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Prijsniveau
En in 2008 begon de crisis. 
De hele bouw stortte 
als een kaartenhuis in 
elkaar en de prijzen 
kwamen nog meer 
onder druk te staan. 
Mensen werden  
massaal ontslagen en 
velen werden zzp-er, 
terwijl het natuurlijk 
niet de beste tijd was 
om als zelfstandige te 
beginnen. Het spek dat de 
dakdekkersbedrijven in de 
jaren zeventig en tachtig hadden 
opgebouwd, was al aardig geslonken, 
maar door deze crisis werd het helemaal vel over been,  
met vele faillissementen tot gevolg. 

Inmiddels is de crisis weer voorbij, al zit de bouwbranche nog 
niet op het niveau van voor 2008. Maar de mensen die  
ontslagen waren, hebben inmiddels de bouwbranche ver-
laten en producenten hebben productielijnen gesloten  
en/of het aantal shifts teruggebracht. Dit is niet één, twee, drie 
weer terug te draaien, dus ontstaat er door de toenemende 
vraag een tekort aan personeel en bouwmaterialen.  
Ik heb geen economische achtergrond, maar iets van vraag 
en aanbod heb ik wel onthouden. De prijzen van materialen 
en aan nemers stijgen dus enorm en de levertijden worden 
langer en langer.

En toch heb ik de indruk dat de dakdekkersbranche achter-
blijft met de prijsverhogingen. Ik hoor het graag als ik het 
totaal mis heb, maar als ik met producenten van dakbedek-
king spreek, dan hoor ik altijd nog dat de prijzen onder 
druk staan. En dit kan ik niet begrijpen. Het hele historische 
verloop dat ik in deze column heb geschetst geldt natuurlijk 
niet alleen voor de dakbedekkingsbranche, maar voor de 
gehele bouw en waarom weet de ene branche wel van 
de economische groei te profiteren en de andere branche 
niet? Ik moet helaas bekennen: ik heb de wijsheid ook niet in 
pacht. Dus dit hele relaas over het prijsniveau in de daken-
branche heeft dus in feite nergens toe geleid. Als het dat wel 
had gedaan, had ik er zelf mogelijk ook nog een financieel 
voordeeltje uit kunnen halen! Of zoals John Lennon ooit eens 
antwoordde op de vraag waar het succes van The Beatles 
vandaan kwam: “If we knew, we’d form another group and 
become managers”.

Marco de Kok

Mijn vorige column ben ik geëindigd met het statement dat 
in mijn ogen de dakenbranche altijd moeite heeft gehad 
met het prijspeil op een gezond niveau te houden en  
dat ik daar wellicht in mijn volgende column op terug zou 
komen. Eigenlijk ben ik wel benieuwd of mijn gevoel over  
het prijsniveau in de dakenbranche door u als lezer van 
Roofs gedeeld wordt.

Ik ben mijn professionele carrière in 1989 begonnen bij een 
dakdekkersbedrijf. Mijn indruk toen was dat er in de periode 
daarvóór goed verdiend moest zijn. Ik baseerde dat als  
19-jarig jongetje, dat net kwam kijken, op de grote dure 
wagens waar sommige directeuren in reden, de mooie kan-
toorpanden en de geweldige bedrijfsuitjes die het personeel 
werden aangeboden. Maar in de periode daarna ontstond 
het fenomeen ’zzp-er’ en er ontstonden steeds meer  
(kleine) dakdekkersbedrijven: het is en blijft nu eenmaal  
een vrij beroep. Ik kan mij zelfs herinneren dat er op een 
bepaald moment drieduizend dakdekkersbedrijven  
geregistreerd stonden bij de Kamer van Koophandel.  
Drieduizend, alleen al in ons kleine landje! 

Daarbij kwam nog dat de aanbestedingen van de professio-
nele opdrachtgevers in een andere vorm gegoten werden. 
Onderhandse aanbestedingen kwamen steeds minder voor 
en mochten op een bepaald moment zelfs helemaal niet 
meer. Door al deze ontwikkelingen werd de concurrentie 
tussen de dakbedekkingsbedrijven steeds groter en kwamen 
de prijzen steeds meer onder druk te staan.

Om de marges te verhogen, ontstonden inkooporganisaties 
om d.m.v. collectief inkopen lagere prijzen af te dwingen. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan Synthion en CONINKO. 

Op deze manier druppelde de prijsdruk waar de dakdekkers-
bedrijven mee te maken hadden verder de keten in richting  
de producenten en toeleveranciers. Na ruim veertien jaar  
bij het dakdekkersbedrijf gewerkt hebben, ben ik voor de 
liefde verhuisd en ben daardoor ook van baan veranderd.  
Ik ben toen Technical Manager bij een isolatiefabrikant  
geworden. Daar heb ik een vreemd fenomeen ervaren.  
De isolatie werd altijd via de bouwhandel verkocht,  
hier was men heel strikt in, met uitzondering van één  
branche. U raadt het al: de dakbe dekkingsbranche.  
Hier werd door de isolatiefabrikant rechtstreeks aan de dak-
dekkersbedrijven geleverd en zij waren niet de enige isolatie-
fabrikant die dat deden. Op de één of andere manier was 
dit afgedwongen door de dakdekkersbranche, waarschijnlijk 
om ook hier een voordeel te halen. Maar dat voordeel is  
natuurlijk al snel weg als iedereen dit doet, waardoor de 
prijzen nog steeds onder druk blijven staan.

Uw partner voor  
platte en hellende daken!

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

bmigroup.com
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Het busplatform bij treinstation Den Haag CS heeft een prachtig  glooiende 

overkapping gekregen, die is uitgevoerd met de witte kunststof dak bedekking 

Rhepanol. Het is geen sinecure om dit type dakbedekking aan  

te  brengen op een dergelijke ondergrond. Het resultaat, dat onlangs werd 

 opgeleverd, is bijzonder fraai te noemen.

Glooiende overkapping op 
busplatform Den Haag CS

de overkapping pas afgelopen zomer vervaardigd.  
Schadenberg Dakwerken was al vrij vroeg in het proces bij 
het project betrokken, omdat de opdrachtgevers op zoek 
waren naar een gunstig alternatief voor de oorspronkelijk 
bedachte oplossing, waarin was voorzien in een compo-
sietbeplating. Het dakdekkersbedrijf maakte een mock up 
om de geschiktheid van de oplossing met een kunststof 
dakbedekking aan te tonen. Op basis hiervan verkreeg men 
de opdracht. Het was namelijk van essentieel belang dat het 
resultaat het esthetische effect, waar het ontwerp om vroeg, 
zou verkrijgen. De kleurstelling van de dakbedekking is in 
overeenstemming met die van de omliggende gebouwen 
en de glooiende vorm.

TECHNIEK 
De overkapping kreeg een golvend staaldak met een totaal 
dakoppervlak van zo’n 2800 m². Ter plaatse van het onder-
liggende perron is voorzien in een daglichtvoorziening.  
Voor de dakbedekking is gekozen voor de witte Rhepanol 
(1,5 mm) van leverancier QRS. Deze is middels een Gripfix 
(klittenband) gesteld, mechanisch bevestigd en in de over-
lappen geföhnd. Het glooiende dak is vervaardigd uit een 
staaldak. Om een goed strakke ondergrond te verkrijgen, 
is hier bovenop een isolatielaag aangebracht, bestaande 
uit de PIR-isolatie IKO Enertherm (4 cm), geschroefd aange-
bracht. Het betreft de overkapping van een busplatform,  
dat in principe dus niet hoeft te worden geïsoleerd:  
de isolatie werd enkel aangebracht om een ondergrond te 
verkrijgen, waar de dakbedekking mooi strak op kon worden 
verlegd. Het dak werd hiermee direct beloopbaar. Het ging 
telkens om kleine afmetingen isolatieplaten (1,20x60 cm), 
zodat de glooiing van het dak met de PIR-platen kon worden 

gemaakt. Tussen de dakbedekking en de isolatielaag is  
voor extra zekerheid een lekdetectiesysteem aangebracht.

Vooraf diende het dakdekkersbedrijf een banenplan in te 
dienen, dat door de architect en opdrachtgever dienden te 
worden goedgekeurd. Bijkomstige complicatie was namelijk 
dat de naden van de dakbedekking dienden aan te sluiten 
op die van de gevelpanelen. Daarom was het belangrijk  
dat de dakbanen op een juiste manier zouden worden ge-
fixeerd. In het hart van het dak werd de middelste dakbaan 
gesteld met behulp van een laserstraal. De dakbaan werd 
vervolgens gefixeerd met behulp van de Gripfix: een klitten-
band tussen de dakbedekking en de ondergrond.  

Tijdens het stellen was een zinken plaat tussen de dakbedek-
king en de Gripfix geplaatst. Pas zodra de dakbaan goed lag, 
werd de zinken plaat er tussenuit gehaald. Door vervolgens 
vanuit deze centrale baan naar de beide buitenkanten te 
werken en, door te variëren in de breedte van de overlap,  
kon de dakbedekking zodanig verwerkt worden dat de naden 
van de dakbanen aansloten op die van de gevelpanelen.

Ter plaatse van de dakrand en de aansluitingen met het 
treinstation en de daglichtvoorziening zijn aluminium verholen 
goten aangelegd. Deze zijn met dezelfde dakbedekking  
afgewerkt. Eén goot bij de aansluiting met het treinstation 
was niet op deze manier af te werken, omdat daar te  
weinig ruimte voor was. Hier is de goot uitgevoerd met een 
vloeibare dakbedekking.

ESTHETIEK
Het fraaie ontwerp diende zoals gezegd aan te sluiten bij  
het vernieuwde treinstation. Den Haag CS heeft in de jaren 
2009-2015 een lichte en ruime opzet gekregen, met een  
moderne uitstraling. Vanaf de perrons is de dakbedekking 
van de overkapping van het busplatform niet zichtbaar, 
maar rond het station staat veel hoogbouw dat op de over-
kapping uitkijkt. Daarom was het belangrijk dat de golvende 
overkapping een fraaie afwerking zou krijgen en behouden. 
De aansluiting tussen de naden van de gevelpanelen en de 
dakbedekking luisterde om deze reden bijzonder nauw.  
Hierboven is beschreven hoe hier aanvulling aan is gege-
ven. Het legplan was een essentieel onderdeel, waarbij niet 
alleen de breedte van de dakbanen bijzondere aandacht 
kreeg, maar ook de lengte. Er zijn verschillende lengtes  
toegepast, om een mooi, gelijkmatig beeld te verkrijgen  
(en een minimum aan snij-afval).

Zoals bekend is het belangrijk dat een witte dakbedekking 
goed wordt onderhouden, om te voorkomen dat deze zwart 
wordt. In de omgeving van Den Haag CS is dit extra belang-
rijk, omdat er in deze omgeving veel vervuiling in de lucht zit. 

Tekst: Edwin Fagel
Foto’s: Schadenberg Dakwerken

In 2015 werd het Centraal Station van Den Haag volledig 
vernieuwd. In aansluiting hierop is het busplatform, dat zich 
boven de perrons en rails van de treinen bevindt, vernieuwd. 
De inrichting van het busplatform is hiermee overzichtelijker 
geworden, de looproutes zijn korter en het aantal perrons  
is uitgebreid. Het platform is voorzien van een golvende  
overkapping en heeft daarmee de gewenste moderne  
uitstraling verkregen, die in overeenstemming is met het  
vernieuwde treinstation en de omliggende hoogbouw.  
Het busplatform is door dezelfde architect als het treinstation 
ontworpen: het Amsterdamse Benthem Crouwel.

Oorspronkelijk zou het vernieuwde busplatform al veel  
eerder na de realisatie van het nieuwe treinstation worden 
opgeleverd, maar door diverse omstandigheden werd  
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intern veel aandacht heeft voor o.a. veilig en gezond werken. 
Ten behoeve van een veilige onderhoudsfase is het dak 
voorzien van een Latchways veiligheidssysteem van Eurosafe. 
De veiligheidsankers zijn (vanwege de esthetiek) uitgevoerd 
met witte kappen.

SAMENWERKING
De samenwerking was op een traditionele manier georga-
niseerd, waarbij het dakdekkersbedrijf de werkzaamheden  
in onderaanneming uitvoerde, in dit geval voor Aldowa.  
Met name de logistieke organisatie diende goed te worden 
afgestemd: de werkzaamheden werden immers uitgevoerd 
op een plek waar veel mensen passeren. De materialen  
werden vanuit een afgezette locatie op hoogte gebracht 
met behulp van twee strategisch opgestelde hijskranen. 
Omdat er verschillende lengtes dakbedekking werden toe-
gepast, was het van belang dat de materialen op de juiste 
plaats van het dak werden afgeleverd. 

Uiteindelijk zijn de dakwerkzaamheden tijdens de bouwvak-
periode van dit jaar uitgevoerd, wat een bijzondere planning 
van het dakdekkersbedrijf vergde. Inmiddels zijn de werk-
zaamheden afgerond en is Den Haag in het trotse bezit van 
een bijzonder fraaie overkapping boven het busstation op 
het Centraal Station. ■

Veel vuil spoelt weg met het regenwater, maar ter plaatse 
van de naden wil het vuil nogal eens blijven liggen:  
dit moet periodiek worden gereinigd om de uitstraling te 
behouden. Ten tijde van het gesprek was er nog geen  
onderhoudscontract afgesloten, wel is er met de aanleg van 
een veiligheidssysteem rekening gehouden met veiligheid 
tijdens de onderhoudsfase.

DUURZAAMHEID
Leverancier Quality Roofing Systems gaat prat op de  
bewezen levensduur van meer dan 60 jaar van de kunststof 
dakbedekking Rhepanol. Het betreft een PIB (polyisobutyleen)  
dakbedekking die al sinds 1956 wordt toegepast.  
De grondstof Oppanol uit de rubberfamilie verleent het  
product een zeer goede weerstand tegen veroudering:  
sommige oorspronkelijk toegepaste Rhepanol dakbedek-
kingen voldoen nog steeds. De dakbedekking wordt enkel 
verwerkt door erkende ‘ambassadors’. Zoals gezegd, had het  
legplan mede tot doel de hoeveelheid snij-afval tot een 
minimum te beperken. De randen van de overkapping lopen 
namelijk rond af en het betreft een relatief kostbare dakbe-
dekking. Het beperken van het snij-afval had dus, naast een 
milieutechnische, ook een budgettaire reden.

VEILIGHEID
Tijdens de werkzaamheden had de hoofdaannemer  
KWS Infra het hele dak rondom in de steigers gezet (en net-
ten ter plaatse van de trappentorens), zodat te allen tijde op  
een veilige manier kon worden gewerkt. Bovendien diende 
iedereen die op de bouwplaats werkzaam was een GPI-
cursus te volgen. GPI staat voor Generieke Poortinstructie en 
is een initiatief van de Governance Code Veiligheid in de 
Bouw. Om toegang tot de bouwplaats te verkrijgen, moet 
men online modules op het gebied van veilig werken volgen 
en deze worden vervolgens getoetst. Wanneer men het 
GPI-certificaat behaalt, is deze gedurende een jaar geldig. 
Voordat men op de overkapping van het busplatform aan 
het werk kon, diende men bovendien eerst een filmpje met 
veiligheidsinstructies te bekijken. Het dakdekkersbedrijf is  
overigens VCA gecertificeerd, wat inhoudt dat men ook 

OVERKAPPING BUSPLATFORM DEN HAAG CS
• OPDRACHTGEVER: GEMEENTE DEN HAAG
• HOOFDAANNEMER: KWS INFRA, ROTTERDAM
• HOOFDAANNEMER OVERKAPPING:  HOLLANDIA INFRA, KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
• STAALBEPLATING: ALDOWA, ROTTERDAM
• DAKDEKKER: SCHADENBERG DAKWERKEN, HEM 
• LEVERANCIER DAKBEDEKKING:  QUALITY ROOFING SYSTEMS,  

’S-HERTOGENBOSCH
•  LEVERANCIER BEVESTIGERS  

DAKBEDEKKING: EUROFAST, DEURNE
• LEKDETECTIE: TEXPLOR BENELUX, BREDA
• LEVERANCIER ISOLATIE: IKO, MOERDIJK
• VALBEVEILIGING: EUROSAFE SOLUTIONS, ZWOLLE

Duurzaamheid in de praktijk

Energiedaken Waterdaken Gebruiksdaken Groendaken Dakveiligheid

Busstation Den Haag CentraalDuurzaamheid in de praktijk

Energiedaken Waterdaken Gebruiksdaken Groendaken Dakveiligheid

Quality Roofing Systems
Willem van Oranjelaan 46
5211 CW ’s-Hertogenbosch
06 2950 4850
info@qualityroofingsystems.nl
www.qualityroofingsystems.nl

Schadenberg Dakwerken BV
Zuiderkoggeweg 19
1607 MV Hem
0228 541225
info@schadenberg.nl
www.schadenberg.nl



Vrijdag 20 maart 2020
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

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

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

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

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

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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Op 20 maart 2020 zullen de DakAwards voor de respectievelijke  

Daken van het Jaar 2019 worden uitgereikt en ook zal voor  

zowel de platte als de hellende dakenbranche de nieuwe  

Dakenman of -vrouw van het Jaar 2019 bekend worden gemaakt.  

Naast het officiële gedeelte wordt er ook een fraai entertainment- 

programma geboden. 

Wolter Kroes treedt op 
tijdens prijsuitreiking 
Dak van het Jaar

FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE

De feestavond voor de dakenbranche zal opnieuw worden 
georganiseerd in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee.  
Zoals eerder gemeld zal er tijdens de avond veel ruimte zijn 
om bij te praten met bekenden en relaties.  
Daarnaast wordt een gevarieerd entertainmentprogramma 
geboden. Nu al heeft een flink aantal personen zich aan-
gemeld om bij de avond aanwezig te zijn. Aangezien de 
capaciteit van de zaal maximaal 400 personen bedraagt, 
wordt aangeraden op tijd een plek te reserveren.  
Via de website van Hotel Zuiderduin is aansluitend ook  
een kamer in het hotel te reserveren.

