goed zijn. Daarnaast dient er bij een productfabricage 
een systematisch bouwwerk van controles, op relevante 
eigenschappen, aanwezig te zijn! 

ONDERSCHEIDEND VERMOGEN
Ondanks de populariteit van het gebruik van gecertificeerde  
materialen, zou de kwaliteit van onze materialen dus afnemen.  
Ook zouden certificaten, zoals ISO 14001 (Milieumanagement)  
niet meer onderscheidend zijn. Kortom: er is wel enige dis-
cussie over de zin en onzin van certificeren (en papierwerk  
in het algemeen) in de dakenbranche. Eerlijk is eerlijk:  
dat is niet prettig om te lezen op het moment dat je net,  
in dezelfde week, de her-certificeringen voor de NDA  
binnenkrijgt en dit eigenlijk trots op de social media wil  
delen. Waar kunnen wij ons, als kwaliteitsbedrijven,  
anders mee onderscheiden? 

In feite zijn er voldoende mogelijkheden: het opleidings-
niveau van onze eigen mensen verbeteren, via organisaties als  

Erik Steegman

“Na de crisis is het gehalte aan beginners in de bouwuit-
voering verschrikkelijk hoog. En daar wordt vandaag de dag 
leergeld voor betaald door dezelfde bouw. Essentieel voor  
de bouw is het op alle vlakken inzetten van vakmensen.  
En houd dan ook papier weg van deze doeners. Want die 
hebben daar niets mee en doen hier niets mee en ster-
ker nog: ze hebben er ook niets aan! Papier creëert een 
 schijnwereld die dito figuren aantrekt. Die vervolgens de 
macht grijpen en de bende echt slopen.”

TECTUM, of het toeleggen op een specialisme door trainin-
gen, met ondersteuning van de fabrikant. En vanuit de eigen 
organisatie ‘simpelweg’ werken conform de Vakrichtlijnen,  
of met aanvullende lidmaatschappen, zoals Dakmerk  
(BRL 4702), NDA (BRL 4702, VCA, ISO 9001 en ISO 14001) 
en wellicht branchevereniging VEBIDAK, die een verplichte 
ondernemers- en kaderopleiding (OKD) als criterium vraagt 
aan haar leden - dit kan toch leiden tot onderscheidend 
vermogen. Waarbij voorop blijft staan dat onze NDA-bedrijven 
centraal gecertificeerd worden op het gebied van de  
BRL 4702, ISO 9001, 14001 (milieu). Met tevens het verzoek 
aan opdrachtgevers om te blijven vragen naar dit specifieke 
onderscheidende vermogen.

BEHOEFTE AAN KEURMERKEN
Gebruikers of consumenten hebben de behoefte aan  
keurmerken en daarmee kan de uitvoerende tak laten zien 
dat er bewezen kwaliteit wordt geleverd. Daarom interpre-
teren wij het statement van Marco de Kok zo: in het verleden 
was 90% van alle schade op daken te wijten aan fouten 
door de verwerker, nu is dat nog maar 60% tot 70%. Komt 
dat dan doordat dakdekkersbedrijven steeds vaker gecerti-
ficeerd zijn en zodoende zeer bewust met de kwaliteit van 
verwerking bezig zijn? 

Natuurlijk zien wij ook het nodige broddelwerk of slecht mate - 
riaal voorbijkomen. Onze inspecteurs van DIAC Dakadvies 
zien tijdens onafhankelijk dakonderzoek nog regelmatig 
slechte dakbedekking (zonder KOMO) terug op de daken. 
Tijdens de nieuwbouw aangebracht en na 11-12 jaar  
alweer volledig versleten. De verschuiving bij dakonderhoud 
vanuit aanbesteding met ‘de laagste prijs’ naar  
RGS (Resultaatgericht Samenwerken) is daarom niet  
verwonderlijk. Iedereen wordt door schade en schande wijs 
en snapt inmiddels dat goedkoop vaak duurkoop is.  
Dat je een opdrachtnemer in de vorm van het dakdekkers-
bedrijf beter zelf verantwoordelijkheid voor de kwaliteit kunt 
laten nemen door hem, middels RGS, langdurig beheerder  
te maken van het dak. Door met bedrijven te werken die  
gecertificeerde materialen verwerken en die telkens investe-
ren in de kwaliteit van de eigen uitvoering.

Henk Honingh, tenslotte: “Certificeren is en blijft nuttig,  
maar zorg dat hoofd- en bijzaken gescheiden blijven en 
houd het dicht bij de praktijk. Laat de normen niet alleen  
op kantoor bepalen, betrek bewust vakmensen uit de  
praktijk erbij, anders loop je het risico dat de papierwinkel 
voor de echte doeners steeds groter en groter wordt.  
Daar heeft niemand wat aan.” ■

Foto: Octo.

Erik Steegman NDA Duurzaam Dak Concept
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Hoe bereiden de leden van branchevereniging ProBitumen Benelux zich  

op de aanstaande wetgeving voor en welke rol speelt de vereniging  

in dit proces? Een interview met directeur Peter Ligthart.

Scherper toezicht  
op het voldoen aan  
de bouwvoorschriften

SPECIAL WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN

die de vereniging zou kunnen ondernemen. Op dit moment 
stellen we vast dat de leden de informatie, die van hen zal 
worden gevraagd in het kader van de kwaliteitsborging en 
het consumentendossier, al kunnen leveren en is er nog niet 
veel actie nodig vanuit de vereniging.” Ligthart vertelt dat de 
rol die de vereniging voor zichzelf ziet, met name ligt in de 
informatievoorziening en het meedenken over de  eventuele 
digitale omgeving, via welke de informatie kan worden vast-
gelegd in een consumentendossier. Denk daarbij bijvoor-
beeld aan een uitwisselingsformat voor deze gegevens.

PRIVAAT- EN PUBLIEKRECHT
Ligthart: “Er wordt veel onzin verkondigd over de Wkb.  
De wet wordt door de betrokkenen vaak geïnterpreteerd 
 vanuit het eigen perspectief, wat wel eens voor onzuiver-
heden kan zorgen. Belangrijk om in het oog te houden is  
dat de Wkb zowel een wijziging van het privaatrecht  
als het publiekrecht betreft. De eerste gaat over de ver-
houdingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer,  
zoals aansprakelijkheid. De wijziging in het publiekrecht  
betreft de wijziging van het stelsel van bouwtoezicht  
en raakt in eerste instantie de vergunninghouder.  
De (kwaliteits)eisen waar het gebouw minimaal aan dient te 
voldoen, zijn publiekrechtelijk vastgelegd in het Bouwbesluit. 

Overigens zal niet bij alle opdrachten van een dakaan-
nemer een vergunningplicht gelden. Dan zal er ook geen 
(wettelijk vereiste) kwaliteitsborger op het werk komen.”

“Het Wkb regelt dat de verantwoordelijkheid voor de kwali teit  
van werken ligt waar die hoort: bij de aannemer. Dat bete kent  
dat de aannemer moet kunnen aantonen dat het bedrijf 
de gevraagde kwaliteit heeft geleverd. Deze bewijslast kan 
worden overgedragen middels het consumentendossier. 
Het heet wel een consumentendossier, maar het is voor alle 
typen opdrachtgevers bestemd, dus ook professionele orga-
nisaties. Overigens betreft het ook hier een afspraak tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer. In alle gevallen is het in 
verband met de aangescherpte aansprakelijkheid verstan-
dig dat de aannemer (dus ook de dakdekker) vastlegt welke 
werkzaamheden zijn uitgevoerd, met welke materialen en  
op welke manier - dus ook wanneer er geen consumenten-
dossier wordt overgedragen.”

KWALITEIT
Ligthart sluit zich niet aan bij de kritische geluiden over de 
aanstaande wetgeving, waarbij gevreesd wordt voor een 
enorme toename van het aantal klachten. “Veel discussies 
die nu plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld over esthetische 
aspecten van het werk, zullen ook in de toekomst worden 
 gevoerd. De wet verandert in die zin weinig aan die bouw-
praktijk. Wat gaat veranderen, is het begrip ‘verborgen  
gebrek’. Een verborgen gebrek is een gebrek dat de op-
drachtgever redelijkerwijs niet had kunnen waarnemen bij 
de oplevering. Straks is niet meer relevant of hij het heeft 
waargenomen; als de aannemer niet kan aantonen dat 
het hem niet te verwijten is, dan is de aannemer, ook na de 
oplevering, aansprakelijk.”

Een te verwachten effect hiervan is dat wellicht minder snel 
zal worden afgeweken van het bestek. Ligthart: “In de huidige 
situatie wordt (onder de noemer ‘of gelijkwaardig’) nog 
weleens gekozen voor een ander merk of materiaal dan 
voorgeschreven, waarvan niet altijd vaststaat dat de kwaliteit 
gelijkwaardig is. Onder de Wkb is er ook na de oplevering 
een claimrisico en ik kan me voorstellen dat dakdekkers dit 
risico liever niet lopen. In ieder geval zal vanuit de kwaliteits-
borger scherper worden gelet op het voldoen aan de bouw-
voorschriften, zoals bijvoorbeeld vliegvuurbestendigheid.  

Het belang van de documentatie omtrent de kwaliteit en de 
verwerking van de bitumineuze dakmaterialen zal groeien, 
onze leden hebben dit zoals gezegd op orde. Er zijn nog wel 
aandachtspunten bij de Wkb, zoals de vraag waar de infor-
matieplicht ophoudt. Volgens de wet dient ‘volledige’  

informatie worden verschaft, maar wat houdt dit precies in? 
Dit zal uit de praktijk moeten blijken en allicht zal via rechts-
zaken jurisprudentie worden verkregen.”

BELGIË
“De markt wordt steeds internationaler en de meeste 
leden van de branchevereniging zijn internationaal actief. 
 Bovendien is ProBitumen een Benelux-vereniging. Natuur-
lijk is het soms lastig dat de bouw in Nederland anders is 
geregeld dan in andere Europese landen, maar dat is nu 
eenmaal niet anders. Bij de invoering van de CE, in de jaren 
’80, kwam men er al heel snel achter dat het een illusie is om 
de bouwvoorschriften Europees te regelen. In plaats daarvan 
zijn de bepalingsmethoden van de producteigenschappen 
geharmoniseerd via CE-markering. Elk land stelt zelf de eisen 
aan de producten vast. Of een product met CE-markering 
aan de nationale voorschriften voldoet, blijft de verantwoor-
delijkheid van de verwerker.” 

“ WAAR HOUDT DE  

INFORMATIEPLICHT OP?”

“In België loopt nu de discussie over de zogeheten  
Wet Peeters. Deze wet, die per 1 juli 2018 van kracht is 
 geworden, verplicht alle aannemers, architecten en ook  
alle andere dienstverleners uit de bouwsector een aan-
sprakelijkheidsverzekering van 10 jaar af te sluiten voor 
alle werken (renovatie en verbouwing) van woningen en 
gebouwen (voornamelijk bestemd voor private bewoning) 
waarvoor tussenkomst van een architect verplicht is.  
Deze verzekeringsverplichting gold al voor architecten,  
met deze nieuwe wet wordt de rechtspositie van alle 
bouwpartijen gelijkgesteld. Ook wil de wet de positie van de 
opdrachtgever versterken. In die zin is de Belgische situatie 
enigszins vergelijkbaar met de Nederlandse.”

MANAGEMENT SYMPOSIUM
Tijdens alle eerdere door ProBitumen (voorheen Probasys 
 Benelux) georganiseerde symposia stond kwaliteitsborging al  
op het programma. Nu de wet na een lange voorberei dings-
tijd een feit is, zal hier bij het vierde Management Symposium 
uitgebreid op worden ingegaan. Het symposium wordt geor-
ganiseerd op 12 november aanstaande op de vertrouwde 
locatie: De Mariënhof in Amersfoort. Bart Dunsbergen van het  
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)  
zal de voorbereiding van de implementatie op de wet toe-
lichten. Daarnaast komt de gewijzigde aansprakelijkheid  
van de (dak)aannemer aan de orde. Verder zal tijdens  
het symposium aandacht zijn voor de gevolgen van  
het klimaat voor het dak en het werken op het dak (met  
een spreekbeurt van weerman Ed Aldus van RTV Rijnmond).  
Danny Mekic, technologie- en innovatie-expert,  
zal de keynote verzorgen. ■

Peter Ligthart is vanuit verschillende rollen nauw betrokken  
bij de ontwikkelingen. Hij is niet alleen directeur van  
branchevereniging ProBitumen Benelux, als adviseur  
Bouwregelgeving en Kwaliteitsmanagement zit hij namens 
de Aannemersfederatie Nederland (AFNL) in de NEN- 
commissie die de NPR 8092 opstelt, een richtlijn voor de 
informatievoorziening in het kader van de aanstaande  
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). 

“De ontwikkelingen hebben de voortdurende aandacht van 
de branchevereniging,” vertelt Ligthart. “Iedere vergadering 
staat het onderwerp ‘bouwregelgeving’ op de agenda.  
Daarbij worden de ontwikkelingen besproken en de acties 

“ HET CONSUMENTENDOSSIER  

IS EEN AFSPRAAK TUSSEN  

OPDRACHTGEVER  

EN OPDRACHTNEMER”

“ DE VERANTWOORDELIJKHEID  

LIGT WAAR HIJ HOORT:  

BIJ DE AANNEMER”

’

Peter Ligthart, directeur ProBitumen Benelux.
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Wanneer de Wet kwaliteitsborging voor de bouw (Wkb) van kracht wordt,  

zullen ook dakbedekkingsbedrijven langer verantwoordelijk zijn en blijven  

voor de kwaliteit van hun werkzaamheden. Hoe bereidt de branche zich  

hierop voor? Roofs sprak met André van den Engel, adjunct-directeur en 

hoofd Technische Zaken van brancheorganisatie VEBIDAK.

Verschillende manieren  
om kwaliteit aantoonbaar  
te maken

SPECIAL WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN

Hoe ziet Van den Engel de rol van branchevereniging 
VEBIDAK in dit verband? “In eerste instantie zullen wij ons 
bezighouden met het verzamelen van kennis en ervaringen,” 
vertelt hij. “We hebben veel contacten met  opdrachtgevers 
en opdrachtnemers en dus veel kanalen via welke we  
informatie kunnen verzamelen. Tot we op het punt komen  
dat we iets concreets te melden hebben aan onze leden. 
Dan kun je denken aan het organiseren van bijvoorbeeld 
een themabijeenkomst, maar ook zullen wij onze leden via 
onze ‘reguliere’ kanalen van informatie voorzien, bijvoorbeeld: 
individuele gesprekken, regiobijeenkomsten, ledenvergade-
ringen, ledenmailings en publicaties. Momenteel is het nog 
een beetje zoeken: wat communiceer je? Elk dakproject 
heeft een begin en een einde. Gesprek, advies, keuzes,  
offerte, werkvoorbereiding, uitvoering, onderhoud etc.  
Elke stap moet kwalitatief goed zijn, goed worden gedocu-
menteerd, aantoonbaar zijn. Meer bewustwording van  
een toenemende aansprakelijkheid.”