PRESENTATIE EN ENTERTAINMENT
Gedurende de gehele avond zal goochelaar Guinelli  
(Gunther Guinée) met zijn partner Leo Smetsers aan tafel 
komen goochelen. Gunther Guinée zal ook tekenen voor 
de presentatie van de avond. Hij is in de markt bekend als 
hoofdredacteur van Roof Belgium, de Belgische evenknie 
van Roofs. Guinelli is een full-time professioneel entertainer 
die op veel gebieden actief is. Hij is met name in België 
bekend van tv, via programma’s als Zondag Josdag (VTM), 
Abracadabra (VRT) en the J-Files (Jim TV). Eén van zijn meest 
in het oog springende avonturen op dat vlak was zijn hoofd-
rol in het wekelijks VT4-programma De Magische 4, waarin hij  
bekende Vlamingen verbaasde met zijn goocheltalent.

Mister MoLoToV zal het entertainment tussen de officiële 
programma-onderdelen door verzorgen. Deze allrounder is 
al meer dan 30 jaar gespecialiseerd in diverse onderdelen 
van het entertainment-vak. Hij zal een mooie mix van muziek, 
vrolijkheid en magie brengen.

MENSEN RAKEN
De feestavond zal worden afgesloten met een spetterend  
optreden van Wolter Kroes. Deze populaire zanger is vooral 
bekend van zijn hits ‘Ik heb de hele nacht liggen dromen’, 

‘Niet normaal’ en de nummer 1-hit ‘Viva Hollandia’. Afgelopen 
zomer bracht hij zijn nieuwste single ‘Hemel’ uit, een nummer 
dat is opgenomen in de zogeheten Rooftop (!) Studio. 

Persoonlijk, bevlogen en altijd werkend vanuit passie voor  
het vak: dat zijn kenmerken waarmee Wolter Kroes zichzelf 
niet alleen al jarenlang onderscheidt, maar die er ook voor 
zorgen dat hij zich als artiest en mens blijft doorontwikkelen. 
“Ik zit niet in dit vak om bekend te zijn, ik zit in dit vak,  
omdat ik mensen wil raken.” In het contact met de mensen, 
ontplooit Kroes zichzelf steeds meer als allrounder.  

Sinds 2014 gaat hij als gezicht van de Vriendenloterij langs 
de deur om mensen hun prijzen te overhandigen. “Hier geldt 
ook weer dat ik mezelf wil ontwikkelen, mezelf blijf uitdagen 
om te zien wat ik kan. Niet vanuit de drang om met mijn kop 
op televisie te komen, wel vanuit de altijd aanwezige drang 
om mensen te raken en blij te maken. Dat is en blijft mijn  
allerbelangrijkste drijfveer.” 
 
De organisatie en sponsors zijn dan ook trots en blij te  
kunnen aankondigen dat Wolters zijn medewerking zal  
verlenen aan de prijsuitreiking van het Dak van het Jaar. 
Tijdens de feestavond zal hij ongetwijfeld zijn grootste hits  
ten gehore brengen, waarmee hij zijn toehoorders vast  
en zeker zal weten te raken. Het heeft er dan ook alle schijn 
van dat de komende editie van de feestavond voor de  
dakenbranche een onvergetelijke ervaring zal worden. ■

Gunther Guinée.

Wolter Kroes.

Leo Smetsers.
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Recycling van  
bitumineus dakafval naar 
volwaardige dakbanen

De recycling van bitumineuze dakbanen is niet eenvoudig, 
zo is in de loop der jaren duidelijk gebleken. En dan met 
name het hergebruik van oude bitumineuze dakbedekkingen 
in nieuwe producten: doorgaans is er sprake van  
‘downcycling’, waarbij het bitumineus dakafval wordt 
verwerkt in producten voor de wegenbouw. De inzameling 
en de verwerking ervan in een volwaardige grondstof is ook 
geen vanzelfsprekendheid. De Belgische fabrikant Derbigum 
heeft op zelfstandige basis een systematiek ontwikkeld,  
waarbij de oude dakbedekkingen weer kunnen worden 
hergebruikt in een nieuwe dakbedekking met de  
vertrouwde kwaliteit en levensduur. Koen Sneiders,  
recycling & waste manager bij de fabrikant, leidde Roofs 
langs de verschillende fases van de afvalverwerking en  
de productie, waarbij vanzelfsprekend ook aandacht was 
voor de nieuwe productielijn.

‘TRIAL AND ERROR’
Derbigum is een familiebedrijf, dat op de Nederlandse markt  
eigenlijk geen introductie behoeft. Als leverancier van  
kwalitatief hoogwaardige, bitumineuze dakbanen (met een  
bewezen levensduur van meer dan 40 jaar) staat het bedrijf 
goed bekend. Daarnaast heeft men een assortiment vloei-
bare en halfvloeibare verwerkings- en afwerkingsproducten, 
die allemaal voldoen aan de strengste normen op het  
gebied van betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. 

De fabrikant heeft zich tot doel gesteld om bij uitstek de  
leverancier te zijn van duurzame oplossingen door de 
productie en verkoop van duurzame en innovatieve oplos-
singen. Deze visie bepaalt het DNA van het bedrijf en werkt in 
alle lagen door: van het aantrekken, ontwikkelen en behouden 
van mensen, via een goed en gezond klantencontact tot  
en met het aanbieden van milieuvriendelijke systemen. 
Daarom is men een tiental jaren geleden een traject ingesla-
gen dat tot de productie moest leiden van een assortiment 
dat deels wordt geproduceerd uit gerecycled materiaal: 
Derbigum NT en Derbicoat NT. De praktijkervaring wijst  
erop dat deze daken dezelfde levensduur zullen behalen  
als de Derbigum SP. 

Koen Sneiders stelt dat dit wel een kwestie van een lange 
adem is geweest. “Het is echt een proces van trial and error 
geweest, en elke partij die zich met deze materie bezighoudt, 
zal dat proces moeten doorlopen. “Van begin ( inzameling van  
dakafval) tot eind (produceren van dakbanen uit gerecyclede  
dakbanen) is het een proces van uitproberen, bijstellen en 

De NT-producten van fabrikant Derbigum worden deels vervaardigd  

uit gerecycled bitumen. Dat een volwaardig assortiment gedeeltelijk  

uit bitumineus dakafval kan worden geproduceerd, is geen kleinigheid 

en daarom nam Roofs een kijkje in de keuken.

BITUMENRECYCLING
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opnieuw proberen. Daar ontkom je niet aan. Bij alle ‘idealis-
tische’ motieven (wij willen een bijdrage leveren aan het 
verkleinen van onze ecologische voetafdruk), moeten de 
activiteiten ook economisch verantwoord zijn. Er zijn in de  
jaren die achter ons liggen verschillende momenten geweest 
waarop we serieus hebben overwogen de stekker uit het 
project te trekken. Maar we hebben toch doorgezet en  
Derbicoat NT en Derbigum NT worden sinds 2008 geprodu-
ceerd met een aanzienlijk percentage recyclaat.  
We gaan ervan uit dat dit aandeel alleen maar zal groeien. 
Het is een ontwikkeling waarbij de rest van de markt mee  
zal moeten: wij hebben inmiddels een voorsprong van  
ruim 10 jaar op onze collega’s. Natuurlijk zijn er andere 
producten uit gerecycled dakafval in de markt beschikbaar, 
maar die kunnen niet op dezelfde schaal en met dezelfde 
constante kwaliteit worden geproduceerd.”

INZAMELING
Het recyclen van bitumineuze snijresten wordt aantrekkelijk 
omdat de kosten van het storten hoog zijn: het afvoeren  
van bitumineuze snijresten naar de fabrikant is voor de 
Derbigum-Erkenninghouder kosteloos. Het materiaal dat  
vrijkomt bij uitsnijdingen kan in big bags worden gestopt. 
Voor de verzameling van de materialen werkt het bedrijf 
samen met partners: “Wij zijn fabrikant en geen inzamelaar,” 
aldus Sneiders. “In België wordt nauw samengewerkt met de  
sloopsector. De oude dakbedekkingen van industriële gebou- 
wen die voor afbraak bestemd zijn, worden - na inspectie, 
monstername en vrijgave door het eigen lab - in de fabriek te 
Perwez gerecycled. De snijresten die onze Erkenninghouders 
in Nederland hebben, worden eveneens in Perwez  verwerkt. 
Maar dit impliceert het doorlopen van een verplichte 
 kennisgevingsprocedure, die streng bewaakt wordt door  
de bevoegde Nederlandse en Belgische instanties.  
Dit vormt een belemmering voor de ontwikkeling en  uitbouw 
voor het circulaire ondernemen binnen de Europese grenzen.  
Dit verklaart mede het gegeven dat vooralsnog het aspect 
dakafval uit Nederland niet kan meegenomen worden in 
het verhaal. Ook betrouwbare inspectie ‘in situ’ en tijdelijke 
opslag tot het verkrijgen van de nodige vergunningen  
voor overbrenging vormen nog belemmeringen.  
Wij pleiten daarom voor administratieve vereenvoudiging  
als het om circulariteit van secundaire grondstoffen gaat  
met - uiteraard - de garantie van totale transparantie  
en traceerbaarheid. Een actievere ondersteuning van de 
overheden op dit gebied zou zeker welkom zijn.”

Eenmaal op de locatie in Perwez, wordt het materiaal in apart 
geïdentificeerde ruimtes opgeslagen om klaargemaakt te 
worden voor bewerking tot grondstof. Het basismengsel van 
een dakbaan van Derbigum bestaat uit een UV-bestendig 
APP-bitumen. Bovenaan zorgt een wapening in glasvlies voor 
de maatvastheid. Een tweede wapening in niet-geweven 
polyester zorgt voor extra versteviging en maakt de dakbaan 
bestand tegen mechanische belasting. Aan dit procedé 
wordt in geen geval afbreuk gedaan, want de producten 
met recycled content dienen vanzelfsprekend te voldoen 
aan dezelfde kwaliteitseisen. 

VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF
Sneiders: “Het is dus de bedoeling dat bitumineus dakafval 
zodanig wordt bewerkt, dat het geschikt is als grondstof voor 
volwaardige bitumineuze dakbanen. De kunst is dus om  
alle stoorstoffen uit het materiaal al bij de bron te  verwijderen. 
Daarom wordt van de sloper verwacht dat hij op locatie 
 al zoveel mogelijk stoorstoffen uitsorteert. In Perwez wordt  
het  bitumineuze dakafval eerst voor-geshredderd.  
De kleine vervuilingen, zoals restanten isolatiemateriaal,  
worden ertussenuit gehaald. Samen met een tweede  
verkleining en met behulp van diverse technieken,  
worden vervolgens de ferro- en non-ferro metalen uit het 
materiaal verwijderd. Dit materiaal wordt vervolgens, in een in 
eigen regie ontwikkelde recyclinginstallatie, verder verwerkt. 
Zodra we overgaan tot het integreren van het gerecycled 
bitumen is een intensieve kwaliteitscontrole essentieel,  
opdat de kwaliteit van de nieuwe producten voldoet aan 
onze standaard. De verwerking en de levensduur moeten  
immers in alle gevallen gegarandeerd kunnen worden.”

Momenteel bestaat meer dan een kwart van de grond-
stoffen die de fabrikant gebruikt uit gerecycled bitumen, 
goed voor een equivalent van 1 miljoen m² dakoppervlak  
of 200 voetbalvelden. 

NIEUWE PRODUCTIELIJN
Tijdens de rondleiding werd ook de nieuwe productielijn  
van de fabrikant getoond. Deze is nog niet in bedrijf,  
maar zit in de testfase. De capaciteit van de fabrikant wordt 
met deze investering aanzienlijk uitgebreid. In een vervolg-
artikel zal hier uitgebreider op in worden gegaan. ■

BITUMENRECYCLING

DERBIGUM NEDERLAND B.V.    
Veldsteen 52 - Postbus 3270 - 4800 DG Breda 

Tel. 015 215 40 00 
infonl@derbigum.com - www.derbigum.nl 
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Assertievere overheid voor toepassing  
groendaken is hard nodig!
De hittegolven in ons land deze zomer drukken ons  
met de neus op de feiten. Klimaatverandering is niet  
langer een overstroming of verzengende droogte aan  
de andere kant van de wereld, die je na je bijdrage  
op giro 555 weer vergeet. 
De klimaatwetenschappers van het Intergovernmental 
Panel for Climate Change (IPCC) roepen weliswaar al 
jaren dat extreem weer zich vaker en met oplopende 
hevigheid zal voordoen. Maar nu we er in onze eigen 
achtertuin mee geconfronteerd worden, lijken we pas 
echt goed te zijn wakker geschud. Verduurzaming moet 
in de hoogste versnelling en tegelijk moeten we ons 
schrap zetten voor meer extreem en ontwrichtend weer, 
van hittegolven tot stortregens.

Je ziet het groeiende besef dat het menens is vooral  
sterk terug in de ontwikkelingen rond duurzame energie. 
Wie vijf jaar geleden had voorspeld dat de overheid  
een dikke streep door aardgas zou trekken en een  
op papier vrij ambitieus Klimaatakkoord zou omarmen,  
was voor gek verklaard.
Bottom-up zit de trek in de schoorsteen er ook stevig in. 
Hoe verheugend het ook is dat groene energie nu 
scherp op het netvlies staat, het lost maar een deel van 
onze problemen op. Zonnestroom of windenergie kan  
de gevolgen van extreem weer die Nederland de  
aankomende decennia voor de kiezen krijgt niet weg-
nemen. Vooral steden krijgen het in extreme weersom-
standigheden zwaar te verduren. Op warme zomerdagen 
stijgt het kwik in onze steden al ruim 2°C harder dan op 
het platteland. En bij extreme hitte loopt dit verschil op 
tot ruim 5°C, met alle gezondheidsproblemen voor  
ouderen en jonge kinderen en loeiende airconditioners 
in kantoren tot gevolg.

Al die extra felle zonuren zijn, in tegenstelling tot wat je  
zou verwachten, zelfs geen goed nieuws voor de stroom-
productie door zonnepanelen, helemaal als ze op platte 
daken zijn opgesteld. Als de temperatuur onder de  
panelen boven de 25°C stijgt, neemt de stroomopbrengst 
af: elke extra graad kost 0,5% tot 1%. Een enorm potentieel 
verlies, aangezien de temperatuur op platte, bitumineuze 
daken op hete dagen kan oplopen tot zeker 70°C.  
Bovendien worstelen installateurs dan ook met smeltende  
dakbedekking en zijn ze op extreem hete dagen  
gedwongen de werkzaamheden te staken.

Toch is er een beproefde oplossing die in elk geval  
een flinke deuk kan slaan in deze negatieve gevolgen:  
de aanleg van groene daken. Het speciale sedum  

waarmee een plat dak van een huis, school of kantoor-
gebouw wordt bedekt, behoeft geen of nauwelijks onder-
houd. En het doorstaat de droogte goed, omdat het lang 
kan putten uit het water dat het in de onderlaag opslaat.

De potentie van dit soort daken blijft ten onrechte onder-
belicht: de positieve impact is even hard als omvangrijk. 
Zo blijkt uit onderzoek bij kantoren dat de verkoelende 
werking van groene daken de energierekening met 6% 
verlaagt. Ook de temperatuur buiten vaart er wel bij:  
elke toename van stadsgroen met 20% duwt de piek-
temperatuur op hete dagen met een graad naar 
beneden. En als je zonnesystemen met groene daken 
combineert, blijft de temperatuur onder de panelen zelfs 
tijdens een hittegolf onder de 35°C, zodat drastische 
productiedips niet meer voorkomen.

Maar groene daken bewijzen niet alleen goede diensten 
als het heet is. Een andere grote klapper is hun cruciale 
rol in de afvoer van excessieve neerslag in steden.  
Goed uitgevoerde dakbegroeiing kan maar liefst 70% 
van het neerdalende water opnemen. En ook daar staat 
de technologie niet stil. In het BDA trainingscentrum,  
waar zonnesysteem-installateurs de kneepjes van het vak 
leren, staat in de praktijkruimte zelfs een demosysteem, 
waar groene daken communiceren met de Buienradar 
om de waterafvoer te optimaliseren! 

Watermanagement bespaart ook geld: Rotterdam  
becijferde dat elke kubieke meter regenwater die de  
stad niet hoeft af te voeren bijna twee kwartjes scheelt. 
De stad heeft nu 250.000 m² groene daken en wil om  
die reden begroeiing op de 14,5 km² plat dak fors  
uitbreiden. Kers op de taart: groen op het dak jaagt  
biodiversiteit aan. In Amsterdam heeft 45.000 m² aan 
groene daken de variëteit van wilde bijen in de stad 
sinds 2000 met 45% opgestuwd.

Geen wonder dus dat vooruitlopende steden als 
 Rotterdam en Amsterdam hun areaal aan groene daken 
fors willen uitbreiden. Toch zijn initiatieven nu nog vaak  
incidenteel en lokaal en speelt de Rijksoverheid  
nauwelijks een rol. Een veel assertievere Rijksaanpak, 
zowel via subsidies als via wettelijke bouwvoorschriften,  
is hard nodig om groene daken het podium te geven  
dat ze verdienen.

 Roebyem Anders
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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!



VALBEVEILING  
met Duitse „Gründlichkeit und Pünktlichkeit“ 

 � Snelle levering binnen 48 uur
 � Nederlandse, technische ondersteuning 
 � Verpakking per dakvlak mogelijk
 � Eenvoudig hulpmaterialen meebestellen
 � Gunstige prijzen

www.abs-safety.nl
Tel. +31 85 208 5742 • info@abs-safety.nl

EIGENSCHAPPEN & 
VOORDELEN

 Zeer geschikt als drukverdeelplaat
 op EPS en MW isolatie

 Zeer geschikt in verlijmde daksystemen
 Zeer drukvast, perfecte oplossing bij

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

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

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

T  0113 55 77 77  
F  0113 55 77 78

info@mawipex.nl
www.mawipex.nl

Firestone
ISOGARD™ HD 
Cover Board

Mineraal gecoate
glasvlies cachering

Polyisocyanuraatschuim
met hoge densiteit
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De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zal (volgens de planning) 

op 1 januari 2021 in werking treden. Deze nieuwe wet heeft tot doel de  

bouwkwaliteit van gebouwen te verbeteren. Dat gebeurt enerzijds door  

de kwaliteitsborging door private partijen te laten uitvoeren en anderzijds 

door de aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering uit te breiden.  

In het eerste deel van dit tweeluik schreef mijn kantoorgenoot Juuk Hulshof 

over de kwaliteitsborging. In dit tweede deel wordt ingegaan op de  

aansprakelijkheid van de aannemer.

Uitgebreide  
aansprakelijkheid  
voor de aannemer

WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN

Ten aanzien van de consument-opdrachtgever is deze bepa- 
ling dwingend recht: de aannemer kan hier niet van afwijken.  
In andere gevallen kan worden afgeweken, maar dit moet 
uitdrukkelijk in de overeenkomst worden opgenomen.  

OVERIGE NIEUWE VERPLICHTINGEN
De belangrijkste wijziging in de Wkb is het nieuwe aan-
sprakelijkheidsregime. Hiernaast worden nog enkele 
 wijzigingen doorgevoerd, die neerkomen op de navolgende 
verplichtingen van de aannemer:

•  Het verstrekken van een opleverdossier aan de 
 opdrachtgever vóór oplevering.

•  Indien de aannemer de opdrachtgever moet waarschuwen, 
moet dat schriftelijk en ondubbelzinnig gebeuren.

•  In geval van de bouw van een woning voor een 
 consument moet de aannemer melding maken van  
haar financiële zekerheden.

•  De aannemer moet (in geval van storting van 5% van de 
aanneemsom in een depot bij de notaris) de consument 
in de periode tussen één en twee maanden na oplevering, 
schriftelijk verzoeken of de consument van een opschor-
tingsrecht gebruik wil maken. 

TIPS VOOR DE PRAKTIJK M.B.T. AANSPRAKELIJKHEID 
Opleverdossier
Laat de opdrachtgever tekenen voor de ontvangst van  
het opleverdossier en vermeld (op deze getekende ont-
vangstbevestiging) ook wat de inhoud van het ontvangen 
opleverdossier is (bijvoorbeeld: gebruikshandleidingen, 
garantieverklaringen, etc.).

Leg de oplevering vast in een ondertekend P-V
Om onduidelijkheden en sluimerende aansprakelijkheden 
te voorkomen, is het aan te raden om alle gebreken duidelijk 
vast te leggen in een door beide partijen ondertekend P-V. 

Het is daarbij aan te bevelen om ook per gebrek aan  
te geven of, en zo ja wanneer, dit gebrek hersteld wordt.  
Om discussies te voorkomen over de locatie, aard of  
omvang van (een) in het P-V omschreven gebrek(en)  
kan film- en/of fotomateriaal uitkomst bieden.

Voor een beperking van de aansprakelijkheid van  
aannemer: wijk expliciet af van artikel 7:758 lid 4 BW  
in de aannemingsovereenkomst
De aannemer zou in de aannemingsovereenkomst  
(bij een niet-consument als opdrachtgever) de volgende 
tekst kunnen opnemen: “In afwijking van artikel 7:758 lid 4 BW  
komen partijen overeen dat aannemer na oplevering niet 
meer aansprakelijk is voor tekortkomingen aan het werk, 
behoudens het bepaalde in § 12 UAV 2012” ■

Floris Pels Rijcken

AANSPRAKELIJKHEID NU
In het huidige stelsel is de aannemer niet meer aansprakelijk 
voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van  
oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken (artikel 7:758 
lid 3 BW). Kort en goed: na oplevering is de aannemer alleen 
aansprakelijk voor ‘verborgen gebreken’. De UAV 2012 (§ 12) 
kent een soortgelijke regeling. 

AANSPRAKELIJKHEID ONDER WKB
De Wkb gaat in dit aansprakelijkheidsregime verandering 
brengen. Er wordt een nieuw lid (4) aan artikel 7:758 BW toe-
gevoegd, waarin is bepaald dat de aannemer aansprakelijk 
is voor (alle) gebreken die bij de oplevering van het werk  
niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer 
zijn toe te rekenen. Het uitgangspunt wordt dat de aannemer 
ook voor niet verborgen gebreken aansprakelijk is.  
De bewijslast dat een gebrek niet aan haar is toe te rekenen, 
ligt bij de aannemer.  

Floris Pels Rijcken.
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ERIK EN DE ANDEREN

De dakenbranche krijgt een steuntje in de rug van de overheid, tenminste:  

degenen die zich met verduurzaming bezighouden. Erik Steegman onderzoekt  

de mogelijkheden voor groene en blauwe daken.

Gemeenten kunnen groen  
en water op daken afdwingen

DE BRIEF
De Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 
en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) hebben in  
een brief aangegeven hoe zij invulling geven aan deze moties:
“Op dit moment gelden beperkte mogelijkheden om  
toepassing van zon-PV op daken af te dwingen.  
De Minister van BZK zal daarvoor een wijziging van het  
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl – opvolger van het 
Bouwbesluit 2012 onder de Omgevingswet) in procedure  
brengen waarmee gemeenten conform de motie meer  
mogelijkheden krijgen om het duurzaam gebruik van daken 
na de lokale afweging ook richting burgers en bedrijven af  
te dwingen. Het voornemen is om gemeenten in het Bbl  
de bevoegdheid te geven via een zogenoemde maatwerk-
regel in het omgevingsplan te eisen dat nieuwe gebouwen  

die niet al onder de voorgenomen BENG-eisen vallen,  
zoals onverwarmde industriehallen, hun dak moeten gebrui-
ken voor duurzame opwek van energie of klimaatadaptatie. 
De gemeente kan hierbij gebiedsgericht differentiëren.  
De reden dat deze mogelijkheid zich niet richt op nieuwe  
gebouwen die al onder de voorgenomen BENG-eisen  
vallen, is dat die BENG-eisen al verplichten tot een minimaal  
aandeel hernieuwbare energie.

Ook voor bestaande gebouwen worden de mogelijkheden 
voor gemeenten in het Bbl verruimd om zon op daken te 
stimuleren. Bij bestaande daken bestaat grotere noodzaak 
voor individueel maatwerk. Soms zal duurzaam gebruik van 
een bestaand dak alleen haalbaar zijn als hier financiële 
mogelijkheden, zoals een subsidie, tegenover staan of  
wordt aangesloten bij een natuurlijk vervangingsmoment, 
zoals renovatie. Daarom is er voor de bestaande bouw  
gekozen voor zogenoemde maatwerkvoorschriften.  
Een dergelijk voorschrift landt in een maatwerk- besluit  
en moet altijd in het individuele geval door het bevoegd  
gezag gemotiveerd worden.

Met het aanpassen van de bouwregelgeving creëert het 
kabinet nieuwe bevoegdheden voor gemeenten. Het kabinet 
roept gemeenten ook op om hier actief gebruik van te maken 
zodat waar mogelijk elk dak wordt benut als zonnedak.”

Erik Steegman, NDA/CONINKO

Om PV op het dak te krijgen, hoef je over het algemeen  
niet alles uit de kast te trekken om iemand te overreden, 
maar groen of water op het dak vragen wel enige over-
tuigingskracht. Het kosten/baten-aspect en zelfs twijfel aan 
het nut hiervan is nog wel eens een struikelblok geweest. 
Gelukkig leven wij in een tijd waarbij de overheid het nut 
inmiddels ingezien heeft en door middel van subsidie  
en investeringsaftrekregelingen de verduurzaming van daken 
stimuleert. En nu krijgen gemeenten zelfs de mogelijkheid  
om deze verduurzaming af te dwingen.

Op 2 oktober 2018 en 28 mei 2019 heeft de Tweede Kamer de  
moties van het lid Dik-Faber c.s. aangenomen. Met de motie  
spreekt de Kamer haar zorg uit over het gegeven dat zonne- 
 parken ertoe kunnen leiden dat landbouwgrond verdwijnt, 
met alle gevolgen van dien voor de natuur en het bodem-
leven. Mede vanuit die overweging heeft de Kamer het 
kabinet verzocht om in samenspraak met decentrale over-
heden een Zonneladder op te stellen voor de inpassing van 
zonne-energie, zodat primair onbenutte daken en terreinen 
worden benut en landbouw en natuur zo veel mogelijk 
worden ontzien. 

FOCUS OP ZONNEPANELEN
Wij lezen in deze brief wederom veel aandacht voor PV  
en ergens is het vreemd dat vergroening op daken  
niet op zichzelf al een belangrijk genoeg thema is,  
maar de zin “hun dak moeten gebruiken voor duurzame 
opwek van energie of klimaatadaptatie” bevat de sleutel.  
Gemeenten kunnen ook groen en water op daken  
afdwingen, omdat er gevraagd wordt om klimaatadaptatie,  
zelfs bij bestaande bouw.

De verwachting is dat het Nederlandse dakenlandschap 
dankzij deze motie versneld zal vergroenen. Het multifunc-
tionele dak wordt de nieuwe standaard. Dakdekkers en 
dakhoveniers (en PV-installateurs) zullen de handen ineen 
moeten slaan en nauw samen moeten gaan werken om 
kwalitatief goede daken op te leveren en om deze veilig  
te kunnen vergroenen en onderhouden. ■

Foto: Octo.

Erik Steegman NDA Duurzaam Dak Concept.
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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

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.

Oktober

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

November

01.11 Ontwerp en installatie van energie-opslagsystemen  1 dag

04.11 Ontwerp zonnestroomsystemen  3 dagen

07.11 Onderhoud en beheer van pannendaken  1 dag

12.11 Veilig werken op hoogte/ pbm-training  1 dag

14.11 Installeren van zonnestroomsystemen  2 dagen

20.11 Duurzame daken  1 dag

22.11 PV-installaties aansluiten op de meterkast  1 dag

25.11 Verwerking Bladlood  1 dag

27.11 Workshop Veranderend Bouwproces  1 dag

27.11 PV-installaties aansluiten op de meterkast  1 dag

28.11 Bouwkundige montage zonne-energiesystemen  2 dagen
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In deze rubriek laat Roofs markante personen van binnen en buiten  

de dakenbranche aan het woord. De insteek is om de visie en de persoon 

achter die visie voor het voetlicht te brengen.

Grenzen slechten
AAN TAFEL MET… MARTIN VAN DER VLIET

gebouwd, dat ze geen extra belasting aankunnen, wordt de 
ontwikkeling van dit type daken geremd. Gepleit werd voor 
een zodanige aanpassing van het Bouwbesluit dat dit type 
daken in de toekomst veel eenvoudiger kan worden  
aangepast (zie ook Roofs september 2019). 

De bijeenkomst werd op initiatief van Martin van der Vliet  
en Fioen van Balgooi van MVO Nederland georganiseerd. 
Van der Vliet is netwerkmanager Beton bij MVO Nederland 
en secretaris van het Betonakkoord. Het is een helder signaal 
dat MVO Nederland de toepassing van multifunctionele  
daken omarmt en zich hard maakt voor een aanpassing van 
de regelgeving op dit gebied: bij de bijeenkomst was ook 
een beleidsmedewerker van het Ministerie van BZK aanwezig. 

GRENZEN
“Ik hou niet van grenzen en dat zie je in al mijn activiteiten 
terug,” vertelt Van der Vliet. “Grenzen tussen mensen,   
tussen bedrijven, tussen branches, maar ook tussen  
buiten en binnen.” Na zijn opleiding HTS Bouwkunde ging  
Van der Vliet aan de slag als constructeur, gespecialiseerd  
in verschillende materialen, waarbij beton steeds meer  
de boventoon ging voeren. Voor achtereenvolgens de  
Betonvereniging, CUR en CROW heeft hij de meest uiteen - 
lo pende werkzaamheden uitgevoerd, variërend van bestuurs-
functies tot het opzetten en uitrollen van opleidingen.  
Zodoende was hij als secretaris betrokken bij het  
Betonakkoord, een voortzetting van de Green Deal Beton, 
waarbij afspraken zijn vastgelegd tussen alle ketenpartijen 
in de betonsector om de duurzaamheid binnen de beton-
branche te verbeteren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het 
ontwikkelen van innovatieve methoden voor het terugwinnen 
van zand, grind en cement uit betongranulaat.

“De opdrachtgever bepaalt. Maar je ziet vaak dat tijdens het 
bouwproces de ambities wegdruppelen, vaak uit kosten-
overwegingen. Bij dit soort ontwikkelingen is het belangrijk 
dat de opdrachtgever weet wat hij koopt. Gelukkig is een 
partij als Rijkswaterstaat teruggekomen van de houding  
‘de markt, tenzij’. Je kunt niet zomaar zeggen: ‘Ik wil vervoer 
en zie maar of het brug of een tunnel wordt’. Vergelijk het 
met de aanschaf van een auto. Je hebt vooraf duidelijke 
wensen en op basis van een kundig advies kun je bepalen 
welke auto je nodig hebt. Met een gebouw of bouwwerk 
is het niet anders, al houd je natuurlijk het verschil dat de 
 opdrachtgever steeds met wisselende samenwerkings-
verbanden te maken heeft. De opdrachtgever en de 
 bouwpartijen hebben een gemeenschappelijk doel en 
gelukkig onderkent Rijkswaterstaat dat ook. Kennis zorgt 
ook voor het besef dat een wat grotere investering aan de 
 voorkant op de langere termijn een besparing betekent. 
Duurzaamheid voegt waarde toe aan een gebouw  
of bouwwerk.”

TWEEDE MAAIVELD
“Neem bijvoorbeeld het dak van het AZ-stadion, dat naar 
alle waarschijnlijkheid is ingestort omdat de constructie 
uit budgettaire overwegingen te licht was geconstrueerd,” 
vervolgt Van der Vliet. “Als al aan het begin op een veel 
creatievere manier was nagedacht over de functie van het 
stadiondak, dan krijg je op alle gebieden een heel ander 
verhaal, waarbij ik ervan overtuigd ben dat dan op de  
langere termijn de balans ook op financieel gebied positief 
is. Mijn fantasie wordt er in ieder geval door geprikkeld!  
Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een wielerbaan  
op het stadiondak. De ambities reiken ver: ik zie ook veel in 
de gedachte dat er op het dak een tweede maaiveld is  
te creëren met behulp van hangbruggen tussen de respec-
tievelijke multifunctionele daken. Dit levert een bron van 
creativiteit op: er is een veelvoud aan functies en ideeën die 
we nu niet kunnen bedenken, maar die ontstaan door het te 
gaan doen. Tijdens onze ‘roadshow’ vertelde een beheerder 
van een woningcorporatie dat één van hun daken werd 
gebruikt als hondenuitlaatplek en dat dit voor de bewoners 
een belangrijk argument was om voor het appartement te 
kiezen. Zoiets bedenk je nooit uit jezelf!”

“Het levert ook de vraag op van wie een dak eigenlijk is.  
Ik vind CIRCL in Amsterdam een inspirerend voorbeeld  
van hoe het kan. Het dak hoort bij het hoofdkantoor van  
ABN AMRO aan de Zuidas in Amsterdam, maar fungeert 

feitelijk als een openbaar dak naast het treinstation  
Amsterdam WTC. Je ziet nu dat andere banken dit voorbeeld 
overnemen. Over banken gesproken: een onderwerp dat bij 
financiers nadrukkelijk op tafel ligt, is de vraag of ‘onduur-
zaam’ gebouwde gebouwen nog wel gefinancierd moeten 

worden. Je ziet kortom dat de maatschappelijke waarde van 
een gebouw steeds nadrukkelijker een rol gaat spelen.”

“Wat mij betreft zijn we daarmee weer terug bij waar we  
begonnen,” besluit Van der Vliet. “Zoals ik eerder zei heb ik 
het niet zo op grenzen. Bij natuurinclusief bouwen komt  
ook de vraag op wat buiten is en wat binnen. Die grens hoeft 
niet zo strikt te zijn. En er zijn ook situaties te bedenken waarin 
een dak niet waterdicht hoeft te zijn.  
Je kunt buiten en binnen veel meer  
integreren, zodat ze in elkaar overvloeien. 
Hoe mooi is dat?” ■

MARTIN VAN DER VLIET  
IN ACHT VRAGEN

BURGERLIJKE STAAT?
IK BEN AL 42 JAAR GETROUWD.

KINDEREN?
TWEE DOCHTERS EN  
VIER KLEINDOCHTERS.

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT?
MOTORRIJDEN EN HARDLOPEN. EN IK  
DOE AAN IMPROVISATIETHEATER. DAAR HEB IK OOK IN  
MIJN WERKZAME LEVEN VEEL AAN: JE LEERT ER GOED  
DOOR LUISTEREN, SITUATIES TE NEMEN ZOALS ZE ZICH  
VOORDOEN EN UIT TE GAAN VAN WAT DE ANDER  
JE AANREIKT. HET VEREIST EEN SOORT OPENHEID DIE  
OOK IN VERGADERINGEN HEEL PRODUCTIEF IS.

FAVORIETE MUZIEK?
DE GOLDBERGVARIATIES VAN BACH, IN DE UITVOERING  
VAN GLENN GOULD. 

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING?
ITALIË. ALLES AAN DAT LAND IS BEZIELD: HET KLIMAAT,  
DE KEUKEN, DE MENSEN, DE KUNST.

FAVORIETE STAD?
HOORN. WE HEBBEN DAAR DE EERSTE JAREN VAN  
ONS HUWELIJK GEWOOND EN DAAR ZIJN OOK  
ONZE KINDEREN GEBOREN.

FAVORIETE GEBOUW?
HET EEMHUIS IN AMERSFOORT. HET IS ZO’N GEBOUW  
WAAR JE JE DIRECT THUIS VOELT ALS JE ER BINNENKOMT.  
WAAR DAT MEE TE MAKEN HEEFT? IK DENK MET HET  
MATERIAALGEBRUIK, HET LICHT EN DE INRICHTING.

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP?
IK KAN ER OPRECHT TROTS OP ZIJN ALS EEN VERGADERING 
GOED VERLOOPT DOORDAT IK GOED HEB GELUISTERD  
EN DE JUISTE VRAGEN HEB GESTELD.

Afgelopen zomer organiseerde MVO Netwerk Beton, onder-
deel van MVO Nederland, een zogeheten ‘roadtrip’ op het 
CIRCL-gebouw in Amsterdam, met als thema: ‘Het dak op!’ 