Hoe de wet precies ingevuld zal (moeten) worden, zal zich in 
de toekomst gaan uitkristalliseren, maar het is al wel duidelijk 
dat dakbedekkingsbedrijven hun geleverde of te leveren 
kwaliteit aantoonbaar moeten kunnen maken. Van den Engel: 
“Wij verwachten dat de vraag van de opdrachtgever naar 
dossiervorming zal groeien: productcertificaten, proces-
certificaten, garanties, etc., waarbij het belangrijk is dat het 
certificaat iets zegt over het product in de toepassing.  
Je komt als dakbedekkingsbedrijf dus al snel bij KOMO certi-
ficaten terecht. Aanvullend kan de kwaliteit geborgd worden 
d.m.v. inspectierapporten. Wij als brancheorganisatie kunnen 
onze leden, maar ook hun opdrachtgevers begeleiden in het 

beoordelen van de bestekteksten en/of offertes, adviseren 
van oplossingen in nieuwbouw en renovatie en ook kunnen 
wij voorzien in uitvoerings- of opleveringsinspecties.”

“Er zijn verschillende manieren om kwaliteit aantoonbaar 
maken: procescertificatie (volgens BRL 4702), het gebruik van 
KOMO-gecertificeerde dakmaterialen, inspectierapporten, 
etc. Ook zou de vraag naar verzekerde dakgaranties kunnen 
groeien. Opdrachtgevers zoeken naar nog meer zekerheden 
en willen dat vooral met een uitgebreid dossier goed voor 
elkaar hebben. En met vaak vele partijen op de bouw is het 
soms een hele uitdaging om vat te houden op de kwaliteit.”

GESCHILLENCOMMISSIE
VEBIDAK voert zelf inspecties uit, niet alleen voor de leden, 
maar ook voor opdrachtgevers. Van den Engel: “Wij worden, 
ook door bijvoorbeeld rechtbanken en rechtsbijstandverze-
keringen, gezien als een onafhankelijke partij. Dat betekent 
dat onze bevindingen niet altijd in het voordeel van onze 
leden uitpakken. Maar als wij met de bemiddeling in een 
geschil de schade voor een dakbedekkingsbedrijf kunnen 
beperken en zijn opdrachtgever uiteindelijk toch tevreden is, 
zijn wij ervan overtuigd dat we een zinnige bijdrage hebben  
geleverd aan een oplossing. Techniek is uiteindelijk behoorlijk  
zwart-wit: heel veel grijstinten zijn er niet. Ongelukkige commu-  
nicatie is vaak oorzaak van een geschil. Uiteindelijk wil ieder-
een een gang naar de rechter voorkomen en wij kunnen in 
deze gevallen optreden als bemiddelaar.”

Mocht dit niet lukken, hebben we altijd nog De Geschillen-
commissie ‘Dakbedekking’, die uitsluitend toegankelijk is voor 
de particuliere opdrachtgevers (ook VvE’s) van onze leden. 
Veel branches hebben een dergelijke geschillencommissie, 
omdat het relatief goedkoop is, laagdrempelig is en  
lange procedures voorkomt. Bovendien is de commissie  
terzake deskundig. Overigens zijn van de zeven zaken die  
De Geschillencommissie in het afgelopen jaar in behande-
ling had, vijf zaken vroegtijdig gestopt. In één zaak gaf de 
commissie de opdrachtgever gelijk en één zaak stond eind 
2018 nog open.”

Kortom, op dit moment is niet alles panklaar in te vullen, 
maar volgens Van den Engel hebben veel dakbedekkings-
bedrijven al bewezen goede praktijken in huis te hebben, 
waarmee invulling kan worden gegeven aan de Wkb die in 
2021 van kracht wordt. “De wet wordt gefaseerd ingevoerd en 
de hele bouw, en dus ook de dakenbranche, zal er ervaring 
mee moeten opdoen. Dat is eenvoudigweg een proces waar 
we ingaan, in een later stadium hebben we scherper hoe en 
wat we communiceren naar onze leden.” ■

“Wij juichen alle initiatieven toe die tot doel hebben de  
kwaliteit van daken te verbeteren,” aldus Van den Engel. 
“Daarom zijn wij ook voorstander van de Wkb.  
De uitwerking van de wet is nog een punt van zorg,  
omdat ook de aansprakelijkheid van dakbedekkingsbedrij-
ven zal toenemen. In de renovatie- en onderhoudsmarkt 
werkt de dakdekker veelal rechtstreeks voor de opdracht-
gever/gebouweigenaar en dus is hij ook rechtstreeks 
 aanspreekbaar op de kwaliteit die hij levert. Het begrip 
 ‘verborgen gebreken’ wordt verleden tijd, dus in alle gevallen  
zal bij gebreken tot ver ná de oplevering de aannemer 
hierop worden aangesproken. Hoe voorkomt een dakbedek-
kingsbedrijf dat dit tot problemen gaat leiden?”

KWALITEIT VASTLEGGEN
Van den Engel: “Nu al legt een serieus dakbedekkingsbedrijf 
vast wat hij doet: offertes, bestekteksten, certificaten, proces-
certificaten, uitvoeringscontroles, inspecties, etc. In die zin  
verandert er niet zo veel, behalve dat de noodzaak om 
dit goed voor elkaar te hebben groter wordt. Er komt meer 
nadruk op en men zal zich er in het vervolg meer van bewust 
moeten zijn. Deze (extra) documentatie zal betaald moeten 
worden, ik verwacht dat publieke opdrachtgevers (overheden, 
waterschappen, scholen, zorginstellingen, woningcorporaties)  
hier een voortrekkersrol in zullen gaan spelen, zij zullen een 
groot deel van het voorwerk doen. Andere  opdrachtgevers 
zullen wellicht (nog) afzien van een dossier, maar ook dan  
blijft het van belang om goed vast te leggen welke  keuzes 
zijn gemaakt en waarom. De opdrachtnemer draagt 
 namelijk een grotere verantwoordelijkheid, zijn vakspecifieke 
deskundigheid zal zwaarder gaan tellen.”

André van den Engel, VEBIDAK.



IKO SECURA
De nieuwe IKO secura is dé éénlaagse oplossing voor een perfect waterdicht plat dak. 

Een volledig zelfklevend systeem met de bewezen IKO carrara technology en volgens de 

NEN6050 richtlijn. Ideaal voor een veilige, snelle en eenvoudige verwerking. Hoge plaatsings- 

kwaliteit, lage kans op fouten. Kan indien gewenst volledig vlamvrij worden  toegepast.  

De IKO secura is afgewerkt met wit granulaat, behandeld met Titanium dioxide. Hierdoor 

biedt het membraan, naast een uitstekende waterdichting o.a. luchtzuivering, temperatuur-

beheersing en optimalisatie ten behoeve van de levensduur van technische installaties.

Met IKO kiest u voor duurzame oplossingen

DAKBEDEKKING  I  VLOEIBARE WATERDICHTING  I  ISOLATIE

Vlamvrij zelfklevend daksysteem

IKO B.V.  -  T: +31 (0)168 409 309  -  E: verkoop.klundert@iko.com  -  www.iko-insulations.com  -  nl.iko.com

conform

NEN
6050

Bestel gewoon vanaf 
de bouw!

ACTIONDAK

WWW.ACTIONDAK.NL

Actiondak, de online groothandel in:

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

- DAKRANDAFWERKING - VEILIGHEID - GEREEDSCHAP - KLEDING



Roofs     5554     Roofs

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.

‘Kwaliteit is de eerste prioriteit!’

SPECIAL WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN

daken als hellende daken, in zowel nieuwbouw, renovatie, 
restauratie en transformatie. Daarnaast heeft men een apar-
te afdeling voor service, beheer en onderhoud (aangesloten 
bij Dakbehoud Nederland). Verder zijn veiligheid en innovatie 
belangrijke speerpunten. Erik Maas was onder andere inte-
rim kwaliteitsmanager voor een woningcorporatie en vanuit  
die werkpraktijk kwam hij in contact met de voormalige 
 eigenaren van het familiebedrijf, Cor en Martin Verkoelen.  

“De bedrijfsfilosofie stond me aan,” vertelt hij. “Een familie-
bedrijf staat anders in de markt en heeft een andere  
relatie tot de medewerkers en de klanten. Geld verdienen  
is wel belangrijk, maar het draait ook om de relaties en  
de kwaliteit van het werk. Feitelijk zet ik (sinds 2017)  
het beleid van mijn voorgangers voort, met uitbreiding  
van de gevraagde vernieuwing.”

KWALITEIT
Wat bedoelt Maas als hij het over ‘kwaliteit’ heeft? “Daar kun je  
heel moeilijk over doen, maar het is eigenlijk heel eenvoudig.  
Je levert als dakdekker kwaliteit als je foutloos en netjes 
werkt, als het proces klopt en als het resultaat aansluit op de 
wensen van de klant. Het gaat erom dat de klant tevreden is: 
ook als ik bijvoorbeeld esthetisch andere keuzes zou hebben 
gemaakt, de klant bepaalt. Natuurlijk klinkt dat allemaal 
eenvoudiger dan het is, want de praktijk is weerbarstig,  
maar aan de andere kant moeten we het ook weer niet 
moeilijker maken dan het is (dat gebeurt nog wel eens).  
Een gebouw bestaat uit een gevel, een dak, de afbouw en 
de installatie: meer is het niet. Het gaat dan om vakman-
schap: daar hoort ook een goede communicatie met de 
andere bouwpartners bij en een goede afstemming van de 
werkzaamheden met het budget van de opdrachtgever.”

Verkoelen Weert is zoals gezegd een allround dakdekkers-
bedrijf, het is actief op zowel het platte als het hellende dak 
en voor beide daktypen voert het ook vrijwel alle typen  

dakbedekking. “Daarvoor hebben we de nodige specia-
listen in huis. Maar we werken ook veel in samenwerking 
met partijen die al jarenlang onze partners zijn en die we 
100% vertrouwen. We verzorgen voor de meeste van onze 
opdrachtgevers ook het onderhoud. Doordat we een grotere 
partij zijn, met zowel verstand van platte als hellende daken, 
kunnen we dit efficiënt inrichten. We kunnen schuiven met  
te onderhouden daken en ook kunnen we bijvoorbeeld  
de bezoekfrequentie efficiënt hanteren, omdat we de te 
onderhouden daken goed kennen.”

INTRINSIEKE MOTIVATIE
Het bedrijf hanteert een interne systematiek voor de 
kwaliteits borging en loopt daarmee vooruit op de aan-
staande Wet kwaliteitsborging voor de bouw (Wkb).  
“Dat komt omdat wij voornamelijk voor professionele 
 opdrachtgevers werken. We hebben flink geïnvesteerd in 
onze organisatie, het vakmanschap en de interne commu-
nicatielijnen, kortom: de professionaliteit van ons bedrijf.  
Dat is een intrinsieke motivatie, de wil om goed werk te 
leveren. Want uiteindelijk gaat het om het eindproduct: het 
dak. Als je een auto koopt, vertrouw je erop dat alles in orde 
is: je controleert niet of de motor er wel in zit. Zo hoort het ook 
het geval te zijn met het dak. Wat ‘kwaliteit’ is, hangt af van 
het belang en het perspectief van waaruit naar die kwaliteit 
wordt gekeken. Daarom is het belangrijk om in het integrale 
plan de respectievelijke taken en verantwoordelijkheden  
vast te leggen, als ook de gewenste kwaliteit en hoe die te 
bereiken. Het mag duidelijk zijn dat wij er voorstander van 
dat in de nieuwe wet het eindresultaat door een onafhan-
kelijke partij wordt getoetst. De vraag bij dit alles is wel:  
hoe houden we voldoende vakmensen? We moeten 
 opleiden en mensen aantrekken. Het langer doorwerken  
van ouderen in zwaardere beroepen nekt op dit moment 
menig organisatie.”

RENOVATIE
Hoe ziet Maas de toekomstige ontwikkelingen? “Veel ontwikke - 
lingen die zich op het dak voordoen, zullen zich naar mijn 
idee ook voortzetten als de conjunctuur minder wordt.  
Veel gebouwen die in de jaren ’60 en ’70 zijn gerealiseerd, 
zijn in de komende periode toe aan renovatie. Dat is een  
logisch moment om na te denken over het dakgebruik.  

In veel gevallen zullen de mogelijkheden beperkt zijn,  
vanwege het extra gewicht, maar je ziet wel dat opdracht-
gevers op zoek zijn naar manieren om hier invulling aan  
te geven. Vooralsnog zal het gebrek aan vakbekwaam 
 personeel de grootste rem op de ontwikkelingen vormen,  
dit is een bouwbreed probleem, waar de dakenbranche  

het eigenlijk nog relatief goed doet. Wij dragen hieraan bij 
door jaarlijks veel in opleidingen te investeren.”

“Op een kwalitatieve manier bouwen  
is het mooiste wat er is en daarom  
voel ik me op deze plek als een vis in  
het water. Ik denk dat de dakenbranche 
interessante tijden tegemoet gaat,  
waarbij het alleen maar belangrijker 
wordt om de kwaliteit van de daken  
in het oog te houden.”

ERIK MAAS IN  
ACHT VRAGEN

BURGERLIJKE STAAT?
IK HEB EEN LAT-RELATIE.

KINDEREN?
EEN DOCHTER VAN 14 UIT MIJN EERDERE HUWELIJK.  
MIJN PARTNER HEEFT EEN DOCHTER VAN 14 EN TWEE ZOONS 
IN DE LEEFTIJD VAN 18 EN 19.

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT?
VAN ALLES. IK ZIT IN HET BESTUUR VAN STICHTING JEUGDCOMITÉ 
IN SOMEREN, DAT ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN ORGANISEERT, 
EN IN COMMISSIES VAN DE CARNAVALSVERENIGING.  
DAARNAAST SPORT IK GRAAG (MOUNTAINBIKE). VOLGEND 
JAAR FIETS IK IN MALAWI VOOR HET GOEDE DOEL  
(ZIE IN DE NIEUWSLIJN VOOR MEER INFORMATIE HIEROVER).

FAVORIETE MUZIEK?
U2. IK VIND EIGENLIJK ALLES WAT ZE GEMAAKT HEBBEN,  
OOK DE MEER EXPERIMENTELE ALBUMS, MOOI.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING?
HEB IK NIET. IK HOU VAN RONDTREKKEN: AFGELOPEN ZOMER 
HEBBEN WE EEN TOCHT DOOR BASKENLAND GEMAAKT.

FAVORIETE STAD?
PRAAG. 

FAVORIETE GEBOUW/ARCHITECT?
HET GELREDOME IN ARNHEM. IK HEB DAAR IN EEN VORIG 
LEVEN NOG AAN MEEGETEKEND.

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP?
DE SOCIALE BEDRIJFSCULTUUR VAN ONZE ORGANISATIE.  
WE VRAGEN VEEL VAN ONZE MEDEWERKERS, IK ZIE HET ALS 
MIJN TAAK OM HEN ZO GOED MOGELIJK TE FACILITEREN.  
MIJN DEUR STAAT ALTIJD OPEN EN WE HEBBEN BIJVOORBEELD 
OOK EENS PER WEEK EEN FYSIOTHERAPEUT, WAAR ONZE MEDE-
WERKERS EEN AFSPRAAK MEE KUNNEN PLANNEN. IK GELOOF 
KORTOM HEILIG IN SOCIAAL WERKGEVERSCHAP EN VIND HET 
HEEL MOOI OM TE ZIEN HOE WIJ DAGELIJKS FUNCTIONEREN.