Uitgangspunt van de bijeenkomst was het bespreken van  
de (on)mogelijkheid van de toepassing van multifunctionele 
daken: doordat de daken in Nederland zodanig licht zijn 

“ DUURZAAMHEID VOEGT WAARDE TOE”

“ MOET EEN ONDUURZAAM  

GEBOUW NOG WEL  

GEFINANCIERD WORDEN?”

“ DE GRENS TUSSEN BUITEN EN BINNEN 

HOEFT NIET ZO STRIKT TE ZIJN”



Elk van onze 20 vestigingen levert de hoogwaardige kunststof afvoeren van Dyka uit 
voorraad. Onze magazijnen zijn voorzien van een speciaal geselecteerd assortiment dat alles 
omvat om een goede afvoer van regenwater te realiseren. 

Van buizen en beugels in verschillende lengten en diameters tot bochten, vergaarbakken en 
bladvangers. Alles dat nodig is om hemelwater op en rondom het dak en de gevel af te voeren 
hebben wij op voorraad. De vestigingen met een AaboShop hebben daarnaast zelfs nog veel 
meer aanvullende producten op voorraad. Uiteraard kunnen wij in overleg ook alle andere 
producten uit het assortiment van Dyka leveren. 

Dus neem contact op met één van onze vestigingen en bestel Dyka PVC voortaan gewoon 
direct met alle andere materialen mee! 

Dyka PVC HWA en accessoires
Maten ø80 en ø100 uit voorraad leverbaar!

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

Het werken op een dak gaat gepaard met risico’s. Voor iedere bouwprofessional 

die zijn veiligheid wil waarborgen, zijn persoonlijke beschermingsmiddelen en 

het juiste materieel onmisbaar. Meer veiligheid betekent minder ongevallen, minder 

schades, een betere werksfeer en een hogere efficiency. 

Met meer dan 100 jaar ervaring weet Vlutters Tools & Safety waar ze het over 

hebben. Het bedrijf uit Oldenzaal levert liften, kranen, dakgereedschappen 

en veiligheidsproducten. Bovendien kan Vlutters u bij bovengenoemde zaken 

professioneel adviseren, goede onderhoudsservice bieden en ondersteunen bij 

veiligheidsprojecten. Vlutters helpt om uw werk naar het hoogste niveau te tillen.

T  +31 (0)541 - 57 30 00
E  info@vlutters.nl

www.vlutters.nl

De specialist voor veilig en efficiënt 
werken naar, op en van het dak

Vlutters Tools & Safety: vernieuwd en toch vertrouwd



Roofs     33

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

De tijden zijn veranderd

handen licht werk maakten, hebben we 
nu gereedschappen en hulpmaterieel die 
ons leven vereenvoudigen. Maar qua secundaire arbeids-
voorwaarden, sociale cohesie en mentaliteit liggen we nog 
mijlen achter op die kantoorpikkies. Vrije dagen en vakanties 
opnemen is bij ons niet iets dat zomaar kan. Over  salarissen 
die worden betaald laat ik me niet uit. Overal vindt men 
Rupsjes Nooitgenoeg. Die zien altijd overal groener gras, 
maar zelden zien ze het ploegwerk dat is uitgevoerd op  
die akkers. 

Samen iets bouwen is ook anno nu iets anders dan met 
elkaar bouwen. “Als jij niet klaar bent, kom ik wel terug  
als ik kan beginnen” is iets anders dan: “Jammer, maar als ik 
even help, kan ik zo wél starten”. Dat laatste komt er met  
de moderne uitvoerders wel steeds meer in, die hebben  
gezien dat een grote mond en zich als slavendrijver boven de  
meute verheven voelen geen betere bouwwerken opleveren.

Kortom: willen we comfortabel blijven wonen en in mooie, 
goed uitgeruste bedrijfspanden werken, dan zullen we  
moeten zorgen voor mensen die deze belangrijke werk-
zaamheden voor onze maatschappij uitvoeren. Het moet 
alge mener worden erkend dat jongens en meisjes die voor 
een vak kiezen, zoals loodgieter, timmerman, tegelzetter, 
stratenmaker of dakdekker, geen missers maar toppers zijn. 
Toppers die een goede boterham verdienen en met trots 
thuis kunnen vertellen wat ze die dag weer hebben gecre-
eerd of gerepareerd. Zij leveren een grote bijdrage aan de 
economie van ons land. 

Bob Dylan wist het 55 jaar geleden al:  
‘The times they are a-changin’’. 

Natuurlijk kennen de lezers van Roofs wel de waarde van 
hun eigen werk. Maar soms heb ik het gevoel dat velen 
diep in hun hart óók denken dat kantoormensen hoger op 
de maatschappelijke ladder staan. Iets meer zelfbewustzijn 
zou onze branche niet misstaan. En breng dat zelfbewustzijn 
alstublieft over op de kinderen. Daar ligt de toekomst. ■

Wat onze ouders jaren geleden niet voor mogelijk hadden 
gehouden, gaan de kinderen van onze kinderen bij hun 
kringgesprek vast en zeker meemaken. Als tijdens één van 
die sessies gevraagd wordt: “Wat voor werk deed jouw opa?”, 
dan kan uw kleinkind vol trots zeggen: “Mijn opa deed heel 
belangrijk werk, die zat in de bouw. Hij zorgde ervoor dat  
alle mensen in droge huizen konden wonen!” Met de borst 
vooruit vervolgt uw oogappeltje dan: “Hij was dakdekker!”

Daar waar het mijn vader alles aan was gelegen dat zijn  
kinderen ‘verder konden leren’, zoals hij dat zei, zullen de  
ouders van nu zich ervan bewust moeten worden dat  
aan ’met je handen werken’ niets vies is. Natuurlijk hoopte 
mijn vader dat ik niet zoals hij aan de slag moest gaan.  
Zwaar, vies en bepaald niet ongevaarlijk werk met beperkte 
voorzieningen op de scheepswerf, vijf dagen in de week en 
toen ik nog klein was, ook de zaterdagochtend tot 12 uur. 
Nee, begrijpelijk dat er voor de mensen die fysiek zulk  
zwaar werk hadden een droom in vervulling ging als hun 
kinderen een ’kantoorbaan’ konden bemachtigen.

Maar kijk nu eens: veel eenvoudig, administratief werk 
verdwijnt en andere werkzaamheden, die veelal repeterend 
zijn, worden geautomatiseerd. Doorleren zonder vak lijkt voor 
velen een weg naar thuiszitten. Voor veel schools opgeleide 
managers zijn domweg geen functies. Toch blijven ouders 
hun kinderen stimuleren om tijdens hun opleiding voor  
kantoorfuncties te kiezen, gewoon omdat hun ouders dit  
hen met de paplepel hebben ingegeven.

Het is dan ook tijd dat men zich gaat realiseren hoe 
 belangrijk de mensen in de bouw en in andere arbeids-
intensieve sectoren zijn. Zonder deze hardwerkende mensen 
heeft de gemiddelde directeur immers geen dak boven  
zijn hoofd en geen droge plek om zijn bedrijfsvoering uit te 
voeren. Zonder de mannen (of vrouwen) die komen als uw 
toilet niet meer spoelt, zal menig gezin weer op de emmer  
de behoefte moeten doen en krijgen de kakkers hun was 
niet meer schoon. Natuurlijk kan de pennenlikker met  
een beetje goede wil en héél veel vrije tijd zelf het binnen-
schilderwerk doen, maar op 18 hoog wordt het buitenwerk 
nooit meer geschilderd.

Het werk in de bouw is nu anders dan in de tijd van mijn 
ouders en die daarvoor. Waar men eerst dacht dat vele 

THEO TALKS

In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad zijn mening over  

de dakenbranche en aanverwante onderwerpen.

Lange Linden 32
5433 NC Katwijk

T  088-9965680 
F  024-6782495

info@aabogreentech.nl
www.aabogreentech.nl

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

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



Special 
luchtdicht 
bouwen
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Voor de energietransitie en het verduurzamen van de gebouwde  

omgeving zijn energiezuinige toepassingen, luchtdicht bouwen  

en circulaire oplossingen belangrijke pijlers. Om het belang van  

de gebruikers en de leefbaarheid in gebouwen te blijven garanderen,  

zijn comfortaspecten zoals  

voldoende ventilatie echter  

net zo belangrijk.

Luchtdicht bouwen en een 
comfortabele binnenruimte

SPECIAL LUCHTDICHT BOUWEN

BINNENMILIEU
Behalve energieverlies, kan dit grote gevolgen hebben voor 
het binnenmilieu. Goed geïsoleerde gebouwen lopen meer 
kans op vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stof-
fen als er ongewenste luchtstromen optreden. Het is zaak om 
de aanslui tingen tussen bouwdelen en bouwonderdelen 
goed luchtdicht uit te voeren. Wanneer dat namelijk  
niet het geval is, stroomt vocht in de bouwschil om te  
condenseren, met schimmel als gevolg. Dat leidt ook tot  
rotting, met ongewenste schadelijke stoffen in het binnen-
milieu als gevolg. 

Ventileren heeft alleen zin als deze ongewenste luchtstromen 
niet voorkomen: dat is de kern van luchtdicht bouwen.  
We noemen het ‘luchtdicht’, omdat bij een test de bedoelde 
ventilatieopeningen worden afgesloten, om te testen  
hoe goed de overige aansluitingen zijn gerealiseerd.  
Wordt hier niet onbedoeld ‘geventileerd’? 

In het Bouwbesluit worden om deze reden beperkingen 
gesteld aan de luchtdoorlatendheid van de gebouwschil. 
Artikel 5.4 schrijft voor dat de volgens NEN 2686 bepaalde 
luchtvolumestroom via ‘onbedoelde openingen’ in de  
bouwkundige omhulling niet méér mag bedragen dan  
0,2 m³/s (=200 dm³/s). Uitgaande van een woning met een 
vloeroppervlak van 120 m2 betekent dat een qv;10 waarde  
van maximaal 1,6 dm3/s.m2.

BENG
Zoals bekend, worden in het Bouwbesluit minimale eisen  
geformuleerd. De gewenste mate van luchtdicht bouwen 
wordt dus feitelijk niet meer bepaald door het Bouwbesluit, 
maar vanuit de BENG-eisen. In BENG 1 wordt de kwaliteit  
van de gebouwschil vastgelegd, van waaruit de maximale  
energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar 
wordt bepaald. Een goede luchtdichting is daarbij een  
heel belangrijke schakel om te voldoen aan deze eis.  
De nieuwe BENG-eisen worden per 1 januari 2020 van kracht, 
daarom hieronder nog eens op een rijtje wat de eisen 
inhouden.

BENG 1: Energiebehoefte
De hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor 
verwarming en koeling, uitgedrukt in ‘thermische’ kWh per m² 
gebruiksoppervlakte per jaar. Deze indicator gaat over het 
beperken van de energievraag van het gebouw zelf.  
BENG 1 wordt ook wel de ‘schilindicator’ genoemd,  
omdat het ventilatiesysteem, warmte- en koude-opwekkers en 
PV-panelen geen invloed hebben op BENG 1 (wel op BENG 2).  
Bij BENG 1 zijn vooral isolatie, infiltratie, oriëntatie,  
gebouwvorm, glaspercentage, thermische massa en  
zonwering van belang.

BENG 2: Primair energiegebruik
De hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per m² gebruiks-
oppervlakte per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, 
warm water en installaties. BENG 2 is het totale primaire  
energieverbruik, minus de hoeveelheid hernieuwbare  
energie op, aan of nabij het gebouw.

BENG 3: Aandeel hernieuwbare energie
Het percentage hernieuwbare energie van het totale  
energiegebruik. Het gaat hier bijvoorbeeld om zonne-energie, 
geothermische energie en bodemenergie.

Hierop vooruitlopend wordt in toenemende mate in de 
bestekken een qv;10 waarde van maximaal 0,15 dm3/s.m2 

gevraagd. Dat is ruim 10x lager/beter dan het Bouwbesluit  
of het KOMO-attest aangeeft. De hoogtemperatuur- 
verwarming (HTV) verandert bijna ongemerkt in een  
laagtemperatuur (LTV), met als gevolg dat een goede  
luchtdichting zelfs essentieel is geworden om het vereiste 
comfort te halen. ■

Luchtdicht bouwen is met name van belang  
vanuit het oogpunt van energiebesparing en de 
energietransitie. Uitgangspunt is de Trias Energetica,  
die begint met beter isoleren. Pas wanneer de  
constructie goed is geïsoleerd, kan worden gedacht 
aan andere energiebesparende of -opwekkende 
maatregelen. Beter isoleren betekent vooral de  
warmteweerstand van de bouwschil verhogen.  
En dat betekent vooral de isolatie beter laten aan-
sluiten en koudebruggen terugdringen: dat is effec-
tiever dan meer isolatie aanbrengen. Hoe meer en 
beter er geïsoleerd wordt, hoe groter het belang van 
luchtdicht bouwen. Wanneer de aansluitingen niet 
gesloten zijn, dan stroomt energie langs de isolatie 
weg. Op deze manier vindt als het ware dubbel 
energieverlies plaats: opgewarmde binnenlucht kan 
immers naar buiten stromen. Tegelijk stroomt koude 
lucht naar binnen, die opgewarmd moet worden. 

“ IN HET BOUWBESLUIT WORDEN 

BEPERKINGEN GESTELD AAN  

DE LUCHTDOORLATENDHEID 

VAN DE GEBOUWSCHIL”



Met de instelbare Run-off control biedt ZinCo een eenvoudige  
en zeer effectieve oplossing om de overbelasting van het rioolstelsel 
tijdens piekbuien te voorkomen. 

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.         

ZinCo Benelux b.v.   •   Postbus 9092, NL  •  1006 AB Amsterdam   •   Tel. (020) 667 48 52   •   daktuin@zinco.nl   •   www.zinco.nl

Run-off control: de meest eenvoudige 
oplossing voor retentiedaken

www.ubbink.nl/luchtdichtafwerken

Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!

Voorkom dubbel 
energieverlies!energieverlies!

Bij ongewenste luchtlekken via kieren, spleten en naden verdwijnt opgewarmde binnenlucht naar buiten en 
dringt koude lucht naar binnen. Dat zorgt voor dubbel energieverlies. Met de luchtdichte oplossingen van 
Ubbink bespaart u energie, reduceert u geluidsoverlast, ervaart u meer comfort en gaat uw constructie langer 
mee. Bij luchtdicht bouwen is ventilatie noodzaak voor een gezond binnenklimaat. Met het innovatieve 
Ubbink Air Excellent luchtverdeelsysteem voor mechanische ventilatie bereikt u een optimaal binnenklimaat!

met de Ubbink luchtdichte oplossingen!

19526 Adv Luchtdicht afwerken verw 230x300.indd   1 17-07-19   13:49
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Momenteel wordt basisschool De Schakel in Vlaardingen gerenoveerd tot 

een zogeheten Integraal Kind Centrum (IKC) voor onderwijs en opvang 

van kinderen in de leeftijd 0 tot 12 jaar. Als de werkzaamheden zijn  

afgerond, vinden de activiteiten plaats vanuit een energieneutraal of 

NOM (Nul op de Meter)-gebouw. De gebouwschil werd volledig prefab 

op de bouwplaats aangeleverd, inclusief geïntegreerde installaties.

Energieneutraal  
schoolgebouw  
uit prefab elementen

Tekst: Edwin Fagel
Foto’s: Fit4TheFuture

De renovatie van De Schakel kent zijn oorsprong in  
het innovatieprogramma School vol Energie van de  
Green Deal Scholen. Een belangrijk doel van het innovatie-
programma is: vraag, aanbod, regelgeving en financiering 
samenbrengen om grootschalige energieneutrale renovatie 
van scholen mogelijk te maken. Op deze manier wordt een 
geheel nieuw perspectief geboden voor alle scholen die na 
de Tweede Wereldoorlog gebouwd zijn en die nog steeds  
dagelijks in gebruik zijn. Het gebruik voldoet al lang niet 
meer aan de kwaliteitseisen van nu en de exploitatielasten 
zijn flink hoger dan de hiervoor ontvangen vergoedingen. 
Daarnaast sluiten deze gebouwen vaak niet meer aan bij  
de huidige en toekomstige onderwijsvisie.

Het bestaande gebouw is in korte tijd snel en grondig  
gerenoveerd en opnieuw ingericht. Zowel het ontwerp,  
de realisatie, als het onderhoud van het gebouw voor  
20 jaar behoren integraal tot de opdracht. De renovatie is 
door het verantwoordelijke consortium Fit4TheFuture  
opgeleverd met garanties op het gebied van Nul op de Meter 
en Frisse Scholen Klasse B. Nul op de Meter houdt in dat het 
gebouw evenveel energie opwekt als de school verbruikt  
(of meer), door slim gebruik te maken van energiebesparende 
en energieopwekkende voorzieningen. Het consortium  
bestaat uit architectenbureau Roosros Architecten uit  
Oud-Beijerland, engineersbureau BouwNext uit Ede en  
Renolution uit Haaksbergen.

TECHNIEK
Het betreft een integrale renovatie van zowel de gehele  
schil als het interieur van het gebouw. Het is de bedoeling dat  
het pand geschikt wordt gemaakt voor zowel het onderwijs 
als kinderopvang en BSO (buitenschoolse opvang),  
zodat kinderen van 0-12 jaar er een goed onderkomen  
hebben. Voor de schil is gebruik gemaakt van het prefab 
staalframesysteem van Renolution. De bouwmethode 
bestaat uit een lichte, stalen constructie waarop dak- en 
gevelelementen worden gemonteerd die in de fabriek zijn 
voorzien van passende kozijnen en beglazing. Het lichte  
gewicht zorgt ervoor dat het niet langer nodig is om een  
extra fundering te maken of de bestaande fundering te  
verbreden. Mede hierdoor worden bouwtijd en -kosten 
aanzienlijk gereduceerd en wordt duurzaam renoveren van 
portiek- en galerijwoningen eenvoudig.

Het prefab karakter van het renovatieconcept maakt  
dat het duurzaam renoveren in enkele dagen tot weken  
kan worden gerealiseerd. De buitenkant wordt als het ware 
‘ingepakt’. De staalframeconstructie voorkomt dat de  
aangebrachte buitenafwerking gaat scheuren en op termijn 
onderhoud nodig heeft. 

Het concept behelst een systeem dat is opgebouwd uit 
prefab panelen, die vooraf volledig op maat zijn geëngineerd 

aan de hand van een 3D-model. Dit wordt gemaakt op  
basis van een gebouwscan, waarvan de gegevens later  
in een BIM-model worden ingevoerd. Op deze manier weet 
men altijd dat de maatgeving klopt. De elementen zijn 
opgebouwd uit een staalframe met daarin de volledige 
dakopbouw, op basis van een isolatielaag (waarbij de 
dikte al naar gelang de gewenste EPC kan variëren) en een 
dampremmende laag. In de schil zijn het ventilatiesysteem 
en lucht-water-warmtepomp geïntegreerd. Op het dak zijn 
aanvullend zonnepanelen aangebracht.

Tijdens de duurzame renovatie met prefab elementen blijft 
een gebouw (of woning) normaal gesproken wind- en 
waterdicht, omdat er geen sloopwerkzaamheden aan gevel 
en dak plaatsvinden. In het geval van de school was de 
bouwkundige staat van de vloeren zo slecht dat besloten is 
om een groot deel van het gebouw te slopen en met prefab 
elementen opnieuw op te bouwen. Het geldt dus wel als een 
renovatieproject, maar feitelijk is het schoolgebouw van de 
grond af aan opnieuw opgebouwd. 

Voor de dakopbouw is er gekozen voor een IKO Roof Concept. 
Belangrijke keuze daarbij is de isolatiewaarde van het dak 
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VEILIGHEID
Tijdens de werkzaamheden was voorzien in een collec- 
tieve beveiliging in de vorm van tijdelijke leuningen.  
Met de installatie van een valbeveiligingssysteem,  
in de vorm van een permanente kabel, is voorzien in een 
veilige onderhoudsfase.

SAMENWERKING
De werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen door  
Fit4TheFuture bv, een dochteronderneming van de  
Renolution Group. Dit bureau functioneert als OEM-er  
(Original Equipment Manufacturer), waarbij producten  
direct vanuit de fabriek door de leveranciers op de  
bouwplaats verwerkt worden. ■

geweest en het positieve effect die de witte toplaag heeft op 
de werking van de zonnepanelen. Het dak moest in dit geval 
niet alleen de kou buiten houden, maar moest er ook voor 
zorgen dat het gebouw niet te warm zou worden. Daarom is 
gekozen voor de volgende opbouw, die is aangebracht door 
dakdekkersbedrijf HDO Dakbedekkingen uit Barendrecht: 

•  Een voorsmeerlaag van IKO quick primer;
•  Een zelfklevende dampremmende laag van IKO Base stick. 

Deze laag heeft tevens als noodlaag gefungeerd;
•  Met de zelfklevende dampremmende laag worden 

 opstaande randen direct luchtdicht afgewerkt;
•  Een isolatiepakket van PIR fabricaat Enertherm ALU,  

zodat wordt voldaan aan een Rc van 10. De isolatie wordt 
mechanisch bevestigd.

•  Een 2-laagse bitumineuze dakbedekking, bestaande  
uit een onderlaag van IKO Base Universeel P14  
(mechanisch bevestigd met de isolatie) en een toplaag 
van gebitumineerde Elastomeer IKO Carrara.  
Deze dakbedekking is voorzien van een witte minerale 
afwerking en gecoat met titaniumdioxide.  
Het systeem is aangebracht volgens de brandmethode.

•  Tenslotte wordt er een valbeveiliging met een permanente 
kabel van Vertic Altiline gemonteerd. 

Tijdens de renovatie kon in het hoofdgebouw geen  
onderwijs gegeven worden, daarom is er gezorgd voor  
tijdelijke huisvesting, zodat onderwijs en opvang gewoon 
door konden gaan. 
 
ESTHETIEK
Het schoolgebouw heeft een nieuwe schil gekregen,  
die aansluit bij de bestaande situatie. Daardoor heeft het 
kindcentrum een frisse en moderne uitstraling gekregen.  
Het dak is zoals gezegd voorzien van een witte dakbedekking. 

DUURZAAMHEID
De witte dakbedekking reflecteert het zonlicht en zorgt  
daardoor voor koeling (minder snelle opwarming van  
de binnenruimte) en heeft een gunstig effect op de  
opbrengst van de zonnepanelen.

De geïntegreerde maatregelen (isolatie, ventilatie,  
warmtepomp, zonnepanelen) zorgen ervoor dat het  
gebouw Nul op de Meter is geworden.  
Het consortium garandeert dit voor een periode van 30 jaar  
(bij een onderhoudscontract van 20 jaar). Het spreekt vanzelf  
dat voortdurend gemonitord wordt dat het gebouw ook 
inderdaad Nul op de Meter is. Een teveel of tekort aan 
 energieverbruik wordt jaarlijks verrekend (vergelijkbaar met 
een belbundel). De te verwachten besparing in energie-
kosten waren de basis voor de financiering van deze  
renovatie. Bovendien is zo veel mogelijk gebruik gemaakt 
van duurzame materialen, zoals FSC hout. Ook is het gebouw 
circulair gesloopt, waarbij verschillende onderdelen uit het 
oude gebouw in het nieuwe gebouw hergebruikt zijn of een 
nieuw leven hebben gekregen. Zo doet de oude hoofdtrap  
nu dienst als noodtrap. 

RENOVATIE SCHIL IKC DE SCHAKEL TE VLAARDINGEN
• OPDRACHTGEVER: UN1EK ONDERWIJS EN OPVANG, VLAARDINGEN
• HOOFDAANNEMER: FIT4THEFUTURE BV, HAAKSBERGEN
•  LEVERANCIER  

DAK- EN GEVELPANELEN: RENOLUTION, HAAKSBERGEN
• DAKDEKKER: HDO DAKBEDEKKINGEN, BARENDRECHT
•  LEVERANCIER ISOLATIE  

EN DAKBEDEKKING: IKO, MOERDIJK
• VALBEVEILIGING: VERTIC, ZOETERMEER

Ga naar de website: www.hdobv.nl

• Brandwerende daken 

• Groene daken

• Lucht zuiverende daken



Hoe werkt GuardianWeldTM?        
Met GuardianWeldTM zet je de isolatie met een speciaal ontwikkelde 
drukverdeelplaat vast op de ondergrond. Eventueel in combinatie met 
een tule die zorgt voor de reductie van de koudebrug. Daar wordt de 
dakbedekking vervolgens overheen gelegd. De GuardianWeld 
drukverdeelplaat is voorzien van een speciale coating (voor TPO, PVC of 
EPDM). Middels inductie wordt de drukverdeelplaat verwarmd, waardoor 
de coating wordt geactiveerd en de hechting met de dakbaan tot stand 
komt. Na het lassen wordt een magneet geplaatst op het plaatje die 
zorgt voor extra druk op de las en een snelle afkoeling.

VELDBEVESTIGING 
GUARDIANWELDTM

Innovatief inductielasapparaat 
voor bevestiging van kunststof 
dakmembranen. 

• Kan leiden tot 20 procent besparing op de totaalkosten
• Geen perforatie dakmembraan én demontabel; duurzaam en minder 

kans op lekkages
• Bevestiging onafhankelijk van overlap
• Geen aparte bevestiging isolatielaag nodig
• Eén breedte dakbaan voor het gehele dak, daardoor minder lasnaden 

en daardoor minder kans op lekkage.
• Machine kiest afhankelijk van stroomtoevoer en temperatuur binnen 

aantal seconde de juiste warmte
• Geen smalle stormbanen in de hoek- en randzone
• Ook te combineren met standaard overlapsysteem
• Ergonomisch verantwoord werken: rechtopstaand, licht in gewicht
• Gebruiksvriendelijk, eenvoudig en snel te hanteren  
• Toepassing minder weersafhankelijk 
• Overzichtelijk controledisplay dat zekerheid biedt

Meer weten?

Neem dan contact op met Guardian via: 0492 – 597 400 
Of kijk op  www.guardian.nl 

Guardian B.V.      
Grasbeemd 14 
5705 DG Helmond    

0492 597400 
info@guardian.nl

isolatiedikte vanaf 20 mm 
t/m 160 mm leverbaar

UTHERM ROOF L
ISOLATIEPLATEN VOOR 
HET PLATDAK

Afmetingen: 1200 x 600 mm 
en 2400 x 1200 mm

Utherm dakisolatieplaten met PIR-hardschuim bieden een 

hoog isolatierendement, zijn vochtongevoelig en licht van gewicht. 

De isolatieplaten zijn drukvast, waardoor ze goed beloopbaar zijn 

en ze zijn makkelijk te verwerken en te monteren omdat PIR 

vormvast is.

De isolatieplaten zijn leverbaar met 2-zijdige cacheerlaag 

van dampdicht ALU-Laminaat.

Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl
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Luchtdicht bouwen is een eis! Het Bouwbesluit vereist een luchtdichte schil:  

de bestaande bouw moet verduurzaamd worden, wat zonder luchtdichting 

niet lukt. Bouwers besteden dus meer en meer aandacht aan luchtdicht  

bouwen. Aanbieders en leveranciers zijn ze ter wille en dus komen er  

producten op de markt, waarmee luchtdicht kan worden gebouwd.  

Probleempje is dat de luchtdichtheid van het product niet hetzelfde is als  

de luchtdichtheid van het gebouw waar het onderdeel van is. Hoe zit dat?

Hoe luchtdicht is mijn 
luchtdicht product?

SPECIAL LUCHTDICHT BOUWEN

Ton Berlee

Luchtdicht bouwen is net als isoleren standaard aan het 
worden. Niet zo gek, want isoleren alleen is niet voldoende. 
Dakdekkers van platte daken kennen de noodzaak van 
luchtdichting als geen ander, ze noemen het alleen damp-
remming. Luchtdichting en dampremming zijn niet hetzelfde, 
maar praktisch wel gelijk. Wanneer warme lucht van binnen 
naar buiten door isolatie stroomt en afkoelt, condenseert het 
overmaat aan vocht in de isolatie, met voor platte daken 
mogelijk grote gevolgen. De reden om aan luchtdichting te 
doen, is niet alleen het risico op condens, maar meer nog 
om het wegstromen van energie te reduceren. Een mate van 
luchtdichting is ook een vereiste om gecontroleerd te ventile-
ren, waar eveneens grote energiewinst mee te behalen is. 

Om de mate van luchtdichting van een woning of  
gebouw vast te stellen, is de Blowerdoortest gebruikelijk.  
Met de Blowerdoortest wordt een gebouw gecontroleerd 
(met ventilatoren) onder een vastgestelde over- of onderdruk 
gezet. Vervolgens wordt gemeten hoeveel lucht per seconde 
toe- of afgevoerd moet worden om de vastgestelde druk in 
stand te houden. Hoe groter een gebouw, hoe groter de kans 
op lekken. Er wordt daarom gemeten naar de hoeveelheid 
liter lucht per seconde per vierkante meter (dm3/s.m2).  
Aan de hand van de test, uitgevoerd bij een druk van  
10 Pascal, wordt vervolgens gemeten hoe ‘lek’ het gebouw  
is en of het voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.  
Het Bouwbesluit kent naar de NEN2687:1989 drie klassen  
van luchtdichting en stelt dat een woning tot 500 m³ een 
qv10-waarde heeft van niet meer dan 200 dm3/sec

Nu wordt eveneens vereist dat gebouwen steeds energie-
zuiniger moeten worden en dat wordt gesteld aan de hand 
van de Energie-Prestatie-Coëfficiënt (EPC) van het gebouw. 
Voor woningen is die gedaald van 0,8 naar 0,6 naar 0,4  
in 20151. De EPC wordt vastgesteld aan de hand van een 
berekening en geldt voor nieuwbouw. De EPC-coëfficiënt lijkt 
op de eenheid van de qv10-waarde, maar is dat niet! 

Om in lijn met de rest van Europa de energiezuinigheid te 
beoordelen, is de BENG ingevoerd. Nieuwbouwwoningen die  
na 2020 worden opgeleverd moeten aan de BENG-norm vol- 
doen, waarbij BENG staat voor Bijna-Energie-Neutraal-Gebouw.  
Om aan die eis te voldoen, die wordt berekend aan de  
hand van het ontwerp, wordt bepaald hoe luchtdicht het 
gebouw, of beter gezegd, de gebouwschil moet zijn.  

Die te halen waarde wordt opgegeven in de qv10-waarde, 
uitgedrukt in dm3/s.m2 en die is gelijk of lager aan die  
van klasse 3. Om te kijken of die waarde gehaald wordt,  
is controle bij oplevering de methode. In België gaan ze 
zover dat niet alleen bij oplevering maar ook 5 jaar na de 
opleveringsdatum nog gecontroleerd kan worden.  
Als aannemer ben je goed de Sjaak als het bij die controle 
niet voldoet, want de gehele afwerking is dan al aangebracht. 
Daarom zoeken leveranciers en aannemers naar een  
methode waarin de ruwbouw op luchtdichting gecontro-
leerd kan worden vóórdat deze afgebouwd gaat worden.  
Dus vóórdat de isolatie aangebracht wordt, eigenlijk de fase 
waarin de dampremmende laag aangebracht wordt op 
platte daken. Het is ook de reden dat aannemers op zoek 
gaan naar producten die bewezen luchtdicht zijn.  
Die oefening is bekend van gevelelementen in de hoogbouw. 

Gevelelementen in de hoogbouw, zoals kozijnen en puien, 
worden op luchtdichtheid getest in laboratoriumopstellingen. 
Dat is niet zo verwonderlijk, want een briesje over de grond is 
20 verdiepingen hoog al gauw een stormwind. De onder- en 
overdruk op gevels in hoogbouw is veel groter dan de druk 
van de qv10-waarde op maaiveldniveau. En controle achteraf, 
na plaatsing op 20 hoog, is ook vele malen kostbaarder en 
dus eisen aannemers zekerheid en garantie, wat verschaft 
wordt aan de hand van beproefde opstellingen. Het te testen  
kozijn of gevelelement wordt voor een luchtdichte kast  
geplaatst, waarna in de kast de druk wordt opgevoerd.  
Er wordt dus niet bij 10 Pascal druk gemeten, dat is de aan-
vangswaarde, maar de druk wordt stapsgewijs opgevoerd 
naar 100 Pascal2. De opstelling wordt zowel met onder- als 
overdruk gemeten en de resultaten worden gemiddeld.  
Het kan dus voorkomen dat luchtdichtingsprofielen tussen of  
van de naden weg worden gedrukt of gezogen. Ook kan dat  
afwisselend getest worden, alsof het een stormwind met 
vlagen betreft. De luchtdichtingsprofielen, die gebruikt worden 
om de kozijnen of puien luchtdicht te maken of luchtdicht 
te doen laten aansluiten, worden beoordeeld en geclassifi-
ceerd naar NEN 12207:2016, Ramen en deuren luchtdoor-
latendheid Classificatie. Dat is van klasse 1 tot klasse 4.  
Die classificatie komt dus niet overeen met die van het  
Bouwbesluit, die op zijn beurt weer achterhaald is. 

qv10-waarde classificering

Klasse 1 > 0,6 dm3/s.m2 basis Niet energie-
zuinig 

Klasse 2 0,5<qv10<0,3 dm3/s.m2 goed Energiezuinig 

Klasse 3 <0,15 dm3/s.m2 ‘passief’ Energie-
neutraal
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HET METEN VAN ‘LUCHTDICHTING’ IS EEN DYNAMISCH GEHEEL 
MET VELE VALKUILEN. ZO ZEGT DE HOEVEELHEID LUCHT NIET  
ALLES OVER DE MATE VAN AFDICHTING VAN DE DELEN.  
WANNEER JE EEN RUIMTE ONDER DRUK ZET, VOER JE STEEDS 
MEER LUCHT TOE NAARMATE DE DRUK HOGER WORDT.  
VERGELIJK HET MET HET OPPOMPEN VAN EEN BAND, DE EERSTE 
SLAGEN ZIE JE DE BAND UITZETTEN, MAAR HOE HOGER DE DRUK, 
HOE MEER SLAGEN JE MOET MAKEN. OMGEKEERD GELDT DAT  
EEN PIEPKLEIN LEK BIJ GERINGE DRUK NAUWELIJKS LUCHT 
DOORLAAT, TERWIJL BIJ GROTE DRUK EEN FIKSE LUCHTSTROOM 
ONTSTAAT. WANNEER HET LEK IN EEN DIKKE LAAG ZIT, KAN DE 
WEERSTAND DIE DE LUCHT ONDERVINDT BIJ LAGE DRUK NOG 
NET VOLDOENDE ZIJN, BIJ HOGERE DRUK IS HET GEWOON LEK. 
DAAROM WORDT BIJ EEN GEBOUW MET EEN VASTGESTELDE 
(LAGE) DRUK VAN 10 PASCAL GEMETEN. EEN ANDER PUNT IS  
DAT DE GEBOUWDE RUIMTE IN TEGENSTELLING TOT EEN  

FIETSBAND NIET HOMOGEEN IS, DE LUCHT NEEMT DE WEG VAN 
DE MINSTE WEERSTAND EN WEL OMGEKEERD EVENREDIG AAN 
DIE WEERSTAND. HET GEHEEL IS DUS ZO STERK ALS DE ZWAKSTE 
SCHAKEL. BIJ HET METEN VAN LUCHTDICHTING WORDT DE 
DUURZAAMHEID VAN DE AFDICHTING NIET MEEGENOMEN EN 
OOK NIET DE FLEXIBILITEIT. EEN NIET TE ONDERSCHATTEN  
VERSCHIJNSEL IS DAT BIJ WISSELENDE DRUK DE AFDICHTING 
GAAT ‘JUTTEREN’. VOORAL LIJMVERBINDINGEN, ZOALS BIJ 
TAPES, ZIJN DAAR GEVOELIG VOOR EN WANNEER DIE EENMAAL 
LOS KOMEN, DAN IS HET LEK EEN FEIT. GEMONTEERDE ONDER-
DELEN BEWEGEN TEN OPZICHTE VAN ELKAAR EN AFDICHTIN-
GEN TUSSEN DIE ONDERDELEN MOETEN DIE BEWEGINGEN 
KUNNEN OPVANGEN. WE BETREDEN EIGENLIJK EEN NIEUW 
WERKVELD MET NIEUWE ‘UITDAGINGEN’, DIE WE NOG NIET  
ALLEMAAL KUNNEN OVERZIEN.