Als directeur van Verkoelen Dakspecialisten Weert, één van 
de grotere dakbedekkingsbedrijven die in Nederland actief 
zijn, is kwaliteit een speerpunt in de activiteiten van Erik Maas. 
Hij is de zoon van een bouwer: het is hem met de paplepel 
ingegeven. “Het huis waar ik nu in woon, heb ik samen met 
mijn vader van de grond af aan opgebouwd,” vertelt hij. 
“Dat wil ik bij mijn volgende huis ook doen. Waarschijnlijk 
niet meer met mijn vader, want die begint op een leeftijd 
te komen dat het wel erg zwaar wordt, maar het geeft een 
enorme voldoening om een gebouw met je eigen handen 
op te bouwen, precies zoals je het wil.”

Verkoelen Weert is een begrip in de markt. Het bedrijf is  
voor de professionele opdrachtgever actief op zowel platte 

“ MAAK KWALITEIT NIET  

MOEILIJKER DAN HET IS”

“ HET LANGER DOORWERKEN  

VAN OUDEREN NEKT  

MENIG ORGANISATIE”

AAN TAFEL MET… ERIK MAAS



Roofs     5756     Roofs

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Het ligt voor de hand dat een kwaliteitsorganisatie als DAKMERK de  

aanstaande Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) toejuicht.  

Toch neemt directeur Jeanine van Noordenne vooralsnog een 

 terug houdende houding aan. “Veel is nog onduidelijk en we willen  

graag de komende periode gebruiken om in kaart te brengen wat  

de nieuwe regelgeving precies voor ons gaat betekenen.”

De lat ligt hoog en 
gaat niet omlaag

SPECIAL WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN

DAKMERK is de kwaliteitsorganisatie van de platte 
 dakenbranche. De door deze organisatie erkende 
 dakdekkers voldoen wat betreft vakmanschap aan de 
strenge toelatingscriteria en zijn in het bezit van het  
KOMO procescertificaat BRL 4702. De projecten van  
DAKMERK erkende bedrijven worden vóór aanvang tech-
nisch beoordeeld op o.a. ontwerp, materiaalkeuze, systeem- 
en pakketopbouw en bevestiging. Verder wordt de kwaliteit 
van werken tijdens de uitvoering steekproefsgewijs  
(onaangekondigd) geïnspecteerd. De onafhankelijke 
inspecteurs rapporteren hun bevindingen aan de dak - 
dekker en indien er aanleiding is, worden de uitkomsten  
met de dakdekker besproken. Zo nodig worden er direct 
maatregelen genomen om de kwaliteit van het werk  
te borgen. Nadat aan alle kwaliteitseisen is voldaan,  
geeft DAKMERK voor het werk een eigen garantiecertificaat 
af. De opdrachtgever is hiermee 10 jaar lang verzekerd  
van een waterdicht dak. Mocht de dakaannemer in die  
periode door insolventie in gebreke blijven, dan behoudt  
de opdrachtgever via Stichting Waarborgfonds DAKMERK  
zijn 10 jaar waterdichtheidsgarantie.

Jeanine van Noordenne geeft aan dat deze systematiek  
ervoor zorgt dat de dakenbranche beschikt over een  
degelijke manier van kwaliteitsborging. “Hoe deze syste-
matiek gaat aansluiten op de wet, is nog niet duidelijk.  
Het hangt af van de precieze rol die de kwaliteitsborger  
gaat spelen, welke certificaten in het nieuwe systeem zullen 
worden gevraagd en op welke wijze de controles dienen  
te gaan plaatsvinden. Aan de hand daarvan kunnen we 
kijken of (en zo ja hoe) we onze systematiek dienen aan te 
passen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een aanpassing  
van de frequentie van de steekproefsgewijze inspecties.  
Vanzelfsprekend willen wij ons keurmerk zodanig inrichten, 
dat de kwaliteitsborger bij de projecten die door DAKMERK 
erkende bedrijven worden afgeleverd alleen nog maar een 
vinkje hoeft te zetten. Zo ver zijn we nog niet, maar we hopen 
toch wel dit najaar wat meer duidelijkheid te krijgen.  
We hebben dan nog een jaar om onze eventuele aan-
passingen door te voeren. Dat moet haalbaar zijn, want ik 
verwacht geen grote aanpassingen in onze systematiek:  
het zal grotendeels neerkomen op hier en daar wat puntjes 
op de i zetten.”

AANMELDINGEN
Verwacht Van Noordenne een groei in het aantal aan-
meldingen van aspirant-DAKMERK erkende bedrijven?  
“Dat ligt wel voor de hand, maar in alle gevallen zullen  
deze bedrijven moeten voldoen aan onze strenge toelatings-
criteria. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Wij hebben 
geen groeidoelstelling: de lat voor door DAKMERK erkende 
bedrijven ligt hoog en die gaat niet omlaag. Maar natuurlijk 
zullen er bedrijven zijn die deze stap gaan overwegen,  
al was het alleen maar omdat men door de DAKMERK 
erkenning en het bijbehorende Waarborgfonds juridisch veel 
sterker staat en deze zekerheid ook aan de opdrachtgever 
kan aanbieden.”

Zodra meer duidelijk wordt wat de Wkb voor gevolgen zal 
hebben voor de DAKMERK-systematiek, zal Roofs hier nader 
over berichten. ■

Jeanine van Noordenne, directeur DAKMERK.
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Met een KOMO certificaat van dakisolatiematerialen kunnen dakbedekkings-

bedrijven al sinds jaar en dag aantonen dat de materialen, wanneer ze  

zijn toegepast conform het certificaat (op het dak dus), voldoen aan het 

Bouwbesluit. Dat geeft duidelijkheid voor opdrachtgevers en dakbedekkings-

bedrijven. Welke prestaties mogen worden verwacht? En welke partij is in 

 gebreke gebleven in geval van schade?

Het belang van KOMO  
gecertificeerde dakisolatie

beoordeeld. Dus dat betreft isolatie toegepast op een  
plat dak, waarbij zwaardere eisen kunnen worden gesteld 
aan eigenschappen die op het dak belangrijk zijn  
(bijvoorbeeld maatvastheid, vormvastheid en drukvastheid). 
Deze grip op de kwaliteit van dakisolatie zou dan ver-
dwijnen. Voor dakbedekkingsbedrijven betekent dat dat 
schadeclaims moeilijker te onderbouwen zijn.

3.   Keuringen in het kader van KOMO certificatie vinden 
onafhankelijk én periodiek plaats. De keuringen vinden elk 
jaar en gespreid over het jaar plaats door bijvoorbeeld 
SGS Intron Certificatie, KIWA Nederland of SKG-IKOB . Voor 
dakbedekkingsbedrijven leidt het wegvallen van KOMO 
certificatie tot minder betrouwbare kwaliteit van dakisolatie.

4.   Dakbedekkingsbedrijven werken volgens de Vakrichtlijn 
‘Gesloten dakbedekkingssystemen’. De Vakrichtlijn stelt 
dat dakisolatie moet voldoen aan de eisen van  
BRL 1309. Dat kan dus worden aangetoond met een 
KOMO certificaat. Zonder KOMO certificaat is dat voor  
een dakbedekkingsbedrijf een onmogelijke opgave, 
waarbij leveranciers mogelijk gebruik zullen maken van 
allerlei buitenlandse certificaten om productkwaliteit aan 
te tonen. Dakbedekkingsbedrijven en opdrachtgevers  
zien dan door de bomen het bos niet meer.

5.   De Wet Kwaliteitsborging zal ook bij dakbedekkings-
bedrijven leiden tot een toenemende vraag van 
 opdrachtgevers naar aantoonbare kwaliteit.  
Als KOMO certificatie van dakisolatie ontbreekt, zal het 
voor dakbedekkingsbedrijven lastiger worden om de kwa-
liteit van dakisolatie in haar toepassing op het  
dak aan te tonen.

SAMENVATTEND
De kwaliteit van dakisolatie zal zonder KOMO certificatie 
natuurlijk niet ineens verslechteren. Echter: onafhankelijke, 
uniforme documenten die verklaren dat isolatiematerialen 
bij toepassing op daken (in Nederland!) leiden tot een 
 betrouwbare kwaliteit zullen dan tot het verleden behoren. 
Dat betekent dus voor dakbedekkingsbedrijven dat levering 
van aantoonbare kwaliteit op basis van de Vakrichtlijn en in 
het kader van de Wet Kwaliteitsborging erg lastig wordt.

Ook het onderbouwd claimen van dakschades bij 
 leveranciers van dakisolatie zal er niet makkelijker op  
worden. Het moge duidelijk zijn dat VEBIDAK voorstander  
is van het behoud van KOMO gecertificeerde dakisolatie  
en zich daarvoor zal blijven inzetten. Echter, indien een  
meerwaarde met KOMO niet meer te realiseren is,  
kunnen we beter stoppen. Wil de isolatie-industrie dit?  
VEBIDAK hoopt van niet. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

André van den Engel,  
adjunct-directeur/hoofd Technische Zaken VEBIDAK

Sinds 2014 wordt in opdracht van het College van  
Deskundigen ‘Isolatiematerialen en Dakbedekkingen’  
door belanghebbende organisaties, waaronder VEBIDAK, 
gewerkt aan de actualisatie van BRL 1309. In deze BRL is  
vastgelegd aan welke eisen KOMO gecertificeerde 
 dakisolatie moet voldoen. VEBIDAK hecht daarbij vooral  
aan aspecten die van belang zijn voor de uitvoering,  
zoals maatvastheid, vormvastheid en druksterkte.  
Nu, vijf jaar later is het helaas nog steeds niet gelukt om een 
nieuwe BRL 1309 tot stand te brengen. De isolatie-industrie 
enerzijds, en de producenten van dakbedekkingsmaterialen 
en VEBIDAK anderzijds, hebben een fundamenteel verschil 
van inzicht voor wat betreft de ruimte die KOMO certificering 
biedt, binnen de grenzen van de Europese bouwregelgeving. 
Wat mag wel en wat mag niet?

Wat zouden de gevolgen voor dakbedekkingsbedrijven 
 kunnen zijn als er geen KOMO gecertificeerde dakisolatie 
meer verkrijgbaar zou zijn?

1.   Wat overblijft, is dat dakisolatie uitsluitend nog een  
CE keurmerk heeft dat een koppeling met het Bouwbesluit 
geeft. CE is een verklaring van de producent zelf, die iets 
zegt over de prestaties van uitsluitend het product.  
Geschiktheid voor de toepassing op een dak is daarin 
niet (voldoende) geregeld.

2.   Kenmerkend voor KOMO gecertificeerde producten is 
dat de kwaliteit van een product in zijn toepassing wordt 

Het gezamenlijk College van Deskundigen “Isolatiematerialen en Dak-
bedekkingen” (CvD ISDA) van SGS Intron Certificatie, KIWA Nederland 
en SKG-IKOB vormt het maatschappelijke draagvlak voor activiteiten 
van de certificerende instellingen die vallen onder genoemd College. 
Het werkterrein van dit College is attestering, productcertificatie, pro-
cescertificatie in relatie tot gesloten dakbedekkingssystemen, metalen 
dakpannen en thermische isolatie, inclusief hun bevestigingsmiddelen.

Het CvD ISDA adviseert de certificatie instellingen over:
•  de inhoudelijke ontwikkeling van certificatie en certificatiesystemen 

binnen het omschreven werkterrein;
•  te hanteren beoordelingsrichtlijnen;
•  de frequentie van de controle en de aard van de controles;
•  het gebruik en de betekenis van certificatie en certificatiemerken bin-

nen het werkterrein.

In het CvD ISDA zijn stemgerechtigde, markt representatieve partijen 
vertegenwoordigd, in een evenwichtige verdeling naar:
•  (Opdrachtgevers/gebruikers vastgoed);
•  Brancheverenigingen producenten/leveranciers;
•  Branchevereniging verwerkers/aannemers;
•  Onafhankelijken.

De leden van het CvD ISDA zijn NL Ingenieurs, ProBitumen Benelux, VESP, 
VEKUDAK, NII, MWA en VEBIDAK. Daarnaast bestaat het College uit de 
drie genoemde certificatie instellingen (adviesrol), een secretaris en 
een onafhankelijk voorzitter.

BERICHT VAN VEBIDAK
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PROBITUMEN MANAGEMENTSYMPOSIUM IN TEKEN VAN WKB
Na drie succesvolle symposia als Probasys Benelux zet ProBitumen de traditie 
op de tweede dinsdag van november voort. Nu de Wet kwaliteitsborging voor 
het bouwen is aangenomen, ontkomen we er niet aan hier opnieuw en nu wat 
ruimer aandacht aan te besteden. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) praat u bij over de voorbereidingen. Daarnaast komt de 
gewijzigde aansprakelijkheid van de (dak)aannemer aan de orde.

In het tweede deel aandacht voor de gevolgen van het klimaat voor het dak  
en het werken op het dak: de lokaal bekende weerman Ed Aldus neemt u 
mee. Er wordt afgesloten met keynote-speaker Danny Mekic, technologie- en 
 innovatie-expert, onder andere bekend van televisie en veelgevraagd spreker.

BRANCHE BEREIKT OVEREENSTEMMING  
OVER NIEUWE KOMO-BRL 1512-1 RIET
Riet wordt ook nu nog met regelmaat gebruikt voor het bekleden 
van daken, gevels en molens. Zeker ook in de restauratiebranche. 
Universele kwaliteitscriteria voor het product riet, op grond waarvan 
een KOMO-productcertificaat kan worden verleend, ontbraken  
tot nu toe echter. Daarin komt verandering nu de rietbranche  
(riettelers, -dekkers en –handel) overeenstemming heeft bereikt over 
de BRL 1512-1 ‘Riet voor daken, gevels en molens’.

De BRL 1512-1 omvat de publieke en private eisen voor riet dat  
wordt gebruikt voor de genoemde toepassingen. Aspecten zijn  
onder meer het vochtgehalte en de buigzaamheid van het product,  
de mogelijke aanwezigheid van schimmels en de mate waarin 
het riet onkruidachtige gewassen bevat. Uiteraard wordt ook 

 omschreven hoe, door een onafhankelijke certificatie-instelling die licentienemer is bij KOMO, getoetst moet worden of het product 
duurzaam aan alle criteria voldoet. De BRL wordt gedragen door 11 relevante instanties en bedrijven in en rond de rietsector.