Wanneer een product, getest in het laboratorium,  
dus een klasse 4 heeft, betekent dat dus niet dat toepassing 
van dat product in een gebouw een klasse 3 of meer  
gebouw oplevert! Zie bijvoorbeeld de onderstaande tabel 
voor een dakvoetprofiel.

De luchtvolumestroom bij 10 Pascal is 0,067 terwijl er per 
strekkende meter ca tweeduizendste liter per seconde  
weglekt bij een reeks tussen de 10 en 100 Pascal. 

Het profiel is dus niet luchtdicht, want er is een luchtvolume-
stroom. Die is zeer gering, bij de hoogste druk van 100 Pascal 
niet meer dan 150 liter per uur per meter wat ruim binnen  
de hoogste klasse valt. Deze beoordeling die voortkomt uit 
de hoogbouw is bekend, er is ervaring mee opgedaan.

Voor de beoordeling van afdichtingsproducten voor  
luchtdicht bouwen is er een beoordelingsrichtlijn opgesteld;  
BRL 2804-1. Deze beoordelingsrichtlijn omschrijft een  
maximum lekverlies voor afdichtingsproducten van  
max 0,1 m3/m1.h bij een testdruk van 1000 Pascal,  
gemeten naar NEN 12114;2000. Het in deze BRL omschreven 
maximum lekverlies houdt geen rekening met aansluitingen 
welke representatief zijn voor toepassing in de praktijk.  
Er zijn geen algemene eisen voor de maximum lekverliezen 
van bouwaansluitingen in de praktijk! 1000 Pascal versus  
10 Pascal versus 100 Pascal. 

Wat zegt dit nu over toepassing in een woning? Dat het niet 
aan het geteste product kan liggen want dat voldoet aan 
de hoogste klasse naar de classificatie van luchtdoorlaat-
baarheid van Ramen en deuren? Hoe goed is het toe  
te passen is in de uitvoerende bouw? Hoe waarschijnlijk is  
dit resultaat in de praktijk te behalen? Hoe duurzaam is het 
op termijn? Haal je met dit product dan een qv10-waarde 
van minder dan 0,15 dm3/s.m2 Zoals de BENG eist?  
Duidelijk is dat bij een goede toepassing van dit product  
het niet aan dit onderdeel ligt 
Voor wie het probleem op zijn bord heeft, de volgende tip: 
let goed op de eenheden en kijk naar welke classificatie of 
norm geclassificeerd is. Bij twijfel, raadpleeg de leverancier of  
bel een adviseur wanneer het over de gehele constructie of  
gebouw gaat. Vanaf 2020 moeten nieuwbouwwoningen aan  
de BENG-eisen voldoen en dus zo goed als luchtdicht zijn 
(Klasse 3+). Ook treedt de Wkb in werking: de aannemer moet  
aantonen dat de geleverde woning aan de (BENG-)eisen 
voldoet. In geval van twijfel of dispuut kan jaren later de 
woning egtoetst worden met een Blowerdoortest. ■

1  De EPC is een coëfficiënt en heeft dus geen eenheid

2   Op verzoek wordt aangegeven met welke windkracht dat overeen-

komt, maar dat is weer een andere eenheid, namelijk Beaufort,  

wat weer een andere classificatie is. 

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Aansluiting Airtight DakvoetPro tussen dakbeschot en muurplaat en bouwmuren

Luchtvolumestroom Luchtdoorlatendheid

Element en Airtight type qv-10  
(dm3/s)

C  
(dm3/s.m1.Pan)

Luchtdoorlatendheid  
bij 100 Pa in m3/h.m

Classificatie volgens  
NEN-EN 12207*

19.0126 01A  
Airtight DakvoetPro  

(dikte 150 mm)
0,067 0,00199 0,15 Klasse 4

* Luchtdoorlatendheid (zie ook bijlage 1b): Klasse 4 Verlies bij 100 Pa minder dan 0,75 m3/h.m



Je weet zeker dat je goed zit.

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

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

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

aan deze norm. 

ADVISEER 3-WANDIG 

VOOR MINDER GA JE NIET HET DAK OP

J A A R

GA
RANTIE

10 jaar garantie

Aansprekende extra’s

Conform regelgeving

E� ectief

EPC 0.4 

Service advies

Meer informatie?

www.jet-bik.nl. 

/JETBIKNL

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

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
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Willem Koppen, directeur van Koppen Bouwexperts in Broek op Langedijk,  

is expert op onder andere het gebied van luchtdicht bouwen.  

In dit artikel gooit hij een knuppel in het hoenderhok.

“ Een verbod op  
luchtdichting!”

SPECIAL LUCHTDICHT BOUWEN

Bij een luchtdicht gebouw is de ventilatie nagenoeg volledig 
afhankelijk van een ventilatiesysteem. Infiltratie door de 
gebouwschil is dan immers hoegenaamd nihil. Het gevaar 
hierbij is dat de balans van een luchtdicht gebouw volledig 
verstoord kan zijn als het ventilatiesysteem niet goed werkt. 
En dat komt helaas regelmatig voor (afbeelding 1).  
Ik pleit daarom voor een verbod om gebouwen luchtdicht 
uit te voeren, als er niet eerst voor wordt gezorgd dat er  
ruimschoots  geventileerd kan worden. 

VENTILATIE
Een goede ventilatie is noodzakelijk voor afvoer van CO2, 
vocht, gassen uit bouwmaterialen, luchtjes en toevoer zuur-
stof (NEN 1087). Gezien de huidige stand van kennis zouden 
goede ventilatiesystemen moeten kunnen worden gereali-
seerd. Zouden moeten kunnen. De praktijk is echter wat weer-
barstiger. Uit diverse onderzoeken [1] is bovendien gebleken 
dat het merendeel van de onderzochte ventilatiesystemen 
niet eens voldoet aan de ondergrens, het Bouwbesluit.  
En dat terwijl de hoeveelheid ventilatie uit het Bouwbesluit  
op zichzelf al veel te laag is voor luchtdichte gebouwen.

Vereniging Eigen Huis (VEH) deed daar een schepje 
bovenop: Als de bouwer de gezondheid van de bewoner 
serieus neemt, zou hij als voorbeeld een ventilatiesysteem 
dat ruimschoots voldoet aan de eisen monteren.  
(Citaat VEH maart 2015).

We weten al jaren dat, laat ik het netjes zeggen, de ventilatie-
systemen onderpresteren. En dat ligt echt niet altijd aan  
de fabrikanten. Tekortkomingen ontstaan tijdens alle fasen 
van het bouwproces. Veel tekortkomingen hebben te maken 
met ontwerpbeslissingen of ontstaan tijdens de bouw  
(uitvoeringsfase). Een deel van de tekortkomingen is boven-
dien gerelateerd aan gebruik en onderhoud. En actueel: bij  
het schrijven van dit artikel komt één van onze meetinspec-
teurs terug van een meting met deze foto’s: een volledig 
verstopt ventiel door vervuiling (afbeelding 2 en 3)
 

Afbeelding 2 en 3: Volledig verstopt ventiel door vervuiling.  

Onder een close-up.

Zou het niet veel beter zijn om een ventilatiesysteem te  
installeren, waarbij de kans op vervuiling minimaal is,  
dan wel professioneel voor de komende 10 jaar onder-
houden wordt? 
Maar laten we als beslissers vooral stoppen met de 
 gewoonte om de minimale waarden van het Bouwbesluit  
als de maximale inspanning te zien. Alle rek wordt er  
zodoende doelbewust en systematisch van tevoren uit  
gehaald. Een klein voordeel aan de voorkant betekent 

meestal een kwaliteitsverlies aan de achterkant. Het gevolg 
daarvan is dat als er maar iets tegenvalt/anders is/ 
misgaat, niet meer wordt voldaan aan de minimale eisen 
van het Bouwbesluit. En omdat er relatief gezien bijna  
geen prestatiemetingen worden verricht, valt bijna  
niemand dat op. Bijna…

Zo troffen wij onlangs een bewoner aan met zelfs  
schimmel in het kastje met op de bovenste plank  
medicijnen tegen schimmelinfecties (afbeelding 4).  
En dan die bewoner die bij een ‘muffe lucht in huis’  
voor het eerst achter het knieschot ging kijken op zolder.  
De schimmel stond in dikke lagen op de dakplaten  
(afbeelding 5, 6 en 7). Allemaal door gebrek aan  
voldoende ventilatie.

Willem Koppen, Koppen Bouwexperts

Het klinkt in eerste instantie raar, dat ik als pleitbezorger  
van luchtdichte gebouwen start met deze koptekst.  
Maar degenen die mij kennen, weten dat ik dit wel degelijk 
meen. Er zit echter wel een belangrijke nuance aan.

Luchtdichting is in de afgelopen periode steeds belangrijker 
geworden en het is niet aannemelijk dat dit in de toekomst 
zal veranderen. U wordt inmiddels overspoeld met trainingen 
(onder andere die van ons 🙂), nieuwe producten,  
adviezen en de (commerciële) angstzaaiers zijn ook op  
dit thema actief.

Wij weten inmiddels dat, als de onbewuste onbekwaamheid 
bij de vakman wordt doorbroken, een hele goede luchtdich-
ting kan worden gerealiseerd, zonder allerlei toevoegingen. 
Een kwestie van vooral functioneel werken. Veel gebreken  
zijn namelijk jammer genoeg achteraf samen te vatten met: 
“Het zit er wel, maar het werkt niet”. 

Was er maar net zoveel aandacht voor ventilatie als  
voor luchtdichting.

Afbeelding 1: gedeelte krantenartikel klagende bewoners over gebrekkige ventilatie na de luchtdichte renovatie. Afbeelding 4: schimmel en medicijnen in kastje.
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Afbeelding 5: schimmel op dakplaten achter knieschot.

Afbeelding 6 en 7: schimmel op dakplaten achter knieschot.

DE ESSENTIE
De reden voor de mens om ooit de grot in te trekken was  
de bescherming tegen invloeden. Het bieden dus van 
bescherming tegen indringers, vocht, kou, warmte en andere 
ziekmakende bronnen.

Dit is dan ook de primaire doel van een gebouw. Al het andere,  
waaronder luchtdichting, komt op de tweede of derde plaats  

en mag nooit ten koste gaan van het primaire doel.  
Niet voor niets schrijft de Europese wetgever in de funda-
mentele voorschriften van de richtlijn 89/106/EEG van de 
Raad van 21 december 1988 voor dat bouwwerken in  
Nederland (en in de rest van Europa) zodanig moeten  
worden ontworpen en uitgevoerd dat de hygiëne en de  
gezondheid van bewoners en omwonenden geen risico 
lopen. Dát is de essentie van een gebouw.

MINDSET 
Op het symposium, dat wij vorig jaar met gemeente  
Heerhugowaard hebben georganiseerd, hebben wij de  
300 bouwprofessionals uitgedaagd om de overgang naar 
aardgasloze gebouwen meteen te gebruiken om ook ge-
zonde gebouwen te gaan realiseren. Op het bord waar de 
handtekeningen konden worden gezet, hebben wij duidelijk 
aangegeven dat een goede ventilatie en een goede lucht-
dichting daarbij cruciaal zijn. Onder het toeziend oog van 
TNO en het Longfonds hebben wij gezamenlijk de actuele 
en praktische oplossingen aangedragen. (afbeelding 8).

Voor de realisatie van een goed ventilatiesysteem hoeft  
de bouwprofessionals niets meer in de weg te staan, 
behalve zichzelf.

BIJ EEN GOEDE LUCHTDICHTING HOORT EEN GOEDE  
VENTILATIE EN BIJ EEN GOEDE VENTILATIE HOORT EEN  
GOEDE LUCHTDICHTING. 

U weet nu waarom ik pleit voor een verbod op luchtdichting 
als er niet ruimhartig geventileerd kan worden. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

[1] UIT: PUBLIEKSSAMENVATTING RIVM: HET PRESTEREN VAN 
MECHANISCHE VENTILATIESYSTEMEN IN NIEUWBOUW EENGE-
ZINSWONINGEN (HTTPS://ZOEK.OFFICIELEBEKENDMAKINGEN.
NL/BLG-106670.PDF )

DE ONDERZOCHTE MECHANISCHE VENTILATIESYSTEMEN  
FUNCTIONEREN NIET GOED. BBA BINNENMILIEU CONSTATEERDE 
VEEL TEKORTKOMINGEN, ZOWEL BIJ BALANSVENTILATIE-
SYSTEMEN ALS BIJ SYSTEMEN MET MECHANISCHE AFZUIGING 
EN NATUURLIJKE TOEVOER. VAN DE GROTE HOEVEELHEID  
KWALITEITSKENMERKEN DIE BBA EN HET RIVM HEBBEN  
ONDERZOCHT, ZIJN ER SLECHTS DRIE WAARVOOR EEN (ZWAK) 
VERBAND IS GEVONDEN MET ZELFGERAPPORTEERDE GEZOND-
HEID EN ERVAREN BINNENMILIEU BIJ BEWONERS. BEWONERS 
VAN WONINGEN MET BALANSVENTILATIE RAPPORTEREN EEN 
EVEN GOEDE GEZONDHEID ALS BEWONERS VAN WONINGEN 
MET MECHANISCHE AFZUIGING, MAAR ERVAREN HET BINNEN-
MILIEU ALS MINDER GOED.

Zie ook: https://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2011/03/

Rapport-kwaliteit-ventilatiesystemen-BBA.pdf en bijvoorbeeld https://

zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-106669.pdf

Afbeelding 8.
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Op de site van RVO is aangekondigd dat, gelijk met de BENG-eisen,  

een eis van kracht wordt aan de temperatuuroverschrijding in  

nieuwe woningen. Deze eis is bedoeld om oververhitting in de zomer  

te voorkomen en gaat vanaf 1 juli 2020 gelden.   

Eis aan risico  
oververhitting bij  
nieuwbouw woningen

SPECIAL LUCHTDICHT BOUWEN

over de ventilatie (zomernachtventilatie) binnen woningen 
en/of dat er rekening gehouden is met de ligging van de 
woning ten opzichte van de zon. Er moet projectspecifiek 
worden beoordeeld welke maatregelen noodzakelijk  
zijn om aan de TOjuli-eis te kunnen voldoen. De nieuwe eis 
ten aanzien van oververhitting gaat per 1 juli 2020 in,  
gelijktijdig met de eisen voor bijna-energieneutrale  
nieuwbouw (BENG).

GRENSWAARDE 
Voor nieuw te bouwen woningen wordt in de bouw -
regelgeving een grenswaarde opgenomen voor TOjuli.  
Dit is een indicatiegetal, waarmee inzicht gegeven wordt  
in het risico op temperatuuroverschrijding. De TOjuli volgt  
uit de Energieprestatieberekening conform NTA8800.  
De grenswaarde wordt gesteld op een maximale waarde 
van 1,0 (bron: RVO).

Als het TOjuli getal hoger is dan 1,0 zijn maatregelen  
nood zakelijk om oververhitting te voorkomen. De nieuwe eis  
kan in de praktijk bijvoorbeeld tot maatregelen leiden op  
het gebied van zonwering, de afmeting van ramen,  
de toevoeging van een overstek of de oriëntatie van een 
woning. Maar omdat TOjuli een indicatiegetal is,  
mag ook aan de hand van een dynamisch simulatie-
programma (temperatuuroverschrijdingsberekening, 
 kortweg: TO-berekening) alsnog aangetoond worden dat  
het risico op oververhitting acceptabel blijft. De referentie 
voor de Gewogen Temperatuuroverschrijding (GTO) wordt 
daarvoor gesteld op maximaal 450 uur. De randvoorwaarden 

die voor een dergelijke berekening gelden, worden nader 
vastgelegd. Voor het bepalen van het TOjuli is geen apart 
rekenprogramma nodig, omdat de TOjuli-indicator gelijktijdig 
berekend wordt met de BENG-berekening volgens NTA8800.

PRAKTISCHE CONSEQUENTIES 
De praktische consequenties van de TOjuli-eis moeten  
zoals gezegd projectspecifiek worden vastgesteld.  
Aspecten die een belangrijke invloed hebben op de 
uitkomst van TOjuli zijn niet alleen de eerder genoemde 
oriëntatie, mate van transparantie, zonwering en thermische 
kwaliteit. Ook het ventilatiesysteem, luchtdichtheid en  
thermische massa van het gebouw zijn bepalende factoren.

Momenteel is er nog geen (commerciële) software beschik-
baar voor het berekenen van TOjuli (en de BENG-indicatoren). 
Die wordt aan het einde van 2019 verwacht. Niettemin lopen 
er momenteel onderzoeken naar de consequenties van  
de TOjuli-eis voor praktijkprojecten. Meer informatie in dat 
kader wordt door het Lente-akkoord gedeeld tijdens een  
ZEN platformbijeenkomst op 19 november.

BENG
De nu bekende EPC is een dimensieloze eengetalswaarde. 
Dat gaat veranderen. In Nederland wordt de energie-
prestatie voor elke bouwaanvraag vanaf 1 juli 2020  
uitgedrukt in drie energieprestatie-indicatoren.  

De energieprestatie-indicatoren zijn:

• de energiebehoefte-indicator in kWh/m2 (BENG 1);
• de primaire fossiele energie-indicator in kWh/m2 (BENG 2);
• het aandeel hernieuwbare energie in % (BENG 3).