BNR BOUWMEESTERS: VOORKOMT DE NIEUWE  
WET KWALITEITSBORGING GROTE INSTORTINGEN?
In de uitzending van maandag 26 augustus onderzocht Bouwmeesters met twee 
constructeurs of de Wet kwaliteitsborging instortingen zoals bij het  
AZ-stadion kan voorkomen. Te gast waren Bob Gieskens (directeur  
VNConstructeurs) en Joop van Leeuwen (voorzitter Centraal Overleg 
Bouwconstructies). Besproken werd o.a. het betoog van VVD-Kamerlid  
Daniël Koerhuis. Hij pleitte voor een nationaal risicoplan voor daken.  
Beide heren konden zich daarin vinden. “Maar ik zou me niet beperken 
tot daken,” aldus Gieskens. De Wkb, die in 2021 ingaat, schiet volgens 
hem tekort: “Die gaat alleen over nieuwbouw, terwijl Koerhuis het over 
inspectie van bestaande gebouwen heeft.” Van Leeuwen deelde Gieskens’ 
zorgen over tekortkomingen in de wet: “Vroeger was de gemeente verant-
woordelijk voor de kwaliteit van gebouwen. Tegenwoordig is dat verspreid  
over particulieren. Ik vraag me af of iedereen daar voldoende naar handelt.” 
Gieskens sloot zich hierbij aan: “Men moet zijn eigen werk beter controleren.”

BOUWCAFÉ KETENAANSPRAKELIJKHEID 12 SEPTEMBER 2019
Ketenaansprakelijkheid (met alleen de WKa) was al ingewikkeld genoeg. Nu hebben we ook de  
WAS (Wet aanpak schijnconstructies), de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming),  
de WDBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties), de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans),  
plus een minister Koolmees die voor januari alweer nieuwe regels aankondigt. Hoe kunt u nu  
nog inschatten hoe het zit met uw ketenaansprakelijkheid, hoe groot de risico’s zijn en hoe je deze  
zo veel mogelijk kan beperken? In het Bouwcafé van september zet Bouwend Nederland de zaken  
op een rijtje en biedt men oplossingen uit de praktijk van collega ondernemers. Het BouwCafé vindt  
op 12 september vanaf 17.00 uur plaats in Infocentrum Belvédère in Maastricht.

AFNL: GOED DAT WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN IS AANGENOMEN 
Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) is verheugd dat de Eerste Kamer de Wet kwaliteitsborging voor het  
bouwen (Wkb) heeft aangenomen. Hiermee gaat een einde komen aan de jarenlange discussies en onduidelijkheid over 
de borging van de kwaliteit van het bouwen. Hoewel de wet niet perfect is, staat de AFNL vanaf het moment dat de wet in 
beeld kwam achter de uitgangspunten van de Wkb. De huidige situatie was niet houdbaar en vroeg om een oplossing.  
De wet biedt de bonafide bouwbedrijven, die staan voor bouwkwaliteit, een kans om zich te onderscheiden. Wel heeft de 
AFNL enkele kanttekeningen bij de wet. Door het bestuursakkoord tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de  
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vreest AFNL dat gemeenten, net als voorheen, hun taak als toezichthouder zullen 
blijven uitvoeren. Dat doet in de ogen van AFNL geen recht aan de uitgangspunten van het wetsvoorstel en kan leiden tot 
dubbel werk, onnodige kosten en onduidelijkheid ten aanzien van de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Daarnaast heeft AFNL in de normcommissie al meermalen de zorg uitgesproken over de administratieve lasten die het  
consumentendossier met zich meebrengt. Het is van belang dat het dossier ook voor het MKB-bedrijf hanteerbaar is en blijft.

STICHTING KIKCAMPUS OPGERICHT
KiK is een instrument voor kwaliteitsborging in bouw en infra 
onder de Wkb. Met vier maatwerkmodules in één systeem 
spreekt de hele bouwkolom dezelfde taal. Met het instru-
ment kan aantoonbaar worden voldaan aan alle wet- en 
regelgeving in bouw en infra én aan private kwaliteitseisen. 
Het is geschikt voor alle typen bouwwerken en gevolgklas-
sen. KiK helpt beter te bouwen, faalkosten te verminderen en 
het ondersteunt innovatieve concepten. Het instrument is 
mee-ontwikkeld door maar liefst 30 (branche)organisaties. 
Het is er voor ontwikkelaars, voorschrijvers, bouwers, kwaliteits-
borgers en afdelingen Bouw- en Woningtoezicht. 

Diverse kennisinstituten en bedrijven hebben deze zomer de Stichting KiKCampus opgericht. KiKCampus is gehuisvest op de  
bouwcampus van de TU Delft en faciliteert organisaties bij het voldoen aan van de Wkb die moet toezien op de verplichte inzet 
van een toegelaten ‘instrument’ (systeem) voor kwaliteitsborging. De stichting zorgt ervoor dat ontwikkelaars, opdrachtgevers,  
architecten, voorschrijvers, bouwers, kwaliteitsborgers of afdelingen Bouw- en Woningtoezicht snel en goed aan de slag kunnen 
met het KOMO instrument Kwaliteitsborging (KiK) uit de Wkb. 

’



De Macallan Whisky Distillery:  
een hoogstandje in de 
Schotse Hooglanden

INTERNATIONALE DAKEN

De Macallan Whisky Distillery in het Schotse Aberlour biedt een unieke  

inkijk in het proces, de productie, de personen en de passie die gepaard 

gaan bij het distilleren van hun befaamde single malt whisky’s.  

Om de hele ervaring af te maken met een gepast hapje en een drankje,  

hebben ze ook The Macallan Bar en de The Elchies Brasserie toegevoegd. 

Maar de nieuwe Macallan Whisky Distilleerderij is naast ‘een exceptionele  

manier om whisky te ervaren’, vooral ook een architectonisch hoogstandje  

te midden van de Schotse Hooglanden. 

Roofs     6362     Roofs



Roofs     6564     Roofs

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

INTERNATIONALE DAKEN

Joep Klerx

Aan de rivier de Spey en in de traditionele whiskyregio dient 
het Schotse heuvellandschap als inspirator van de uitstraling  
van de distilleerderij. Het idee was niet om het gebouw 
compleet weg te laten vallen in het landschap, maar om 
een door de mens gemaakt eerbetoon te creëren aan het 
landschap, gecombineerd met een sprekend dak boven de 
distilleerderijen waaraan het bescherming biedt (12.500 m²). 
De architecten hebben gekozen voor vier 18 meter hoge, 
symmetrische koepels, eindigend met een vijfde koepel die  
met haar 27 meter de aandacht moet trekken naar de in- 
gang van het gebouw. De 207 meter lengte, 63 meter breedte  
in combinatie met het glooiende karakter, wat voor een 
groot deel bedekt wordt met begroeiing, zorgde voor het 
uitdagende aspect van het idee. 

EEN INGENIEUS DAK
De uit vijf koepels bestaande houten dakconstructie  
is ontwikkeld en geproduceerd door WIEHAG uit het  
Oostenrijkse Altheim. Vanwege de bijna 63 meter breedte van  
de koepels was het een complex werk om de constructie 
te creëren die deze breedte zou dragen. Daarom werd als 
 ondersteunende structuur voor het dak een relatief licht-
gewicht stalen, hydraulisch aangedreven frame gemaakt, 
waarop het houten dak rust. Het ontwerp zorgt ervoor dat 
invloeden aan een koepel, bijvoorbeeld door een stevige, 
Schotse oostenwind, door het gehele dak opgevangen 
 worden, vergelijkbaar met waterkringen die afnemen 
 wanneer een steen het water raakt. Naast het feit dat het 
hele dak dus gedeeltelijk opgaat in het omringende natuur-
schoon, beweegt het ook mee met de weerelementen  
van de Schotse Hooglanden. De golvende dakconstructie  
is daarmee één van de meest gecompliceerde houten 
 dakconstructies ter wereld.

EEN INDRUKWEKKENDE REALISATIE
Er werden zo’n 1.800 enkelvoudig gebogen houten dragers,  
2.400 unieke dakelementen en in totaal zo’n 380.000 afzon-
derlijke componenten geproduceerd, genummerd en per 
vrachtwagen getransporteerd van het Oostenrijkse Altheim 
naar het Schotse Speyside. De frames van de veelal drie-
hoekige en rechthoekige dakelementen zijn van massief 
constructiehout gemaakt. Ze zijn aan de onderzijde bedekt 
met een 15 mm dikke laag van gelamineerd fineerhout en 
aan de bovenzijde hebben ze een toplaag van OSB-platen. 
Omdat ieder component uniek is, heeft iedere balk en ieder 
dakelement zijn eigen, vooraf aangewezen plaats in het  
geheel. Op locatie werd het dak dus als het ware als een 
puzzel – component voor component, nummer voor nummer 
– met zorg in elkaar gelegd.

EEN DUURZAME AFWERKING
Het dak heeft met zijn glooiende en groene uiterlijk een erg 
duurzame en ecologisch verantwoorde uitstraling gekregen. 
Om het ecologisch verantwoorde karakter niet alleen bij de 
uitstraling te laten, is gekozen voor een duurzame afwerking 
met een EPDM dakbedekking. Daarnaast moest de dak-
bedekking vanzelfsprekend worteldoorgroeibestendig, zeer 
flexibel (vanwege het glooiende karakter van het dak) en 
bovendien complementair zijn. Dit heeft CCM Europe bv 
gerealiseerd met hun RESITIRIX®.

De dakopbouw in doorsnee bestaat uit de dragende  
houten balken, gevolgd door de houten componenten die 
als toplaag de OBS-platen hadden. Die platen zijn met zelf-

klevende ALUTRIX® 600 als dampremmer, gevolgd  
door een 15 centimeter dikke PIR isolatie van Kingspan,  
om te voorkomen dat de begroeiing uitdroogt door de  
opstijgende warmte van binnenuit. Als waterdichte laag  
onder het begroeide dak zijn op de thermische isolatielaag 
RESITRIX® SK W Full Bond EPDM dakbanen verkleefd.  
De zelfklevende, hoog polymeer SBS bitumen laag aan de 
onderkant zorgt ervoor dat de afdichting op zijn plaats blijft, 
zelfs bij de 20 tot 45 graden hellende koepels van het dak. 
De voegen tussen de afzonderlijke dakmodules zijn afge-
dicht met de RESIFLEX® SK-dilatatievoegband. De dakbedek-
king is gedaan door een samenwerking tussen dakdekkers-
bedrijven Blue Sky en Topek, waarna de groene afwerking  
is aangebracht met behulp van de ‘Wildflower Blankets’  
van Sky Garden.

EEN PRIJSWINNEND RESULTAAT
Naast dat het feit dat het resultaat onderkomen biedt aan 
de Macallan Whisky Distillery, heeft het project ook een aan-
tal prijzen in de wacht gesleept. Zo heeft het onder andere 
de Culture and Leisure Award van de Scottish Design Awards 
in 2018 gewonnen en heeft het de Green Roof Award van 
de UK Roofing Awards 2017 in de wacht gesleept.  
Als wij naar het geheel kijken, van het ontwerp en de  
uitvoering tot aan de afwerking en het uiteindelijke resultaat,  
dan begrijpen we dat dit 140 miljoen Britse pond kostende 
project wat bekijks en prijzen heeft weten te veroveren. ■

PROJECTGEGEVENS
• PROJECT: MACALLAN DISTILLEERDERIJ, ABERLOUR 
• OPDRACHTGEVER: THE EDRINGTON GROUP
• ARCHITECT: ROGERS STIRK HARBOUR + PARTNERS, LONDEN 
• LANDSCHAPSARCHITECT: GILLESPIES, LONDEN
• HOOFDAANNEMER: ROBERTSON CONSTRUCTION GROUP
• HOUTEN DAKCONSTRUCTIE: WIEHAG GLULAM TIMBER 
• ONDERLAAG: RESITRIX®
• DAKDEKKER: BLUE SKY EN TOPEK LTD., GLASGOW (UK)
• GROENE AFWERKING: SKY GARDEN 
• REALISATIE: 2018



INNOVATIVE
PARTNER

Wij adviseren u graag:  0251 22 93 23  

anjo.nl

BIJ PLATTE DAKEN DENK JE AAN ANJO!

VOOR PLATTE DAKEN
OPLOSSINGEN

Voorkom verstopping met bladeren of grind in de hemelwaterafvoer van een plat dak met de universele 
tegelbladvanger van Anjo. Te gebruiken bij een schuine opstand, haakse opstand of een afvoer midden op 
het dak. De extra grote pootjes hebben een waterafvoer, dus geen bevriezingsproblemen.

De meest complete groothandel voor de vakman in Amsterdam • Arnhem • Breda • Den Haag • Harderwijk • Vlissingen

Dakdekkers scoren met www.bitasco.nl en www.braberdakmaterialen.nl
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
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Kasper Spaan is werkzaam als adviseur klimaatadaptatie en ruimtelijke  

ontwikkeling bij Waternet. Namens de watercyclusorganisatie van  

Gemeente Amsterdam en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is hij al geruime  

tijd actief in netwerken rondom groene daken. Samen met Egbert Roozen (VHG)  

vormde hij de afgelopen twee jaar het bestuur van de GDGD en prepareerde 

hij de weg voor de transitie naar het Nationale Daken Plan. Als aftredend 

 bestuurder kijkt hij terug op meer dan 10 jaar netwerken op het dak.

Verbinden, vernieuwen,  
volharden en vertrouwen

NATIONAAL DAKEN PLAN

“Je leert verschillende talen spreken en andere perspectieven  
ontwikkelen. Het befaamde Polderdak is ontstaan door de  
herhaalde vraag van De Dakdokters: ‘Wanneer is een groen 
dak blauw?’ In samenwerking met hen, Gemeente Amsterdam,  
Green Business Club Zuidas en Waternet, werd in recordtempo 
het Polderdak gerealiseerd. Inclusief de sturingstechniek om 
de waterbuffer te managen.” 
“De realisatie van dit concept heeft sindsdien enorm veel 
 opgeleverd,” vervolgt Spaan. “Het heeft als tastbare showcase, 
als leerervaring, als magneet voor andere functies kunnen 
dienen.  We maakten zichtbaar dat gekwantificeerde water-
berging op het dak eenvoudig mogelijk is.”

EXPERIMENT
Spaan: “Van het experiment met het eerste Polderdak op  
de broedplaats Old School, hebben we veel kunnen leren. 
We zien dat investeringen in de dakomgeving andere functies 
aantrekt. De kracht van deze groenblauwe combinatie maakt 
dat er gedacht kan worden aan ‘urban farming’ op het dak, 
bij voldoende waterbeschikbaarheid. De economische  
haalbaarheid en businesscases rondom gebouwgericht 
waterberging worden in kaart gebracht. De snelle acceptatie 
door grondbedrijf en ontwikkelaars en daarmee de verta-
ling van de waterbergingsopgave naar de waterneutrale 
bouwenvelop. Het agenderen van vervolgonderzoek naar 
het koelvermogen van de waterbergende daken leidde 
tot de vervolgstap: de onderzoeklocatie SmartRoof op het 
Marineterrein. Hier werd onderbouwd dat de blauwgroene 
oppervlakken ook een bijdrage leveren aan het koelen  
van de gebouwen en omgeving. Waardevolle informatie, 
waarmee we getallen in handen krijgen om beleid en 
 innovaties op te sturen.”