De energiebehoefte (BENG 1) is een maat voor de  
energiezuinigheid van het gebouw zelf. Het gaat daarbij  
om de energiebehoefte voor zowel verwarming als koeling, 
onafhankelijk van de aanwezige installaties. Naast thermi-
sche isolatie hebben zaken als oriëntatie, luchtdichtheid  
en het gebouwontwerp daar invloed op. Er wordt bij de 
bepaling van de energiebehoefte gerekend met een vast-
gesteld (fictief) ventilatiesysteem. De hoeveelheid primaire 
fossiele energie (BENG 2) is het best voor te stellen als  
de energie-inhoud van de oorspronkelijke brandstof,  
bijvoorbeeld in de elektriciteitscentrale. Doordat er een 
aandeel hernieuwbare (duurzame) energie wordt gevraagd 
(BENG 3), is te con cluderen dat dit verplicht wordt.  
Daarbij telt niet alleen directe opwek mee, zoals in  
zonnepanelen of  -collectoren, maar ook het gebruik van 
omgevingswarmte uit bijvoorbeeld de bodem of de lucht  
via een warmtepomp. ■

André Kruithof, Nieman Raadgevende Ingenieurs

We worden geconfronteerd met steeds warmere zomers.  
Hiermee neemt de noodzaak om maatregelen te treffen 
tegen oververhitting toe. Nieuwe woningen worden steeds 
beter geïsoleerd en worden zo energiezuinig mogelijk  
gebouwd. Woningen houden daardoor hun warmte  
meer vast. In de zomer kan dat problemen opleveren.  
Hogere binnentemperaturen leiden tot gezondheidsrisico’s 
en overlast.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)  
heeft W/E-adviseurs onderzoek laten verrichten naar  
het criterium en de grenswaarde om het risico op 
 over verhitting in nieuwbouwwoningen te beperken.  
Op basis hiervan adviseerde RVO het ministerie van  
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties om een  
eis aan TOjuli op te nemen in de bouwregelgeving  
(Advies eis vermindering risico oververhitting  
nieuwbouw woningen in Omgevingsregeling). 

Om een energiegebruik voor koeling te voorkomen,  
moet worden voorkomen dat achteraf inefficiënte mobiele 
airco’s worden geïnstalleerd om de binnentemperatuur op 
een acceptabel niveau te houden. Een goed ontworpen  
gebouw kan oververhitting voorkomen. Er kan op verschil-
lende manieren invulling worden gegeven aan de  
nieuwe eis. Bijvoorbeeld dat – bij oplevering van een nieuwe 
woning – zonwering aanwezig is, dat er goed nagedacht is 
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NIEUWSLIJN SPECIAL LUCHTDICHT BOUWEN

KLIMAATAKKOORD IS EEN GOEDE EERSTE STAP RICHTING VERDUURZAMING
79% van de Nederlanders vindt het belangrijk dat we op een andere manier energie gaan opwekken.  
Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in samenwerking met de NVDE. Het Klimaatakkoord is bekend:  
96% van de Nederlanders heeft van het akkoord gehoord en de helft (52%) zegt de inhoud te kennen.  
Driekwart van de Nederlanders is positief of neutraal dat het Klimaatakkoord een goede eerste stap  
is richting verduurzaming; 16% vindt het géén goede stap. 40% procent geeft het een goed gevoel dat  
de overheid zich met het Klimaatakkoord verbindt aan het doel om in 2030 de helft minder CO2 uit  
te stoten. Meer dan de helft vindt het zelfs de hoogste tijd. 

“De urgentie van de energietransitie wordt door het merendeel van de Nederlanders gevoeld.  
Ze zijn ervan doordrongen dat er iets moet gebeuren en we zien dit als oproep om tot actie over te  
gaan. Uit ons onderzoek blijkt dat Nederlanders de overheid niet als enige verantwoordelijke zien,  
maar wel degelijk als dé partij die nu het voortouw moet nemen. De overheid is echt aan zet,”  
aldus Gerard van der Werf, energie-expert bij Motivaction.

FLAMCO MAAKT INSTALLEREN VAN  
WARMTEPOMPEN MAKKELIJKER

De vraag naar warmtepompen stijgt snel.  
Veel installateurs zijn op zoek naar ondersteuning en  

gemak om warmtepompsystemen adequaat te installeren.  
Flamco introduceert voor hen speciale installatiepakketten  

en een webconfigurator. Hiermee is het makkelijker om  
voor elke situatie in één keer de juiste toebehoren te kiezen, 

 zonder iets te vergeten. En met de extra opties uit de  
pakketten worden warmtepompsystemen  

bovendien nog energie-efficiënter.

CURSUS LUCHTDICHT BOUWEN
Nu de overheid de EPC eis steeds verder aanscherpt, neemt de belangstelling voor 

luchtdicht bouwen evenredig toe. Het principe van luchtdicht bouwen is eenvoudig, 
alle ongewenste kieren en naden in een gebouw worden gedicht om ongecon-
troleerde ventilatie (en dus energieverlies binnen het gebouw) tegen te gaan.  
Energiebesparing is dus een belangrijke opbrengst van luchtdicht bouwen.  
Maar er zijn meer voordelen te noemen, zoals het voorkomen van vochtproblemen, 

minder geluidsoverlast en een beter wooncomfort. 

Voor iedere professional die meer wil weten over luchtdicht bouwen organiseert 
BouwProfs regelmatig een 1-daagse cursus onder leiding van ir. Rens ten Hagen (docent 

Bouwfysica verbonden aan het AVB (Academie voor Bouwkunst) en als docent bouwkunde 
verbonden aan diverse opleidingsinstituten waaronder het AVVO (Academie voor Vastgoed Onderhoud).
Hij is tevens voorzitter van de NEN-commissie Harmonisatie Woningkeur. De eerstvolgende cursus vindt plaats  
op 15 oktober 2019 in Bouwmensen Midden Holland in Hoofddorp.

INNOVATIEVE DAKSTAND 
EN MUURVOET VERSNELLEN 
BOUWPROCES
Isoniq biedt met z’n innova-
tieve dakstand en muurvoet 
een oplossing om beter te 
isoleren en sneller te bouwen. 
Michel van Veen: “Wij hebben 

verschillende disciplines en werkzaamheden van de bouwplaats naar de 
fabriek gehaald en in één geïntegreerd prefab systeem samengevoegd. 
In plaats van een samenspel van allerlei werkzaamheden op het dak,  
waarbij bouwers met hout, staal, cellenbeton, folies, isolatiemateriaal etc. 
een borstwering moeten opbouwen, kunnen zij nu in één keer een  
Isoniq Dakstand® plaatsen. Hetzelfde geldt voor de Isoniq Muurvoet®:  
geen verschillende partijen meer met verschillende bouwmaterialen,  
maar één prefab systeem voor de aansluiting tussen het platte dak en 
opgaand metselwerk. 

ILAATSTE ONTWIKKELINGEN PREFAB BOUWEN
Prefabricage wordt in alle gradaties toegepast. Soms is het  

proces van industrialisatie ver doorgevoerd en worden complete, 
kant-en-klare units in de fabriek vervaardigd, die alleen maar  

op de plek van bestemming gepositioneerd hoeven te worden.  
Soms leidt prefabricage tot elementen die op de bouwplaats  

worden gemonteerd tot een bouwkundig geheel. 

Alle vormen van prefab, van element tot complete module,  
bewijzen hun waarde in de dagelijkse bouwpraktijk.  

Al deze facetten van fabrieksmatige productie en off-site bouwen 
worden op de vakbeurs PREFAB van 8 tot en met 10 oktober  

in de Brabanthallen in Den Bosch geëtaleerd.

Inclusief de laatste ontwikkelingen en trends,  
want onmiskenbaar worden bouw- en renovatieprocessen  

steeds verder geïndustrialiseerd, onder meer vanwege snelheid  
van bouwen, grote bouw- en renovatieopgaven en kostenvoordelen.

COCOBAND IS COMPRIBAND
Compriband staat voor velen gelijk aan geïmpregneerd 
gecomprimeerd schuimband. Het is tevens een  
geregi streerd merk dat alleen door tremco illbruck als 
producent mag worden gevoerd. Binnen de product-
groep schuimbanden neemt illbruck TP605 Cocoband  
met KOMO-keur een prominente plaats in. Het product 
heeft een lange historie en wordt gewaardeerd om  
zijn hoogwaardige kwaliteit en brede inzetbaarheid.  
In 2018 heeft men een technische upgrade doorgevoerd 
met als belangrijkste verbetering het grotere maatbereik. 
Op basis hiervan is dit product omgedoopt tot  
illbruck TP605 Compriband.

BENG-EISEN AANGESCHERPT EN  
INWERKINGTREDING PER 1 JULI 2020
De ministerraad heeft op voorstel van  
minister Ollongren van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties (BZK) ingestemd met  
een wijziging van het Bouwbesluit over  
energiezuinige nieuwbouweisen. Met deze  
wijziging moeten vanaf 1 juli 2020 alle nieuw  
te bouwen gebouwen voldoen aan de  
Bijna Energieneutrale Gebouw eisen (BENG). 
Daarmee worden strengere eisen gesteld om 
zo het energiegebruik te verlagen.
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Bloembollenbedrijf De Ree had al langer plannen voor de renovatie van  

de daken, maar het besluit om zonnepanelen te plaatsen bracht het project 

in een stroomversnelling. Van maart tot juli 2019 werd 33.000 m² dakvloer  

geïsoleerd, bekleed met EPDM en voorzien van 11.000 m2 pv-cellen.

2000 m² dakbedekking 
per werkweek

Het dak was oorspronkelijk geïsoleerd met minerale wol  
en afgedicht met een bitumineuze dakbedekking.  
Dat pakket bleef liggen en er is overheen gewerkt. Na het 
schoon- en droogmaken van de oude dakbedekking werden 
de nieuwe PIR-isolatieplaten (twee lagen van 4 of 5 cm)  
mechanisch bevestigd op de ondergrond. Behalve op  
een deel waar de drager uit houtwolcement bestond  
(daken 3, 4 en 5). De isolatie is daar verlijmd met  
Firestone I.S.O. Twin Pack isolatielijm, omdat er niet geschroefd 
kon worden. Bovenop de isolatie kwam EPDM dakbedekking 
van 1,5 mm dik. De daken zijn na renovatie allemaal op  
een Rc-waarde van 6 uitgekomen. 

SAMENWERKING
Vanwege de projectomvang, de tijdsdruk en eerdere positie-
ve ervaringen werd Lukasse Dakbedekkingen ingeschakeld, 
een geregistreerde en erkende Firestone verwerker  
(Licensed Contractor). “Deze regio is niet ons standaard werk- 
terrein”, zegt algemeen directeur Bram Lukasse. “We hebben 
overwogen om ter plaatse te overnachten. Maar omdat onze 
mensen vanwege sport, hobby of familiaire verplichtingen  
liever huiswaarts keerden, hebben we elke werkweek het  
verkeer getrotseerd; twee uur heen en twee uur terug.” 

En dat deden ze met velen, want op sommige dagen  
stonden er maar liefst twintig arbeiders op het dak.  
De deadline van 1 juli moest gerespecteerd worden en 
dankzij goede werkvoorbereiding en teamwork werd  
er per week tot 2000 m² afgewerkt. 

Tekst: Martijn van den Bouwhuijsen – Gunther Guinée
Foto’s: Firestone Building Products

Wat honderd jaar geleden begon op een klein stuk land in 
Lisserbroek, groeide uit tot een marktleider in ontwikkeling, 
verpakking, distributie en export van bloembollen.  
Het familiebedrijf exporteert naar zo’n veertig landen en 
mag zich sinds januari 2019 Koninklijk noemen:  
Royal De Ree Holland bv. 
De totale renovatie omvat twee locaties in Lisserbroek.  
De eerste locatie betreft een extra expeditie/opslaggebouw, 
waar de bouwers op 25 februari begonnen op twee daken 
van 1.978 en 664 m2. De tweede locatie, de hoofdlocatie, 
bestaat uit dertien dakvlakken met een totale oppervlakte 
van bijna 28.000 m2. 

TECHNIEK
Het behandelen van de bloembollen gebeurt in geklimati-
seerde hallen, waar vochtinfiltratie en een gebrek aan isola-
tie schadelijk kunnen zijn. “Enkele jaren terug heeft  
Royal De Ree Holland bv door waterophoping op een dak-
vlak een instorting gehad,” zegt Jaco Rip, directeur-eigenaar 
van J. Rip Loodgieters- en Onderhoudsbedrijf, die tijdens 
het renovatieproject fungeerde als meewerkend aannemer. 
“Vanwege angst voor een herhaalde instorting en de ge-
plande zonnepanelen is het hele dak vooraf doorgerekend 
door een constructeur. Uit de rapportage bleek dat er bijna 
overal aanvullende maatregelen noodzakelijk waren,  
zoals het aanbrengen van extra afschotisolatie, noodover-
storten, hemelwaterafvoeren en compartimenteringen.”

“Onder de zonnepanelen wil je absoluut een dakbedek- 
king met een bewezen lange levensduur,” zegt Rip.  
“RubberGard EPDM heeft een hoge weerstand tegen ozon, 
UV-straling en extreme temperaturen. Het is eenvoudig te 
plaatsen en beschikbaar in grote naadloze folies, wat resul-
teert in minder naden en korte plaatsingstijden. Vanwege de  
positieve ervaringen met het materiaal en de leverancier 
kozen we voor de EPDM dakbedekking van Firestone.”

De PV-installaties, die naar verwachting zo’n  

25 tot 30 jaar meegaan, zijn geballast met tegels.

Bovenop de isolatie kwam EPDM dakbedekking van 1,5 mm dik.

De daken zijn na renovatie allemaal op een Rc-waarde  

van 6 uitgekomen. 



Roofs     63

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

• OPDRACHTGEVER: ROYAL DE REE HOLLAND BV, LISSERBROEK
• AANNEMER: J. RIP, BUITENKAAG
• CONTROLE CONSTRUCTEUR:  ADVIESBUREAU IR. J.G. HAGEMAN B.V., RIJSWIJK
• DAKDEKKER: LUKASSE DAKBEDEKKINGEN, GOES
• EPDM: FIRESTONE BUILDING PRODUCTS, ZAVENTEM (BELGIË)
• ZONNEPANELEN: KIESZON, ROSMALEN
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“We werkten met EPDM rollen van 30 x 5 m,” zegt Daniël,  
zoon van Bram Lukasse, die eveneens heeft meegewerkt aan 
dit project. “Dankzij het gebruik van de SuperSpreader lijmkar 
verliep de plaatsing snel. De naden werden gedicht met de 
zelfklevende QuickSeam Tape.”

Van de dakbedekking is nu weinig te zien, maar we zijn er 
wel trots op,” zegt Bram Lukasse. “We zitten niet zo gek ver 
van de kust en de wind speelde ons soms parten tijdens de 
uitvoering. Gelukkig is alles uiteindelijk vlekkeloos verlopen.  
Dat is grotendeels te danken aan de goede opvolging en  
projectbegeleiding van Firestone, die ons wekelijks ter plaatse  
hebben begeleid. Dat is heel aangenaam samenwerken zo.”

DUURZAAMHEID
De daken worden opgeleverd inclusief tien jaar garantie  
op waterdichtheid. Daarna controleert J. Rip Loodgieters- en 
Onderhoudsbedrijf de daken een aantal keer per jaar en 
voert onderhoud uit indien noodzakelijk.

De PV-installaties, die naar verwachting zo’n 25 tot 30 jaar 
meegaan, zijn geballast met tegels. De mono-kristallijnen 
zonnepanelen leveren zo’n 3.000.000 Wp per jaar op.  
De opgeleverde energie is voor eigen gebruik van het 
bloembollenbedrijf, die daarmee CO2-neutraal wil exploiteren. 

VEILIGHEID 
Bij de dakrenovatie is een torenkraan ingezet voor transport 
van materialen en materieel vanaf maaiveld omhoog.  
De dakdekkers gebruikten een dakrandbeveiliging en  
PBM’s om veilig op hoogte te werken. Tijdens de uitvoering 
werd brandvrij gewerkt. Er mocht alleen in afgebakende 
zones gerookt worden.

Er is nauwelijks overlast geweest voor het onderliggende 
bedrijf, deels omdat voor de zomer een rustige periode is in 
de productie van bloembollen. Na 1 juli is het hoogseizoen 
en mag er niet meer worden gewerkt.
“De planning is gehaald en zelfs iets eerder dan verwacht”, 
zegt Bram Lukasse. “Het was een geweldig groot project,  
een prachtige referentie. We hopen er elk jaar zo één te 
mogen maken.” ■

De tweede locatie, de hoofdlocatie aan de Lisserbroekerweg 60, bestaat uit  

dertien dakvlakken met een totale oppervlakte van bijna 28.000 m2. 

Jaco Rip, Daniel Lukasse en Bram Lukasse.

De daken worden opgeleverd inclusief tien jaar garantie op waterdichtheid. 

Daarna controleert J. Rip Loodgieters- en Onderhoudsbedrijf de daken een  

aantal keer per jaar en voert onderhoud uit indien noodzakelijk.
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RUBBERGARD™ EPDM:
DÉ EPDM REFERENTIE
VOOR COMMERCIËLE, 
INDUSTRIËLE EN 
RESIDENTIËLE DAKEN
Eenvoudige en snelle plaatsing
Performant onder alle omstandigheden
Duurzaam met minimale milieu-impact
Minder naden (folies tot 930 m²)

Ontdek waarom professionals kiezen voor Firestone.
www.firestonebpe.com

VERDEELD DOOR: WWW.MAWIPEX.NL
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Leadax Innovations heeft in Wapenveld een ruime, nieuw gebouwde 

fabriek betrokken, terwijl de oude locatie gewoon in bedrijf blijft.  

Het is tekenend voor de groei van het bedrijf, dat in de afgelopen jaren is 

overladen met awards en nominaties op het gebied van duurzaamheid 

en circulair bouwen. Op 25 november zal de locatie feestelijk worden 

geopend met een groot event. Roofs bezocht de fabriek alvast en  

sprak met Roeland van Delden (directeur van moederbedrijf Bitufa)  

en Robbert Engelen (commercieel directeur).

Leadax opent nieuwe 
productielocatie

BEDRIJFSNIEUWS

Wellicht is de oplettende lezer de subtiele  
wijziging in de bedrijfsnaam opgevallen.  
De toevoeging ‘innovations’ duidt erop dat de  
focus niet langer ligt op de productie en ver-
koop van de loodvervanger. De grondstof waar 
dit product uit wordt vervaardigd, de kunststof 
folie PVB, blijkt voor heel wat meer toepassingen  
geschikt. En omdat het materiaal volledig 
uit de afvalstroom van autoruiten en veilig-
heidsglas wordt betrokken, is sprake van een 
circulair product, overeenkomstig het motto 
van het bedrijf, dat ervan uitgaat dat de afval 
van vandaag moet worden benut om de afval 
van morgen te voorkomen. De uitbreiding van 
de activiteiten maakte een uitbreiding van de productie-
faciliteiten noodzakelijk.