OPSCHALING
Voor een succesvolle waterbeheersing in de stad is het 
 private terrein van groot belang. “Grofweg de helft van het 
oppervlak dat we potentieel voor waterberging kunnen  
inzetten is in handen van private partijen. En daar blijf je  
als overheid traditioneel verder weg,” zegt Spaan.  
“Met het bewust maken van het belang van wateropvang 
hopen we dat ook die partijen over gaan tot wateropvang 
en zo de openbare ruimte wordt ontlast. En we zijn bezig 
met het creëren van incentives (prikkels), want we hebben 
tenslotte ook maar beperkte middelen om opvang in de 
openbare ruimte mogelijk te maken.”
“We zoeken naar oplossingen als een waterneutrale bouw-
envelop (economische waardering van de blauwe functie op  
private kavels) in opmaat naar een Hemelwaterverordening 
met verplichte waterberging op eigen terrein.  
De water neutrale bouwenveloppen, gecombineerd met 
eisen aan natuurinclusief bouwen, vonden hun weg van  
de Zuidas naar andere ontwikkellocaties in Amsterdam:  
Sloterdijk, Amstelstation, Centrumeiland. De dynamische 
sturing van waterhoeveelheden op het dak leidde tot het 
ontwikkelen van het concept microwatermanagement.  
Anticiperend op weersvoorspellingen op korte en lange 
termijn, gecombineerd met gegevens over grondwater, 
riolering, regenwaterknelpunten en oppervlaktewater kan 
een maatwerkadvies voor iedere private microwaterberging 
gegeven worden.”
Dus: vasthouden van water bij droge en warme  perioden, 
berging creëren bij hevige neerslag in aantocht.  
In het RESILIO-project (zie kader) is de doorontwikkeling  
van een beslissingsondersteunend systeem opgenomen.  
“De sponslaag die we over de stad heen leggen kunnen we 
zo uitknijpen of manipuleren op de meest passende wijze,” 
aldus Spaan. “Waarmee ook rekening wordt gehouden met 
de wensen van de eigenaar: het is zijn dak en water!”  
Waar bij nieuwbouw relatief makkelijk blauwgroene daken 
worden ingepast, ligt er nog een grote uitdaging in de  
bestaande stad. Ook hier is het RESILIO-project bijzonder, 
door de focus op bestaand vastgoed van woningcorporaties. 

VERANKERING
Waternet werkt aan de Waterneutrale bouwenvelop waarbij 
waterberging op de eigen kavel als standaard geïmple-
menteerd is bij gronduitgiftes aan de Zuidas van Amsterdam, 
om uiteindelijk te komen tot een Hemelwaterverordening  
met verplichte waterberging op eigen terrein.

In het Nationale Daken Plan ligt de nadruk niet meer op 
groen, zoals de Green Deal Groene Daken aanvankelijk was 
opgezet, maar is er ruimte voor alle vormen van duurzaam 
dakgebruik. Voor Spaan is waterberging, of beter; waterma-
nagement op daken, daar altijd een onmisbaar onderdeel 
van. “Groen kan niet zonder water, energie opwekken boven 
groen rendeert beter en zo is een blauwe component  
op daken heel goed te combineren. We versterken elkaar.  
Ik zie daarom op het dak geen competitie om functies,  
maar een versterking van elkaars mogelijkheden.”
Meerdere nationale beleidsagenda’s kunnen op daken een 
plek krijgen. Passende keuzes in beleid op centraal niveau 

en lokaal maatwerk zijn cruciaal om effectief de opgaven 
van klimaatverandering, verstedelijking, energietransitie en 
biodiversiteit invulling te geven. Met het Nationaal Daken Plan  
wordt gewerkt aan een breed draagvlak voor diverse initia-
tieven. En dat wordt nu ook door diverse ministeries onder-
kend. Vier ministeries hebben gezamenlijk subsidie toege-
zegd aan het Nationaal Daken Plan.”
Die solide basis is ook noodzakelijk op het dak zelf. “Als het 
draagvermogen van een dak voldoende is, zijn de mogelijk-
heden eindeloos. Dan is het dak een bovenste verdieping 
die op vele wijzen ingekleurd kan worden.” Spaan ziet  
daarin een rol voor nieuwe partijen als verzekeraars,  
projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties.  
“De belangstelling vanuit die partijen belooft veel goeds 
voor het Nationale Daken Plan.” ■

Ronald van Bochove

“Daken spelen een sleutelrol in een aantal grote maat-
schappelijke opgaven,” aldus Spaan. De gedreven bestuur-
der heeft jarenlange ervaring met het hoofdstedelijke water-
beheer en ziet bij het realiseren van een klimaatadaptieve 
stad (bestand tegen droogte, hittestress en wateroverlast) 
een belangrijke rol weggelegd voor het dakenlandschap. 
Energietransitie, biodiversiteit, klimaatadaptatie en verste-
delijking vertalen we op het dak in de gele, groene, blauwe 
en rode opgave. De partners in het netwerk van de  
Green Deal Groene Daken hebben de afgelopen vier jaar 
laten zien dat deze functies elkaar aanvullen en kunnen ver-
sterken. In de ogen van Spaan heeft water hierin een verbin-
dende rol: “Maar daar ben ik misschien wat gekleurd in.”

NETWERKBOUW
Het Netwerk Groene Daken was in de periode 2010 – 2012 
een groep van partijen die in Amsterdam de realisatie van 
groene daken wilde stimuleren. Door betrokken  burgers, 
 jonge bedrijven en Gemeente Amsterdam werd ook 
 Waternet gevraagd om actief mee te denken en werken aan 
groene daken. Want groene daken doen ook wat voor water-
opvang, was de redenatie. Spaan: “Ik was geïnteresseerd in 
de motivaties van de verschillende betrokkenen, keek door 
mijn blauwe bril en zag kansen voor meer water op het dak.” 
Als publieke organisatie is Waternet bewust actief om met 
belanghebbenden in netwerken om in dialoog te werken 
aan waterbewustzijn en handelingsperspectief. 
Rainproof (zie kader) is een prachtig geslaagd voorbeeld 
van netwerkbouw en samenwerking. “Netwerken met diverse 
partijen stimuleert het creatieve proces,” zegt Spaan.  

RAINPROOF, PLATFORM VOOR SPONSWERKING IN DE STAD
AMSTERDAM RAINPROOF IS EEN DOOR WATERNET GEÏNITIEERD PLATFORM  
VOOR ALLE AMSTERDAMMERS, MET ALS DOEL DE STAD BESTAND TE MAKEN  
TEGEN DE STEEDS VAKER VOORKOMENDE HOOSBUIEN. IEDEREEN KAN HIER  
HELPEN DE SPONSWERKING VAN DE STAD TE VERGROTEN EN AMSTERDAM  
TE TRANSFORMEREN TOT EEN STAD DIE SLIM HOOSBUIEN NAAR ZIJN HAND ZET. 
WWW.RAINPROOF.NL

GROEN BLAUW VOOR CORPORATIES RESILIO
RESILIO STAAT VOOR ‘RESILIENCE NETWORK OF SMART INNOVATIVE CLIMATE- 
ADAPATIVE ROOFTOPS’ EN IS EEN SAMENWERKINGSVERBAND TUSSEN DE  
GEMEENTE AMSTERDAM, WATERNET, METROPOLDER, ROOFTOP REVOLUTION,  
HVA, VU, STADGENOOT, DE KEY, DE ALLIANTIE EN CONSOLIDATED. HET RESILIO-
PROJECT WORDT GESUBSIDIEERD DOOR HET URBAN INNOVATIVE ACTIONS (UAI) 
PROGRAMMA VAN DE EUROPESE UNIE. AMSTERDAM GAAT DE KOMENDE  
DRIE JAAR 10.000 M² AAN SLIMME BLAUWGROENE DAKEN AANLEGGEN OP  
CORPORATIEWONINGEN. OP DEZE DAKEN KAN ONDER HET GROENE  
OPPERVLAK EXTRA WATER WORDEN OPGESLAGEN, ZODAT DE WONINGEN  
EN HUN OMGEVING BETER BESCHERMD ZIJN TEGEN EXTREME REGENVAL OF 
DROOGTE EN HITTE. WWW.RESILIO.AMSTERDAM



Zonnepanelen  
en overstappen van  
energieleverancier:  
waar moet je op letten?

advertorial

Ook als je zonnepanelen op het dak hebt liggen, kan het lonen om  

regelmatig energieprijzen te vergelijken. In dit artikel leggen wij uit  

waar je op moet letten als je van plan bent om over te stappen naar  

een andere energieleverancier als je zonnepanelen hebt.

Salderen en terugleververgoeding
Minister Wiebes heeft begin dit jaar laten weten dat je nog 
tot 2021 gebruik kunt maken van de terugleververgoeding. 
Wat houdt deze terugleververgoeding precies in?  
Met jouw zonnepanelen wek je zelf energie op voor eigen 
gebruik. Je wekt ook stroom op als je op dat moment geen 
stroom verbruikt. Je levert deze teveel opgewekte stroom dan 
terug aan het energienet. Aan het einde van het jaar wordt 
de door jouw afgenomen stroom verrekend met de stroom 
die je hebt teruggeleverd. Deze verrekening heet salderen. 
Wek je jaarlijks meer op dan je verbruikt? Dan ontvang je 
een terugleververgoeding van jouw energieleverancier over 
de teruggeleverde kWh’s.

Vergelijken en indicatie van het voorschot
Ook als je zonnepanelen hebt, dan kun je energieleveran-
ciers vergelijken om uit te zoeken welke leverancier het  
voordeligste is met betrekking tot de terugleververgoeding. 
Vul bij voorkeur het bedrag in dat overblijft na het salderen. 
Dat houdt dus in dat je de hoeveelheid stroom die je ver-
wacht op te wekken aftrekt van jouw totale stroomverbruik. 
Op deze manier zie je meteen welke energieleverancier voor 
jou het voordeligst is. Als je niet weet hoeveel kWh stroom je 
opwekt, dan hoef je alleen het aantal zonnepanelen in te 
vullen. Er wordt dan een schatting gemaakt. Het voorschot-
bedrag wordt bepaald aan de hand van het verbruik van  
de afgelopen drie jaar.

Het moment van overstappen
Het moment van overstappen is erg belangrijk, dus denk hier 
goed over na. In de zomer wek je waarschijnlijk meer stroom 
op dan dat je daadwerkelijk verbruikt. Als je in deze periode  
een jaarrekening krijgt, dan is het niet slim om over te  
stappen. Dat komt omdat je voor de teruggeleverde stroom 
een hele lage vergoeding krijgt. Voor de stroom die je van de 
energieleverancier afneemt, betaal je vaak het  driedubbele. 
Je kunt het beste overstappen op het moment dat je 
verbruik en opwekking nagenoeg gelijk is. Op deze manier 
maak je optimaal gebruik van de saldeerregeling.

Zonnepanelen kopen
Als je van plan bent van plan om zonnepanelen aan te 
schaffen, dan is het natuurlijk wel fijn om te weten of jouw 
dak wel geschikt is voor zonnepanelen. Om te bepalen op 
het dak van jouw woning geschikt is, wordt er vooral gekeken 
naar ligging van het dak (het zuiden heeft de voorkeur)  
en de hoeveelheid schaduw die op jouw dak valt.  
Op Zonatlas kun je controleren of jouw dak geschikt is voor 
zonnepanelen. Als dat niet het geval is, kun je je aanmelden 
voor een Postcoderoos regeling. Dat houdt in dat je met 
meerdere mensen zonne-energie opwekt, zonder dat de  
zonnepanelen op jouw eigen dak liggen. ■

Roval Aluminium is gespecialiseerd in aluminium  

maatwerkoplossingen voor dak en gevel. 

Maatwerk zit ‘m niet alleen in vorm en 

nauwkeurigheid, maar ook in het totaal

leverancierschap. Roval produceert en levert 

aluminium dakranden en aluminium muurafdek 

en balustersystemen namelijk op maat inclusief 

boorgaten, bevestigingsmiddelen en eventueel 

montage.

Kijk voor inspiratie op www.roval.eu

ALUMINIUM 
MAATWERKOPLOSSINGEN

artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

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

info@artilan.nl

Neodak in Drunen is een bedrijf met ruime ervaring in  
dakdekkingen voor platte daken. Onze specialiteit is het  
werken met de meest uiteenlopende kunststof dakdekkingen.
Door de enorme groei zijn wij op zoek naar een

UITVOERDER KUNSTSTOF DAKBEDEKKING

Als uitvoerder zorg je samen met het team voor een succesvolle 
uitvoering van projecten in Nederland en België. Je bent het 
aanspreekpunt voor het team, de opdrachtgever en leveranciers 
Je hebt een baan met vrijheid en verantwoordelijkheid.  
Je zorgt voor de inzet van personeel, materiaal op het  project, 
stuurt medewerkers aan en je bewaakt de voortgang,  
de kwaliteit en de kosten van de uitgevoerde werkzaamheden. 
Daarnaast tref je alle noodzakelijke maatregelen op het gebied 
van veiligheid en kwaliteit.

Jouw profiel
•  MBO opleiding ( bouw) of ruime ervaring
•  Volwaardig gesprekspartner met opdrachtgevers  

op de projecten
•  Communicatief vaardig, leidinggevende capaciteiten
•  Integer, betrouwbaar en resultaatgericht

Zoek je een baan met toekomst perspectief? Dan zijn wij op  
zoek naar jou. Stuur dan snel jouw sollicitatiebrief voorzien  
van cv naar info@neodak.nl.  
Voor vragen kun je terecht bij Pawel Knebel 06-22310130
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Met de verbouwing van een deel van het voormalige Prinsengrachtziekenhuis 

in Amsterdam tot luxe appartementencomplex, is extra parkeergelegenheid 

noodzakelijk geworden. Daarom is er onder een deel van het complex een 

garage gebouwd. De garage biedt parkeergelegenheid voor haar huidige 

bewoners en de tuin is omgetoverd tot daktuin, naar ontwerp van Piet Oudolf 

in samenwerking met Deltavormgroep. 

Een daktuin om  
van te dromen

PROJECTBESCHRIJVING

BTL Realisatie heeft, met ondersteuning van BTL Advies voor 
de daktuinengineering, het werk uitgevoerd. “Als je me 
vraagt, wat er tijdens dit project grote indruk op me heeft 
gemaakt, dan is het wel de aanleg van een bijzondere dak-
tuin op deze geweldige locatie,” zo vertelt werkvoorbereider 
Gerard Geerds enthousiast. “Om hier dag in dag uit werk-
zaam te mogen zijn, daar kun je alleen maar van dromen. 
De uitstraling van het gebouw is meer dan luxe en hier is de 
daktuin dan ook op aangepast. In het beplantingsplan zijn 
naast meerstammige heesters, 2600 vaste planten opgeno-
men. Qua vaste planten zijn er 40 verschillende soorten ge-
bruikt en hiermee wordt de tuin erg uitbundig. Dit wordt nog 
eens versterkt door de verschillende plantvakken, aangelegd 
op ‘terrassen’ met vijf verschillende aanleghoogtes, wat zorgt 
voor een vlekkenpatroon van kleuren en planten.  

De dakopbouw is als volgt:

 Beplanting:
Opbouw beplantingspakket van boven naar beneden:
•  Vaste planten met enkele heesters  

conform ontwerp Piet Oudolf;
•  27-35 cm Intensiefsubstraat als groeimedium voor de 

beplanting, in deze laag is een volledig automatisch 
watergeefsysteem met geïntegreerd bemesting systeem 
aangebracht om ook in droge perioden te garanderen  
dat de beplanting voldoende water heeft;

•  13-55 cm onder substraat, hier zijn verschillende laagdiktes 
toegepast om de hoogteverschillen op het dak te realiseren;

•  Filterdoek tussen substraat en lava drainlaag;
•  10 cm lava 8-16 drainlaag met drainslangen  

voor afvoer van water;
•  Beschermdoek over de dakbedekking 500gr/m²

Verharding:
Opbouw van boven naar beneden:
•  Gebakken DF klinkers Valencia;
•  5 cm straatlaag split;
•  10-20 cm grouwacke draaglaag;
•  Filterdoek;
•  10 cm lava, doorlopende drainlaag over het hele dak;
•  Onder de lavalaag drainplaten voor afvoer van water.

HET PROCES VAN AANLEG 
De aanleg van een daktuin is altijd een logistieke operatie, 
maar een daktuin op deze locatie is wel een ander verhaal. 
De vergunningen moeten allemaal ruimschoots van te  
voren aangevraagd worden en uitloop is echt funest.  
Met name het plaatsen van de, voor dit project, op maat en 
kleur gemaakte betonnen keerelementen, tot 100 cm hoog 
en een lengte tot 4 meter per stuk, was een uitdaging.  
Deze elementen zijn vanuit de Kerkstraat (parallelstraat achter 
de Prinsengracht) met een grote torenkraan geplaatst. 
 
Geerds: “De dakbedekking zit meer dan een meter diep.  
Al in een vroeg stadium is overleg geweest met de dakdek-
ker om onze plannen af te stemmen op de dakbedekking. 
Het dak kan 1400 kilo per m² dragen en bij alles wat we  
hebben ontworpen, is dit steeds de leidraad geweest.  
Een half uur na de keuring van het dak stonden wij klaar om 
lava met een blaasauto aan te brengen. Na het plaatsen 
van de keerwanden zijn substraatlagen aangebracht.”
 
EEN BIJZONDERE ONTMOETINGSPLEK 
Nu de tuin is aangelegd, kan de beplanting gaan  groeien,  
mede dankzij het volledig automatische water- en 
 bemestingssysteem. Op die manier kunnen de bewoners 

echt gaan genieten van de grote variatie aan beplanting.  
En met de aanleg van drie terrassen, twee vlonders en  
een wandelpad door de tuin kan de tuin met recht een 
bijzondere ontmoetingsplek worden genoemd! ■

DAKTUIN VOORMALIGE PRINSENGRACHTZIEKENHUIS
•  OPDRACHTGEVER: COD CRADLE OF DEVELOPMENT, AMSTERDAM
•  HOOFDAANNEMER: SLOKKER BOUWGROEP BV, VESTIGING ALMERE
•  DAKDEKKER: ZAANSTAD DAKWERKEN, WORMERVEER
•  LEVERANCIER DAKTUINMATERIALEN: NOPHADRAIN, KERKRADE
•  DAKTUIN: BTL REALISATIE, UTRECHT
•  DRAINAGESYSTEEM EN AFVOERPUTTEN:  

VRIEMEE INT. DRAIN PRODUCTS, LEEUWARDEN
•  AUTOMATISCH WATERGEEFSYSTEEM: MASTOP TOTAALTECHNIEK BV, BOSKOOP
•  SUBSTRATEN EN LAVA: VULKATEC, KRETZ (D)
•  BETONNEN KEERELEMENTEN: GIVERBO, OUD-BEIJERLAND
•  BESTRATING: VANDERSANDEN HUWA
•  VERLICHTING: MODERNISTA BV, ROTTERDAM

Fotografie: Marlies Doesburg.
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Betrouwbare 
eigenschappen

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

Vloeibare samenstelling voor 
omsluiting zonder naden en voegen

Hecht op praktisch 
iedere ondergrond

Koud verwerkbaar, waardoor 
uitstekende preventie tegen 
brandgevaar

Verwerkbaar vanaf -5°C
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Wecal: Compleet en objectief in isolatie- & dakbedekkingsmaterialen

www.wecal.nl
info@wecal.nl

0343 - 59 50 10

Meer info?

TOTAALPAKKET VOOR DE DAKDEKKER

Polyglass SpA: producent van de hoogwaardige dakbedekkingssystemen:

WECAL DAK- & ISOLATIETECHNIEK:
EXCLUSIEF DISTRIBUTEUR VAN POLYGLASS
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De maatschappij is in beweging en daarmee ook de dakenbranche.  

Op het dak is een flink percentage dakdekkers met een niet-Nederlandse 

achtergrond actief en de TECTUM diploma-uitreiking geeft al jaren hetzelfde 

beeld. Toch zien we, o.a. in dit vakblad, vooral de Nederlandse dakdekkers. 

Met deze (onregelmatige) reeks willen we hier verandering in brengen.

‘ Sommige grapjes 
gaan gewoon te ver’

DAKDEKKERS MET EEN NIET-NEDERLANDSE ACHTERGROND

Daarom is het voor mij van essentieel belang dat ik goed 
werk aflever: als zzp’er ben je zelf degene die zijn bed  
uit wordt gebeld als er ergens een lekkage is en je merkt  
het direct aan je portemonnee als een klant zo ontevreden  
is dat hij je niet meer inhuurt.”

Melicio is trots op zijn werk en daarom ervaart hij het wel 
eens als beledigend als hij op het dak zomaar voorbij wordt 
gelopen omdat aangenomen wordt dat de andere persoon 
die op het dak aanwezig is de uitvoerder is. “Dat zijn geen 
incidenten. Ook als de andere dakdekker bijvoorbeeld een 
veel minder professionele uitstraling heeft, wordt er vaak 
automatisch van uitgegaan dat hij de leidinggevende is.  
Zelf zorg ik er altijd voor dat ik bijvoorbeeld werkkleding draag 
en met het juiste gereedschap en beveiliging mijn werk uit-
voer. Er is dus op basis van mijn werk geen reden om aan te 
nemen dat ik de ondergeschikte van mijn collega op het dak 
ben. Maar ik word wel regelmatig gewoon voorbijgelopen.” 

“Ik reageer dan meestal met een grapje of iets dergelijks  
en de betreffende persoon excuseert zich ook altijd als hij 
zijn vergissing merkt, dus dan is de kous voor mij ook af.  
Maar toch heb ik nog wel eens de neiging om hem erop 
aan te spreken. Ongemerkt heeft hij namelijk op basis van 
mijn huidskleur conclusies getrokken over mijn kwaliteiten en 
dat vind ik niet kunnen. Natuurlijk worden er ook wel eens 
grapjes gemaakt over mijn huidskleur als ik binnen een  
team werk. Ook die situatie probeer ik dan met humor op te 
lossen, maar dat is niet altijd makkelijk. Zoals bekend zijn  
dakdekkers niet altijd de meest zachtzinnige mensen en 
ik kan heus wel tegen een stootje. Dat neemt niet weg dat 
sommige grapjes gewoon te ver gaan.”

LAND VAN HERKOMST
Melicio is getrouwd met een Surinaamse vrouw. “Het is mijn 
droom om op een dag terug te keren naar Kaapverdië om 
daar daken te maken. Maar dat is een grote stap en ik heb 
ook rekening te houden met mijn vrouw. We zijn hier allebei 
erg gelukkig, we zijn geworteld en ik heb het tot nu toe altijd 
een te grote stap gevonden om daadwerkelijk terug naar  
de Kaapverdische Eilanden te emigreren. Ik heb er nog wel 
veel familie wonen en ik probeer regelmatig terug te gaan 
naar mijn land van herkomst. Het is altijd geweldig om daar 
te zijn, dus wie weet.”

Voorlopig houdt Melicio zich bezig met het werk waar hij 
goed in is en waar hij van houdt. “Het dakdekkersvak is  
een ontzettend mooi vak, ik hou ervan om in de buitenlucht 
te werken en ook een zekere mate van vrijheid te hebben.  
Het is ook zwaar werk af en toe, ook al omdat je als zzp’er 
eigenlijk altijd met je werk bezig bent, maar dat is ook  
een belangrijke reden dat ik trots ben op mijn vak.  
Als het makkelijk zou zijn, zou iedereen het kunnen.” ■

We trappen de serie af met een interview met  
Wally Oliveira Melicio van Casadak uit Spijkenisse.  
Hij is geboren in Kaapverdië als zoon van Kaapverdische 
ouders. Hij is één van vier kinderen. Toen zijn ouders  
scheidden, verhuisden de kinderen één voor één met hun 
vader mee naar Nederland. Zo kwam hij op jonge leeftijd  
in Nederland aan. Na zijn middelbare schoolperiode  
ging hij via een vriend aan de slag bij Swindak.  
Daar, en later bij Kooij Isolatie, leerde hij het dakdekkersvak. 

In 2000 richtte hij uiteindelijk zijn eigen dakdekkersbedrijf op: 
Casadak. Als éénpitter, gespecialiseerd in de verwerking  
van kunststof dakbedekkingen, mag hij tegenwoordig  
grote partijen als de Rotterdamse Schouwburg en het  
Spijkenisse MC tot zijn opdrachtgevers rekenen. Hij verzorgt 
voor deze daken het onderhoud. “Dit zijn klanten die me  
vanwege goede ervaringen uit het verleden hebben inge-
huurd en ik heb met deze opdrachtgevers dan ook al  
een jarenlange relatie. Verder voer ik ook werkzaamheden  
uit in opdracht van enkele grote dakdekkersbedrijven:  
het is momenteel erg druk omdat er veel werk is voor relatief 
weinig mensen. Ik ben en blijf wel een echte ‘kunststof’- 
dakdekker. Het verwerken van andere materialen vind ik  
minder leuk en het is voor mij in economisch opzicht ook  
niet nodig om het dan toch te gaan doen. Ik doe waar  
ik goed in ben.”

VOORBIJGELOPEN
“Persoonlijk contact is een belangrijk onderdeel van mijn 
werkzaamheden,” vervolgt Melicio. “Ik verkrijg mijn opdrachten  
doorgaans op basis van een goede relatie en nieuwe klanten 
verwerf ik voor het grootste deel via mond-tot-mond-reclame. 



• Één van de hoogste haalbare kwalitatieve keurmerken op gebied  
van risicobeperking en schadepreventie

• Windlastberekeningen volgens FM standaarden
• Meer dan 30 systeem-opbouwen met de Guardian bevestiger FM Approved
• Hoogste systeemrekenwaarden van Europa 

Lees meer over FM op: 
www.guardian.nl 
 
Of neem contact op met onze  
FM specialisten via 0031 492 597400

Bescherm uw dak  
met FM approved systemen 

FM approved systemen 
Wist u dat uw gebouw niet FM Approved verzekerd is op het moment dat  
alleen de afzonderlijke producten in de dakopbouw FM Approved zijn?  
 
De FM verzekering op het gebouw geldt pas wanneer de afzonderlijke 
onderdelen in de dakopbouw als compleet systeem FM getest zijn.  
Het gaat hierbij om het gehele daksysteem: van ondergrond, isolatie, dakbaan, 
bevestiger tot en met windlastberekeningen. Guardian onderscheidt zich  
hierin, doordat we meer dan 30 systeem-opbouwen volgens FM getest hebben.

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

eenvoudig en snel 
de isolatiewaarde 
verbeteren

Wanneer het bestaande dakelement nog goed is wilt u 

op een eenvoudige en snelle manier de isolatiewaarde 

kunnen verbeteren. Met de RenoPir Flex Plus kan dit 

uitstekend. Het gepatenteerde systeem voorkomt 

luchtcirculatie door het opvullen van oneffenheden 

en is beloopbaar tijdens montage. Het dak blijft dicht 

waardoor er geen overlast ontstaat voor de bewoners 

en binnenafwerking niet nodig is. Foamtape zorgt voor 

een regendichte langsnaad aansluiting.

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

Met een 
regendichte 
langsnaad 
aansluiting
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Dak na renovatie klaar 
voor volgende generatie

PROJECTBESCHRIJVING

Inmiddels was de dakbedekking echter verouderd,  
waardoor er lekkages ontstonden. De oude dakbedekking 
wordt in vijf weken tijd in delen vervangen. “Per dag slopen 
we zo’n 200 m² dakbedekking. Dat oppervlak bedekken we 
vervolgens meteen weer,” vertelt Roel Brandsma, eigenaar van  
Brandsma Dakservice. De nieuwe dakbedekking bestaat uit  
een bitumineuze dampremmende laag. Daarop worden 
ROCKWOOL Rhinoxx steenwolplaten geplaatst die mechanisch 

worden bevestigd. Dit wordt afgedekt door een tweelaags 
bitumensysteem, waarvan de eerste laag geschroefd wordt 
en de tweede gebrand. 

DUURZAAM EN CIRCULAIR
Steenwol wordt vervaardigd uit het vulkanische gesteente 
basalt, een onuitputtelijke grondstof. De aarde produceert 
jaarlijks 38.000 maal meer basalt dan de fabrikant gebruikt 

Het familiebedrijf Soons Interieurbouw kent een rijke geschie-
denis. Het timmerbedrijf, dat in 1829 door Frans Wolter Soons  
opgericht werd, is in zeven generaties uitgegroeid tot 
 moderne interieurbouwer, voornamelijk actief in het hogere 
marktsegment. In 1994 nam het bedrijf zijn intrek in een 
nieuw bedrijfspand van 2.000 m². De stalen constructie biedt 
onderdak aan een kantoorruimte en productiehal. 

De bedrijfsruimte van Soons Interieurbouw in Schimmert was dringend  

toe aan een dakrenovatie. Brandsma Dakservice uit het nabijgelegen  

Schinnen tekende ervoor om het dak van het bedrijfspand onder  

handen te nemen. Het stalen dak wordt gefaseerd voorzien van een  

nieuwe bedekking, waarbij de oude steenwolplaten retour genomen  

worden via de ROCKWOOL® recyclingservice Rockcycle®. Als isolerende  

laag koos Brandsma Dakservice voor steenwolplaten van dezelfde fabrikant.
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PROJECTBESCHRIJVING

rockwool.nl >1.000 °C 

Alleen het beste was goed genoeg, maar er is niet gekozen voor isolatie met goede 
brandwerende eigenschappen? Een keuze waar u in geval van brand spijt van krijgt, omdat 
zulke beslissingen u duur kunnen komen te staan. Kies liever voor onbrandbare ROCKWOOL 
steenwol isolatie: Euro-brandklasse A1, smeltpunt > 1.000 °C. 

Minimaal 1.000 °C, een verantwoorde keuze!

HET BESTE HOTEL VAN DE STAD. 
MAAR HELAAS GEEN ISOLATIE 
MET GOEDE BRANDWERENDE 

EIGENSCHAPPEN.

Een voorname factor daarin waren de 560 zonnepanelen 
die vier jaar eerder op het dak zijn geplaatst.  
Verzekeringsmaatschappijen zien deze als potentieel  
brandgevaar. Soons: “De premie ging fors omlaag wanneer  
we voor brandveilige steenwolisolatie zouden kiezen.”  
Bovendien is de platdak isolatie van ROCKWOOL vanwege  
zijn drukvastheid geschikt voor daken met PV-panelen.  
De panelen van elk 15 kilogram vormen namelijk een  
behoorlijke belasting. De isolatieplaten krimpen of schotelen 
niet onder die druk en er ontstaan geen koudebruggen. 
Extra belasting vanwege eventueel onderhoud op het dak 
vormt daarbij geen enkel probleem.

DUURZAAM BELEID
Er zit ook een zakelijk aspect aan de keuze voor duurzame, 
circulaire materialen. Soons: “Als interieurbouwer moet je bij 
een aanbesteding wel kunnen laten zien dat je een bepaald 
beleid voert ten aanzien van duurzaamheid en circulariteit. 
Niet alleen de manier waarop je je producten vervaardigt, 
maar ook de plek waar die vervaardigd worden, speelt 
daarbij een grote rol.” Brandsma vertelt over de keuze voor 
Rhinoxx: “Dit product isoleert uitstekend. In de winter houdt 
het de warmte binnen. Maar met zomers zoals die in 2018 en 
2019, is het minstens net zo belangrijk dat je isolerende laag  
in de zomermaanden de warmte juist buiten houdt.  
Door de hoge warmte-accumulatie slaagt dit product daar 
bijzonder goed in.” 

Met de nieuwe dakbedekking is het pand van  
Soons Interieurbouw goed voorbereid op de toekomst. 
Brandsma lacht: “Ik durf wel te garanderen dat dit er  
nog veertig jaar ligt.” De volgende dakrenovatie is dus  
voor de achtste generatie Soons. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

voor de productie van steenwol. Steenwol is daarnaast volle-
dig recyclebaar, terwijl de kwaliteit te allen tijde behouden 
blijft. Geheel volgens het gedachtegoed van de circulaire 
economie, waar afval geen afval is, startte men daarom 
de recyclingservice. Het bedrijf beschikt over een eigen 
recyclingfabriek, waar steenwolresten tot briketten worden 
geperst, om vervolgens te worden hergebruikt als grondstof 
voor de productie van nieuwe steenwol. Nieuwe  producten 
bestaan daarmee tot voor de helft uit gerecyclede grond-
stoffen. Daarnaast dienen ook afvalstoffen uit andere 
 industrieën als grondstof voor nieuwe steenwol. Zo wordt ook 
de inzet van primaire grondstoffen aanzienlijk verminderd.

Duurzaamheid en circulariteit zijn voor de bij dit project 
betrokken partijen zeer belangrijk. Voor het afvoeren van de 
oude steenwolplaten maakt Brandsma Dakservice gebruik 
van de recyclingservice. Brandsma over deze keuze:  
“De oude steenwol moet hoe dan ook afgevoerd worden. 
Daar kan ik uiteraard zelf een afvalverwerker voor inschake-
len, maar dan worden de producten niet hergebruikt.”  
En dus staat er beneden een container vol steenwol te 
wachten op een volgend leven, terwijl op het dak de  
nieuwe steenwolplaten op de bitumineuze dampremmer 
worden bevestigd. Deze platen bestaan ook weer uit deels 
gerecyclede steenwol.”

BRANDVEILIG EN VORMVAST
Volgens Brandsma is ieder dak het resultaat van een  
rekensom van de wettelijke eisen, aangevuld met de eisen 
die de opdrachtgever aan een dak stelt. André Soons, 
eigenaar van Soons Interieurbouw, vertelt dat hij in eerste 
instantie de prijs erg belangrijk vond. Door de inmenging  
van de verzekeraar werden de kaarten echter opnieuw  
geschud. “De verzekeraar gaf aan brandveiligheid,  
heel terecht, de belangrijkste eis te vinden,” vertelt Soons. 
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Continu Isolatiewerken gaat 
voor gecontroleerde groei

BEDRIJFSNIEUWS

Leverancier van isolerende mortel Continu Isolatiewerken uit Velddriel  

heeft in de afgelopen jaren een aanzienlijke groei doorgemaakt.  

Het bedrijf heeft een aantal opvallende ontwikkelingen te melden.  

Roofs interviewde directeur Rob Pijnenburg en John Schippers. 
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De leverancier van isolerende mortels staat in de markt  
bekend als een nuchtere partner. Het bedrijf levert haar  
producten op heel uiteenlopende typen dakoppervlakken 
en verwerkt ze met eigen personeel of vaste partners.  
Pijnenburg signaleert dat de markt voor isolerende mortels 
groeit: “Men gaat steeds meer de voordelen van isolerende 
mortels zien, het materiaal isoleert en brengt het dak direct 
op afschot. Een isolerende mortel is ook te combineren  
met alle typen dakbedekking.”

Sinds twee jaar betrekt het bedrijf een nieuw gebouwd 
bedrijfspand met magazijn langs de snelweg A2 in Velddriel. 
Vanaf dat moment heeft men enkele duidelijke stappen 
gemaakt in de ontwikkeling, waardoor de capaciteit en  
uitstraling van het bedrijf aanzienlijk is verbeterd, wat zich 
inmiddels ook heeft vertaald in een stevigere marktpositie. 
Men heeft een aantal innovaties op de markt gebracht, 
waarmee het aantal mogelijke toepassingen van isolerende 
mortels is vergroot. 

GROEI
Een belangrijke stap in de ontwikkeling was de investering  
in twee volautomatische mixers. Hiermee werd het bedrijf  
in staat gesteld snel te schakelen in de te leveren mortels  
en ook grotere hoeveelheden in één keer te verwerken.  
“Nog steeds zijn wij voor het grootste deel actief in de relatief 
kleinere dakoppervlakken,” vertelt Schippers. “Maar met de 
mixers zijn we beter in staat de pieken op te vangen en  
daardoor komen ook de grotere dakoppervlakken in beeld. 
Al snel bleek dat het team uitgebreid kon worden. We hebben 
het afgelopen jaar een groei van zo’n 40% gerealiseerd.” 

Het bedrijf is daarmee een grotere speler op de markt,  
maar Schippers geeft aan dat een verdere groei van het 
bedrijf wat hem betreft gecontroleerd moet plaatsvinden:  
“Wij zijn een bedrijf met een compacte organisatie en  
korte lijnen, zodat we snel en flexibel kunnen reageren.  
Dat willen we graag zo houden. Het operationele team groeit 
dus  (binnen bepaalde grenzen) wel, maar het aan sturende 
team blijft klein.”

In vervolg hierop heeft men ook het wagenpark uitgebreid 
en voorzien van belettering. De locatie langs de snelweg 
biedt eveneens mogelijkheden om de naamsbekendheid te 
vergroten: wie op de A2 langs Velddriel rijdt, zal niet missen 
dat Continu Isolatiewerken daar is gevestigd. Bovendien is 
men bezig nadrukkelijker aanwezig te zijn op social media. 
Tenslotte werkt men aan de bestekteksten voor de producten, 
waarmee architecten en adviseurs kunnen werken, zodat 
deze in de Stabu bestekken opge nomen kunnen worden.

HOGERE ISOLATIEWAARDE
Het bedrijf heeft in de loop der jaren ook enkele innovaties 
op de markt gebracht. De meest opvallende daarvan is 
Ultriso. Dit is een isolatiemortel met een druksterkte van  
160 kPA en een lambda van 0,041 W/mK. Dat maakt dat 
extra isoleren niet langer nodig is, wat met name bij  

renovatieprojecten belangrijke voordelen kan opleveren:  
in deze situaties is de opbouwhoogte immers vaak beperkt. 
Bij nieuwbouw is het resultaat vanzelfsprekend betere isolatie 
met dezelfde opbouwhoogte.

Continu Isolatiewerken timmert kortom stevig aan de  
weg en men ziet de toekomst dan ook rooskleurig in.  
“De groei zit hem voorlopig voornamelijk in de grote werken,” 
besluit Pijnenburg. “Op die manier kunnen we compact  
blijven en toch groeien. De organisatie staat goed.” ■ 

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

BEDRIJFSNIEUWS

John Schippers (links) en Rob Pijnenburg (Continu Isolatiewerken).

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

Geen dak of vloer te gek voor Continu

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

Adv210x297mm.indd   1 23/05/2019   13:03



De Nationale Raad van Dak- en Dichtingswerken nodigt u uit op haar

organisatie: initiatief van:mediapartner:

Roof
Belgium

Meer informatie en inschrijvingen als standhouder voor dit unieke evenement 
via steve.caufriez@confederatiebouw.be.

29 NOV 2019

■ Dé leidinggevende vakbeurs en het netwerkevent in de Benelux voor dakdekkers, 
dakafdichters, fabrikanten, architecten, voorschrijvers en vakmannen uit de dakensector…  

■ In de ruime hallen van Brussels Kart Expo van 9u00  tot 19u00.

■ Gratis toegang tot meer dan 150 standen.

■ 4.100 aanwezigen op 1 dag tijd.

■ Gemoedelijke sfeer met gratis bu� etten en drank.

■ In de tent kan u getuige zijn van het “Belgisch Kampioenschap van Beste Jonge Dakdekker.”

■ Mis ook het slotconcert niet.

www.belgianroofday.be

Na intussen tien jaar heeft Belgian Roof Day nog niets aan succes moeten 
inboeten. Integendeel. Vorig jaar kwamen niet minder dan 3800 professionals 
de beurs bezoeken en ook de lustrumeditie - die zal plaatsvinden op vrijdag 

29 november 2019 - kondigt zich weer bijzonder veelbelovend aan. 

Meer dan 150 standhouders zullen 
opnieuw een overzicht geven van de 
nieuwste materialen, machines en an-
dere producten voor de sector van 
dak- en dichtingswerkers. Belgian 
Roof Day, vroeger bekend als de ‘Dag 
van het Dak’, wordt naar goede ge-
woonte georganiseerd in het makkelijk 
bereikbare Brussels Kart Expo. Deze 
locatie werd de voorbije 4 jaren erg ge-
waardeerd, niet in het minst omwille 
van de uitgebreide parkeerruimte aan 
de beurshal.

Net zoals tijdens de vorige edities, zijn 
er ook dit jaar weer heel wat gratis 
eet- en drankgelegenheden voorzien, 
strategisch verspreid over de ganse 
beursvloer zodat er in de nabijheid van 
élke stand wel iets lekkers te eten of te 
drinken valt. Maar naast de culinaire 
belevenissen krijgt de bezoeker in de 
drie beurshallen natuurlijk ook weer 
een compleet beeld van alles wat er 
leeft in de markt van de hellende en 
platte daken. In één van de tenten 
naast de beurshallen geven een twin-

tigtal jongeren en toekomstige dak-
werkers bovendien traditiegetrouw het 
beste van zichzelf tijdens het Belgisch 
Kampioenschap van beste Jonge dak-
dekker. Ze strijden tegen elkaar in de 
categorieën ‘plat dak’, ‘hellend dak’ en 
‘metalen dak’. De prijsuitreiking van 
de wedstrijd is in de avond voorzien, 
in de grote feesttent waar ook het 
afsluitend concert zal plaatsvinden. 
Daar kunnen sponsors, standhouders 
en genodigden nog verder napraten, 
netwerken en genieten van een dave-
rende show.

Belgian Roof Day is een initiatief 
van de Confederatie Bouw Afwerking, 
CNTE-NRDD, BEVAD, Confedera-
tie Bouw Dak en JCCT. Mediapart-
ner van dienst is Roof Belgium, uw 
vakblad en de referentie voor alles 
wat er reilt en zeilt in de dakensec-
tor. De beurs is en blijft volledig 
gratis toegankelijk voor alle professi-
onals en voorschrijvers uit de daken-
sector. Wie aanwezig wil zijn, kan zich 
best vooraf aanmelden via de website 
www.belgianroofday.be om de dag zelf 
niet in de wachtrij te staan.

BELGIAN ROOF DAY 
De beurs gaat door op vrijdag 29 november 2019 en is geopend van 
9 uur tot 19 uur. Er is een open bar van 10 uur tot 19 uur. De food-
stands zijn geopend van 10 uur tot 15 uur en van 16 uur tot 18 uur. 
De prijsuitreiking van het Belgisch Kampioenschap van beste Jonge 
Dakdekker start om 19 uur. Het slotconcert begint om 20 uur.

Plaats:     Brussels Kart Expo – Gossetlaan 9, Groot-Bijgaarden

Toegang: gratis na inschrijving via de website www.belgianroofday.be

Belgian Roof Day viert haar
tiende verjaardag



Roofs     91

Omgaan met burn-out(klachten)

nemen. Het voordeel van de lifestylecoach is dat deze snel 
ingezet kan worden. Vaak begint het dan met luisteren,  
en de eerste lichtpuntjes volgen. Preventief zit veel winst in 
ontspannen: denk aan yoga of gewoon wandelen. 

Omgaan met burn-out(klachten) 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)

Patricia is altijd druk. Mooi voor de werkgever, maar let op:  
je slaat door als je werk zo belangrijk wordt dat het dominant 
wordt in je denken en doen. Je bent continu met je werk 
bezig en kunt het niet loslaten. Een teveel aan betrokkenheid  
kan je mentaal of fysiek opbreken en in het ergste geval 
uitmonden in een burn-out. 

Ook wij worden helaas geconfronteerd met werknemers die 
flink uit balans zijn. Ze proberen te werken, maar  uiteinde lijk 
mislukt dat. Ze zijn mentaal moe, hebben psychische  
klachten, minder motivatie en functioneren niet meer zoals 
ze zouden moeten. Hun energielevel is gedaald naar het 
nulpunt en concentreren lukt niet meer. We spreken hier  
van burn-outklachten (ook wel stressklachten) en in  
het ergste geval over burn-out. Hoe heeft het toch zo ver  
kunnen komen en wat nu?

Waarom valt die ene persoon wel uit en die andere persoon 
in dezelfde omstandigheden niet? En waarom valt iemand 
vandaag niet uit, maar een andere keer wel? Wat is er aan 
de hand? Burn-out kan verschillende oorzaken hebben. 
Deze oorzaak kan gelegen zijn in het werk, maar ook in de 
persoon zelf of op andere levensgebieden. De symptomen 
zijn echter dezelfde.

Het is zaak om snel aan de slag te gaan met interventie.  
Niet pas als de werknemer uitgevallen is, maar liefst al als  
de eerste signalen opgepikt worden of zelfs al daarvoor.  
Probleem nu is dat de werknemer het meestal niet toelaat 
om als werkgever zijnde dicht ‘in de buurt’ te komen.  
Je gaat je als werkgever begeven op het mentale privé-
terrein van de werknemer. ‘Waar bemoei jij je mee,’ is vaak 
het antwoord. Een valkuil is de kans dat de werknemer  
ongezonde methoden gebruikt om de klachten te ver-
minderen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn roken,  
slecht/ongezond eten en/of alcohol drinken.

Maar hoe ga je dit wel doen? Hier is een vertrouwens-
persoon voor nodig. Dit kan de huisarts zijn, de psycholoog, 
de bedrijfsarts, maar ook de lifestylecoach kan stappen 

VITALITEITSMANAGEMENT

Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde mensen in en om het bedrijf -  

en balans in het leven: dat zijn de uitgangspunten van het  

vitaliteitsmanagementprogramma  

‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

Dakspecialisten op internet

www.euroaluminium.nl www.vebidak.nl

www.eurofast.nl

www.flowlight.nl

www.firestonebpe.nl

part of

Experts in 
dak- en gevelgroen

www.btl.nl

www.zinkmeesters.nl

www.aabo.nl

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.

AABOZINK

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabo�x.nl

DakInspectie DakInspectie DakInspectie
AdviesBuro

AABOTOOLS
Gereedschap voor professionals.

www.aabotools.nl

«tools for 
professionals»

www.leister.nl We know how.

www.provatherm.nl

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

www.weversbv.nl

Gereedschappen & machines
voor loodgieters & installateurs

www.weversbv.nl

www.continu-isolatie.nl

www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

Kwaliteit in platte en hellende daken

info@daktechniekholland.nl

www.daktechniekholland.nl Hardinxveld- Giessendam

0184 499 266

Uw logo
en website
ook hier?

Bel 072 5400335

Dakbedekking - Isolatie - Dakaccessoires

www.sealeco.nl

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

 www.eyecatchersafety.com

www.mawipex.nl

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

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging



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!

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
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NIEUWSLIJN

PROVINCIES VOLOP AAN DE SLAG MET PRAKTISCHE 
INVULLING KLIMAATAKKOORD

Provincies gaan volop aan de slag met het vergroten van 
de kennis bij hun inwoners over de mogelijkheden tot  

verduurzaming. Acht van de elf provincies die inmiddels 
een coalitieakkoord hebben, hebben hier concrete  

plannen voor. Nog twee provincies benoemen het belang 
 van communicatie. Dat blijkt uit een analyse die de 

Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) heeft 
laten uitvoeren van de provinciale coalitieakkoorden.  
In de meeste provincies wordt het Klimaatakkoord en  

de bijbehorende ambities expliciet onderschreven.  
Zeven van de elf provincies reserveren geld voor klimaat-

beleid. De voorbeeldrol in het verduurzamen van de eigen 
gebouwen en auto’s pakken ze nog maar mondjesmaat.

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

8-10 oktober 2019
Vakbeurs Energie
Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch
Info: www.vakbeursenergie.nl

8-10 oktober 2019
Vakbeurs PREFAB
Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch
Info: www.prefabbeurs.nl

5-8 november 2019
A+A 
Messe Düsseldorf (D)
Info: www.aplusa.de

12 november 2019
ProBitumen Management Symposium
Mariënhof Amersfoort
Info: www.bitumeninfo.org

QUOTE VAN HET DAK

“Een compromis is een goede paraplu, maar een armzalig dak”

James Russell Lowell (1819-1891)

SPONSORFIETSTOCHT VOOR MALAWI
Erik Maas van Verkoelen Dakspecialisten fietst voor Malawi. Het land heeft het hoogste aantal 

kindhuwelijken. 46% van de meisjes is getrouwd als minderjarige. Meisjes gaan hierdoor niet meer 
naar school en raken vaak op jonge leeftijd al zwanger, terwijl hun lichaam nog lang niet klaar is 
voor een zwangerschap en bevalling. Bijna de helft van de families in Malawi heeft geen schoon 

drinkwater en geen bruikbare sanitaire voorzieningen. Hierdoor lopen vooral kinderen onder de  
vijf jaar een groot risico op ziektes. Daarnaast heeft het land een hoog aantal HIV-geïnfecteerden. 
Plan International heeft verschillende projecten opgestart om de leefsituatie voor families en hun 

kinderen in Malawi te verbeteren. Hier is sponsorgeld voor nodig. Dit geld gaat naar seksuele voor-
lichting, training en voorlichtingscampagnes, hygiëne en sanitaire voorzieningen en naar onderwijs. 

Tijdens de sportieve uitdaging van de 500 km die Erik Maas en zijn partner Iris fietsen over de  
dirt roads van Malawi gaan ze de lokale projecten bezoeken, zodat ook zichtbaar is waar het sponsorgeld 

naar toe gaat. Men kan de fietstocht sponsoren via https://malawi.cycleforplan.nl/actie/erik-maas.

TOTAALDAKCONCEPT VOEGT GEBRUIKSFUNCTIE TOE AAN BESTEKSERVICE
TotaalDakConcept 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.

TotaalDakConcept is een samenwerkings- en innovatieplatform dat integrale kwalitatief hoogwaardige platdakconstructies  
realiseert. Samenwerking met alle relevante partijen uit de bouwkolom staat hierbij centraal. Kwaliteit, duurzaamheid en  
zekerheid vormen in combinatie met kennis en kunde de basis voor de best presterende dakoplossingen.

WERKSCHOEN WAAR JE 
 ENERGIE VAN TERUGKRIJGT

De nieuwe Vismo Drift is een  
lichte veiligheidsschoen,  

voorzien van een NRG 55-middenzool.  
NRG 55 werkt als een soort springveer:  

het geeft 55% energie terug tijdens  
het lopen en biedt een goede schok-

absorptie. Zo is men na een lange  
werkdag veel minder vermoeid. 

HET BELANG VAN GOEDE VENTILATIE IN HUIS
Het Solar Star ventilatiesysteem is een milieu- 
vriendelijke manier om het huis, met name de zolder of vliering, te voorzien van goede ventilatie. Solar Star werkt namelijk op basis 
van zonne-energie. Een ventilatiepijp zorgt voor natuurlijke toevoer van frisse lucht, de voorziening voert de vochtige en warme 
lucht af via het dak. Optioneel is een thermische schakelaar verkrijgbaar. Dit metertje houdt de temperatuur bij en activeert en 
deactiveert de voorziening automatisch wanneer de temperatuur in huis te hoog (29°C ) of te laag (18°C) is.

EVENEMENTENHAL GORINCHEM OPENT  
NIEUWE BEURSHAL ‘NEXT LEVEL’ 
De nieuwe beurshal Next Level in Evenementenhal Gorinchem is onlangs 
opgeleverd. Er is bijna een half jaar lang gewerkt aan deze tweede  
beurshal. Door deze mega-investering krijgt Evenementenhal Gorinchem 
een flinke kwaliteitsimpuls. De inkoopbeurs TrendZ Najaar maakte op  
25, 26 en 27 augustus als eerste gebruik van Next Level.  
De officiële opening is in oktober met een feestelijke receptie.



Cursussen:
 
Zinkcursussen
Tijdens de Zinkcursus kun je aangeven 
in welke onderdelen je extra bijscholing 
wilt. Op deze manier is er voor zowel 
beginners als gevorderden genoeg te 
leren. Wij bieden de zinkcursus aan in 1-, 
2- & 3-daagse varianten.
Kijk op www.zinkunie.nl/zinkcursus voor meer 

informatie. 

EPDM cursussen
Bij Zinkunie kun je kiezen uit cursussen 
in Europese, Amerikaanse of lasbare 
EPDM systemen. Deze cursussen 
bieden we aan in een basis en 
gevorderde variant, zodat je altijd op het 
gewenste niveau kunt instappen.
Kijk op www.zinkunie.nl/epdm-cursus voor meer 

informatie.

ZINKUNIE B.V. • VAN SALMSTRAAT 46  • 5281 RS BOXTEL • WWW.ZINKUNIE.NL
KIJK OP ONZE WEBSITE VOOR EEN VESTIGING IN DE BUURT.

Schrijf je snel in 
voor de Zinkunie 
cursussen!

Kijk voor meer informatie 
en het inschrijfformulier 
op onze website
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DÉ UITVINDERS VAN 
RETENTIEDAKEN!
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D É  D A K B E G R O E N E R

DÉ UITVINDERS VAN 
RETENTIEDAKEN!

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



Kun je als werkgever zomaar overstappen  
naar de CAO voor Hellende Daken?

advertorial

Ja, dat kan! 

Overstappen naar de CAO voor Hellende Daken is mogelijk wanneer de looptijd eindigt van de CAO waaraan 
je op dat moment bent gebonden. Een voorwaarde is wel dat uw onderneming aangesloten moet zijn bij 
GNL sectie daken, VFR of NVVL. Deze drie werkgeversorganisaties hebben de CAO voor Hellende Daken 
afgesloten.

Wilt u meer weten over het overstappen en profiteren van de vele voordelen die de branche specifieke CAO 
biedt, neem dan contact op met de specialisten op het CAO-secretariaat (085 - 48 99 050 of info@cao-hd.nl). 
Zij kunnen u helpen de overstap binnen uw bedrijf soepel te laten verlopen. 

Profiteer van de vele voordelen 
De CAO voor Hellende Daken is een korte, werkbare en 
betaalbare CAO speciaal voor de Hellende Daken branche. 
Profiteer van de vele voordelen die deze CAO biedt. 

Het is een minimum CAO 
Dit betekent dat u de ruimte heeft om af te wijken van  
de CAO. Uiteraard alleen in het voordeel van uw 
werknemer. U bent dus niet gebonden aan dure regelingen 
die CAO partijen met elkaar zijn overeengekomen.  
Denk daarvoor bijvoorbeeld aan hoge loonschalen of  
dure toeslagen. In plaats daarvan kunt u maatwerk 
afspreken met uw werknemers. 

Salaris passend bij de functie 
In de CAO is een eerlijke en goede verloningsschaal van 
stagiaire tot meester dakdekker opgenomen. Dit betekent 
dat uw werknemers in de juiste functiegroep ingedeeld 
kunnen worden en daardoor ook juist worden verloond.

Hogere productiviteit 
Meer productie uren/dagen door vermindering van  
aantal atv dagen

Meer flexibiliteit door mogelijkheid  
van meerdere tijdelijke contracten 
Bij werknemers met een uitvoerende functie kan een 
arbeidsovereenkomst maximaal 5 keer worden verlengd. 
Dus u kunt 6 arbeidsovereenkomsten met een totale 
looptijd van 48 maanden aanbieden. Pas bij de  
7e arbeidsovereenkomst is werknemer voor onbepaalde tijd  
in dienst. Dit is veel ruimer dan bij andere CAO’s.

Gratis medische keuring (PAGO) 
Iedere werknemer die onder de CAO voor Hellende 
Daken valt heeft recht op een gratis Periodiek 
Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO).

Aantrekkelijke subsidiemogelijkheden 
Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds biedt 
subsidiemogelijkheden op een breed pakket aan 
opleidingen en cursussen specifiek afgestemd op  
de werkzaamheden binnen uw bedrijf. 

Gratis opleidingen 
Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Hellende 
Daken biedt gratis opleidingen aan via de OOHD Academy. 
Ieder aangesloten lid kan gebruik maken van dit leerportaal 
welke speciaal voor de branche is opgezet. 

Inspraak in de CAO 
Via CAO achterban commissie rechtstreeks invloed in 
arbeidsvoorwaarden CAO en scholingsfonds

Mogelijkheid om te werken met een urenregister 
Uw voordeel is dat u door de invoering van het urenregister 
in de zomertijd extra omzet kan genereren en dat er in 
de moeilijke wintertijd minder hoeft te worden gewerkt. 
Uiteraard is het urenregister ook te gebruiken tijdens 
extreme hitte.

Gratis digitale RI&E 
Er is een branchespecifieke digitale RI&E ontwikkeld.  
Deze is gratis te gebruiken voor alle leden van GNL, 
 VFR en NVVL. Met het invullen van deze branche-RI&E 
en het bijbehorende plan van aanpak voldoet u aan uw 
wettelijke verplichting.

Weerverlet 
Geen wachtdagen bij vorst

Wilt u overstappen?  
Wij helpen u daar graag bij!  
U kunt contact opnemen met het CAO-secretariaat  
via 085 - 48 99 050 of info@cao-hd.nl.

 Veel bedrijven maken al gebruik van de CAO
en besparen hiermee geld! Dat wilt u toch ook?!

CAO-secretariaat 085 - 489 90 50  |  info@cao-hd.nl  |  www.cao-hd.nl

Een korte, werkbare en betaalbare
CAO toegespitst op de branche

• Minimum CAO

• Salaris passend bij de functie

• Hogere productiviteit

• Flexibiliteit door meerdere tijdelijke contracten

• Gratis medische keuring (PAGO)

• Aantrekkelijke subsidiemogelijkheden

• Gratis opleidingen

• Inspraak in de CAO

• Mogelijkheid gebruik urenregister

• Gratis digitale RI&E

• Geen wachtdagen bij vorst



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

Neem dan contact op met Edwin Fagel via 072-5470309 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. 

Aabo Unifol POCB SK is een ongekend sterke en veelzijdige éénlaags 
toepasbare superieure dakbedekking die door zijn unieke compound de 
beste eigenschappen van zowel kunststof, EPDM als bitumen dakbedekking 
verenigd in de ultieme zelfklevende dakbaan. 

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

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

Aabo Unifol POCB SK
De snelste én sterkste SK dakbaan.

Ook verkrijgbaar als 1400 Newton sterke 
variant voor mechanische bevestiging!

De ultieme 
zelfklevende dakbaan.

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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



Volgende maand in Roofs:

Roval Aluminium bv www.roval.eu

Artilan bv www.artilan.nl

Neodak www.neodak.nl

Pricewise www.pricewise.nl

Triflex bv www.triflex.nl

Wecal www.wecal.nl

Guardian bv www.guardian.nl

Unilin Insulation bv www.unilininsulation.com

Rockwool www.rockwool.nl

Continu Isolatiewerken www.continu-isolatiewerken.nl

Confederatiebouw www.confederatiebouw.be

Daksafe www.daksafe.nl

Gebr. Bodegraven www.gb.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Optigroen www.optigroen.nl

Zinkunie www.zinkunie.nl

CAO Hellende Daken www.cao-hd.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl Wédéflex 

Wédéflex www.wedeflex.nl

BMI Group www.bmigroup.com

Skylux www.skylux.be BMI Group 

Boko www.boko.nl

Eurofast www.eurofast.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

All-up www.all-up.nl 

Hütter Safety www.hutter.nl

Kingspan Unidek www.unidekflatroofs.nl

BDA Opleidingen www.bdaopleidingen.nl

Aabo Greentech bv www.aabogreentech.nl

Isobouw www.isobouw.nl 

VESP www.vesp-benelux.com

Mawipex Handelsmaatschappij bv www.mawipex.nl

Coninko www.coninko.nl

BTL www.btl.nl

Derbigum www.derbigum.nl

Ubbink bv www.ubbink.nl

Actiondak www.actiondak.nl

IKO nl.iko.com

Anjo www.anjo.nl

Bitasco www.bitasco.nl

Brouwers Zink www.brouwerszink.nl
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Adverteerdersoverzicht

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

SPECIAL
Luchtdicht bouwen

DAK VAN HET JAAR 2019
Busplatform Den Haag

De volgende Roofs verschijnt op 8 oktober 2019
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DAK VAN HET JAAR 2019
Dakrenovatie De Ree Lisserbroek

VERSLAG
Werkconferentie Nationaal Daken Plan

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.

WED6890_Advertentie_Roofs_230x300_V1.indd   1 20-03-19   10:16



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