LOODVERVANGER
In 2017 werd de loodvervanger Leadax geïntroduceerd  
(zie Roofs juni 2017). De producent hiervan is onderdeel van 
Bitufa Waterproofing, dat al sinds 1979 op de internationale 
markt opereert. Na een jarenlang ontwikkeltraject beschikte 
men over een product dat wel de voordelen van lood heeft, 
maar niet de nadelen. Men wilde een flexibel en betaalbaar 
product ontwikkelen dat gemakkelijk te verwerken is en dat 
goed is voor mens en milieu. Het product wordt vervaardigd 
uit de kunststof polyvinylbutyral (PVB). Dit materiaal wordt 
veelal gebruikt in gelaagd glas, zoals in autoruiten,  
omdat het zowel zeer sterk als (wanneer het wordt samen-
geperst) transparant is.

PVB bleek een zeer geschikte basisgrondstof om een  
loodvervanger van te ontwikkelen. De eigenschappen van 
het materiaal, in combinatie met aluminium strekmetaal, 
lijken op die van lood. Bij verwijdering is de PVB  eenvoudig 
weer te scheiden van het aluminium, waarna zowel de  
kunststof als het aluminium weer als grondstof kunnen  
dienen voor de productie. “Een aantal zaken was van belang 
om deze innovatie succesvol op de markt te kunnen zetten,” 

vertelt Van Delden. “Ten eerste was het van 
belang dat we de beschikking zouden hebben 
over een stabiele afvalstroom. We hebben de 
logistieke organisatie zodanig op orde dat  
hier sprake van is. Het materiaal wordt in de 
automotive industrie veelvuldig toegepast en 
wij zijn de enige partij die het gebruiken voor  
recycling: het merendeel van het materiaal 
wordt nu nog verbrand.  
Vanzelfsprekend hebben wij patent op de toe- 
passing van PVB in loodvervangende en andere  
producten die wij produceren. Ten tweede was 
het van belang dat de productie schaalbaar 

en betaalbaar zou zijn. Ook dat is gelukt, zodat we onze  
klanten, naast alle voordelen van een loodvervanger op  
het gebied van milieu en gezondheid, ook een financieel 
voordeel kunnen bieden. Wij verwachten dat in de toekomst 
lood alleen nog in spreekwoorden aanwezig zal zijn.”

AWARDS
De innovatie is niet onopgemerkt gebleven. Zo won het  
bedrijf eerder dit jaar de Nederlandse Innovatie Award 2019 
en was het ook genomineerd als Nationaal Icoon.  
“Het ultieme doel is natuurlijk dat we van een lineaire naar 
een circulaire economie gaan,” vertelt Engelen hierover.  
“We hebben inmiddels zodanig veel ervaring met de  
loodvervanger dat we kunnen stellen dat dit een volwaardig 
loodvervangend product is, met dezelfde functionaliteit en 
levensduur als lood, maar zonder de nadelen. We zien dan 
ook dat steeds meer partijen kiezen voor de toepassing 
ervan. Dit is een internationale ontwikkeling, want wij richten 
ons op een wereldwijde markt. In o.a. de Verenigde Staten  
en Australië is grote interesse in onze werkwijze.”

DAKBEDEKKING
Het succes van de loodvervanger heeft het bedrijf ertoe  
gebracht te onderzoeken welke toepassingen er nog  
meer met het materiaal mogelijk zijn, met een aanzienlijke 
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Roeland van Delden en Robbert Engelen.
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Het magazine Roofs is mediapartner van dit symposium.  
Op deze middag zullen enkele opvallende namen  
komen te spreken als keynote spreker of panellid, waaronder 
Ed Nijpels (SER), hoogleraar sustainability Elphi Nelissen,  
John Berends (Commissaris van de Koning),  
Age Vermeer van Dura Vermeer en Pieter Snelder van 
Kingspan. Na het symposium wordt aansluitend een  
netwerkborrel georganiseerd. Onder de genodigden bevindt 
zich tevens een groot aantal beslissers uit de aannemerij, 
groothandels, politiek en industrie. 

De onderwerpen die tijdens het symposium zullen worden 
besproken zijn o.a.:
 
•  Stand van zaken inzake circulariteit in Nederland en Europa;
•  Nederland als gamechanger in de bouwindustrie;
•  Levert circulariteit winstgevendheid op?
 
Tevens treedt Dennis van Aarssen, winnaar van  
The Voice of Holland 2018, op. 

Voor vragen kunt u zich melden via info@leadax.com ■

uitbreiding van het assortiment tot gevolg. In de loop van 
2020 zal men Leadax Roofing introduceren, een dakbedek-
kingsmateriaal dat voor 100% wordt vervaardigd uit PVB. “ 
Dit is een wezenlijk ander materiaal dan wat momenteel op 
de markt is. Er zijn zo goed als geen toevoegingen aan het 
materiaal gedaan en de overlap is waterdicht te maken met 
behulp van bio-ethanol. De dakbedekking is al door de  
diverse nationale en internationale instituten gunstig getest en  
dit geeft ons het vertrouwen dat we de nieuwe dakbedekking  
in de loop van volgend jaar kunnen introduceren.  
In de nieuwe productielocatie wordt een aparte productielijn 
geïnstalleerd om de PVB dakbaan te kunnen produceren.” 
Beide heren stellen dat de bedrijfsnaam nu al nauwelijks 
wordt geassocieerd met de loodvervanger, dus een naams-
verandering in deze zin ligt niet voor de hand.

CIRCULAIR EVENT
De nieuwe locatie in Wapenveld zal officieel worden  
geopend op maandag 25 november. Op die datum vindt 
aldaar het symposium ‘Circulariteit én winstgevendheid: 
Nederland als gamechanger in de bouw’ plaats. Het event 
wordt, naast Leadax, mede georganiseerd door diverse 
aansprekende partijen: OostNL, Ministerie van Infrastructuur 
& Waterstaat, VNO-NVW Midden, Circles, ING & Cirkelstad.  

BEDRIJFSNIEUWS

{leadax}      lè-dex  

[1] (circulaire loodvervanger) eerste 
loodvervanger ter wereld met de look 
& feel van bladlood, gemaakt uit een 
afvalstroom en volledig te recyclen.
LLeadax is daarom een circulair 
afdichtingsmateriaal dat makkelĳk te 
verwerken is en tĳdswinst oplevert.

Kĳk voor verkooppunten en het verkrĳgen 
van een gratis sample op leadax.nl
Distributeur: VisscherHolland-Bouw.nl
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Al enige tijd was Edwin Wiepking, directeur van dakdekkersbedrijf Topdak,  

op zoek naar de juiste overnamepartner. Deze werd gevonden in  

BOKO Dakdekkers uit Westknollendam. De integratie van beide  

dakdekkers bedrijven bevindt zich momenteel in de afrondende fase.  

Een gesprek met Wiepking en Rob Bootsman (directeur BOKO). 

BOKO en Topdak  
gaan samen verder

BEDRIJFSNIEUWS

“Bovendien verandert de vraag van de markt en ik merkte 
dat wij steeds meer moeite hadden om hier op een goede 
manier aan te voldoen. Niet alleen worden steeds hogere 
eisen aan het dak gesteld, maar vooral wensen klanten 
steeds meer informatie van de organisatie. Op de langere 
termijn zouden wij capaciteit en slagkracht tekort komen. 
Het lag dus voor de hand dat wij ons bij een sterke partner 
zouden aansluiten. Er zijn gesprekken met meerdere partijen 
gevoerd, maar uiteindelijk heb ik Rob Bootsman uitgenodigd 
om eens serieus te komen praten. BOKO is een gerenom-
meerd bedrijf, voornamelijk actief in grote renovatiewerken 
en de moeilijke nieuwbouw. We zijn dealers van dezelfde 
merken en werken allebei bij voorkeur met eigen mensen. 
We hebben dus hetzelfde DNA. Bovendien is de toekomst 
van het bedrijf gewaarborgd omdat de derde generatie 
Bootsman wordt klaargestoomd om op termijn het stokje 
over te nemen.”

“We kennen elkaar al heel lang,” vertelt Bootsman.  
“We hebben natuurlijk als collega-bedrijven veel met elkaar 
te maken gehad en we hebben allebei in het bestuur van 
Tectum en VEBIDAK zitting gehad. Het vertrouwen is er:  
ik zou Edwin mijn portemonnee meegeven. De activiteiten 
van Topdak zijn aanvullend aan die van ons. Wij zijn sterk  
in de meer bijzondere projecten, zoals bijvoorbeeld de  
werkzaamheden op Schiphol, die in de voorbereiding heel 
veel tijd kosten, maar waar onze organisatie helemaal  
op is ingesteld. Het is overigens niet zo dat we door de extra 
mankracht ruimer in onze planning zijn komen te zitten,  
want we hebben ook een volle orderportefeuille overgeno-
men. Wij zien deze stap vooral als het uitbouwen van onze 
activiteiten en een aanvulling van onze klantenkring.”

VAN ELKAAR LEREN
Bootsman: “Natuurlijk brengt een dergelijke stap de nodige  

onrust onder het personeel met zich mee en daarom heb-
ben we er veel tijd en energie in geïnvesteerd om de over-
gang zo goed mogelijk te laten verlopen. Dat gaat niet van 
de één op de andere dag. We hebben de personeelsleden 
gevraagd ons een jaar de kans te geven om een organisatie 
op poten te zetten waar iedereen zich in thuis voelt.  
Persoonlijke aandacht en interesse is daarbij een must.  
Er zijn talloze momenten waarop je als leidinggevende je 
betrokkenheid kunt laten zien, die moet je ook pakken.  
Op een gegeven moment ontstaat er dan saamhorigheid. 
We kunnen nu al veilig stellen dat deze aanpak vruchten  
heeft afgeworpen. Op twee personen na, die allebei persoon- 
 lijke redenen hadden om af te haken, is het hele personeels-
bestand meegegaan. We merken bovendien dat beide 
teams veel van elkaar leren. Zo werken wij veel meer volgens 
een vaste structuur, eenvoudigweg omdat de organisatie 
groter is, en was Topdak veel verder in de digitalisering.  
Wij zijn nu dus ook stappen aan het zetten op dit gebied.”

“Voor mij persoonlijk is het nogal wennen, omdat ik voor-
namelijk op impuls werk,” vervolgt Wiepking. “Maar in deze 
nieuwe setting word ik gedwongen om veel meer gestructu-
reerd te werk te gaan. Ik voel me ook persoonlijk beter in 
de nieuwe situatie, waarin ik minder verantwoordelijkheid 
draag en me kan toeleggen op hetgeen ik het liefst doe: 

de verkoop en acquisitie van projecten. We zetten twee zeer 
ervaren teams bij elkaar en daardoor brengen we elkaar 
op nieuwe ideeën: onze innovatieve slagkracht is groter 
geworden. Zo zijn we bijvoorbeeld bezig met de ontwikkeling 
van een elektrische bitumenketel, met name natuurlijk voor 
situaties waarin het werken met open vuur uit den boze  
is (zoals bijvoorbeeld Schiphol). En de zinkwerkplaats in  
Westknollendam werd nauwelijks gebruikt, maar daar  
maken we inmiddels weer volop gebruik van. En zo zijn er 
meer voorbeelden te noemen waarbij er echt sprake is  
van synergie. Onder invloed van BOKO bemoeien wij  
ons bijvoorbeeld niet meer met de rookgasafvoeren:  
om eventuele ellende te voorkomen huren wij voor dit  
soort werkzaamheden specialisten in.”

Dat laatste betekent een ander kostenplaatje voor  
de klant. “Onze klanten zien daar de meerwaarde van,”  
aldus Bootsman. “Zoals gezegd verandert de markt en die 
verandering wordt voornamelijk gedreven door een grotere 
behoefte aan zekerheid. Wij kunnen die zekerheid bieden. 
Beide organisaties waren op hun eigen gebieden voorlopers 
en dat betekent dat beide organisaties elkaar hebben  
versterkt. Best en goed wordt beter!” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nlHet proces van integratie 
begon dit jaar, direct na 
de kerstvakantie, na een 
zorgvuldige voorbereiding. 
Bootsman: “Om te voorkomen 
dat er zowel intern als extern 
geruchten zouden ontstaan, 
is het belangrijk dat niemand 
iets weet totdat het aan het 
personeel wordt verteld.  
Beide organisaties begonnen  
het nieuwe jaar met de mede- 
 deling aan het personeel  
dat Topdak onderdeel  
was geworden van BOKO. 

Vanaf dat moment is er heel veel tijd gestoken in de integratie  
van beide teams. Inmiddels opereert het bedrijf volledig 
vanuit de vestiging van BOKO in Westknollendam.”

HETZELFDE DNA
Wiepking, nu commercieel adjunct directeur van BOKO, 
vertelt dat deze stap belangrijk was voor de continuïteit van 
het dakdekkersbedrijf. “De gemiddelde leeftijd van het team 
van Topdak was 32 en er was geen verloop. We hebben altijd 
veel geïnvesteerd in de opleiding van onze mensen (we zijn  
meerdere malen genomineerd voor het beste leerbedrijf), 
wat soms ook tegen ons is gaan werken, omdat onze 
mensen soms klaar waren voor een stap die ze niet binnen 
onze organisatie konden maken. Daar komt bij dat ik op een 
leeftijd kom dat ik langzaamaan aan pensionering begin te 
denken, ook al omdat ik een paar jaar geleden een zware 
hartoperatie heb gehad. Maar er staat geen opvolging klaar. 
Ik voel het als mijn verantwoordelijkheid om te zorgen dat 
zowel ons personeel als onze klanten ook in de toekomst een 
stabiele basis hebben.” 

“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

Op de foto:  Edwin Wiepking (l)  

en Rob Bootsman.
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wienerberger.nl/vhvvario

Dakoplossingen

wienerberger.nl/vhvvario

Nu ook variabele 
verwerking in de breedte 

Passend 
op elk dak

De kracht van keramiek.
De wereld van Wienerberger.

Nieuwe keramische dakpan: VHV Vario
De enige Verbeterde Holle die altijd past!

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Wienerberger introduceert een variabele versie van de klassieke  

dakpan Verbeterde Holle. Productmanager Geert Kamps van de  

fabrikant licht de innovatie toe.

Een in de breedte  
variabele dakpan

PRODUCTNIEUWS

VARIABEL IN BREEDTE
Het nieuwe model, de VHV Vario, is ook variabel in de breedte. 
Daarmee wordt voorzien in de wens om een dakvlak in de 
breedte mooi uit te vullen zonder de dakpannen te slijpen 
bij dakdoorbrekingen en/of de toepassing van hulpstukken 
(halve of driekwart pannen). Dit scheelt materiaal, afval en 
tijd. De dakdekker is dus flexibeler geworden in de verwerking 
van dakpannen. Voorafgaand aan het werk bepaalt hij de 
werkbreedte en vervolgens kan hij het dakvlak efficiënt en 
esthetisch fraai voorzien van dakpannen.

Welke aanpassingen heeft de fabrikant doorgevoerd,  
die dit voor elkaar hebben gekregen? “Het was een relatief 
lang proces, waarbij we moesten zoeken naar een zekere 
oplossing om enerzijds het vertrouwde aanzicht van het  
panmodel te behouden en anderzijds een verschuifbaarheid 
te creëren waarmee op stramienmaten kan worden gewerkt, 
die esthetisch en waterdicht is,” aldus Geert Kamps.  
“Hierbij hebben we gebruik gemaakt van 3D-tekenmodellen. 
Dit gaf ons het inzicht hoe het waterlabyrint ontworpen 
moest worden, hoe de dakpannen en hulpstukken goed 
op elkaar aansluiten en hoe ze op de bestaande cassettes 

gepositioneerd moeten worden in het productieproces.  
De krimp van het drogen en bakken wordt hiermee optimaal 
opgevangen. Ook hebben we al in de ontwerpfase gekeken 
naar de meest gunstige manier van pallettiseren, zodat de 
pan zo efficiënt mogelijk en zonder beschadigingen kan 
worden getransporteerd.”

“Belangrijk bij de ontwikkeling van deze innovatie was dat 
de uitstraling van het panmodel behouden zou blijven en 
dat de aanpassingen een dakpan zouden opleveren die 
technisch minimaal gelijkwaardig aan de oorspronkelijke 
dakpan zou zijn. We hebben in technisch opzicht zelfs een 
belangrijke verbetering kunnen doorvoeren. Bij de VHV Vario 
is de zijsluiting namelijk standaard overlappend geworden. 
Dat betekent dat er geen naden meer bij de zijsluiting 
aanwezig zijn, waardoor wordt voorkomen dat vuil zich in 
de naden kan verzamelen. We hebben de nieuwe dakpan 
vanzelfsprekend uitgebreid in ons eigen laboratorium getest 
op windbelasting en waterdichtheid.”

DUURZAAMHEID
De innovatie gaat gepaard met een compleet onder-
steunend assortiment. “We hebben namelijk ook enkele 
innovaties doorgevoerd om het de verwerker zo gemakkelijk 
mogelijk te maken,” vervolgt Kamps. “Voor de VHV Vario is 

een speciale panhaak ontwikkeld, die voorzien is van een 
ribbeltje, waaraan de verwerker precies kan zien tot hoe diep 
de panhaak in de lat moet worden bevestigd. De diepte 
bepaalt immers mede de verankering. Tevens zijn de overige 
hulpstukken, zoals de gevelpannen en chaperonpannen,  
in overeenstemming met het nieuwe model vernieuwd.”

Vermeldenswaard is bovendien dat de fabrikant, tegelijk met  
de introductie van dit nieuwe panmodel, overschakelt op  
de toepassing van loodvrij glazuur op alle panmodellen.  
Daarmee wil Wienerberger een steentje bijdragen aan  
een duurzame en gezonde bouwpraktijk. Kamps:  
“Op het gebied van duurzaamheid is ook van belang dat 
alle klei die wij voor onze productie gebruiken uit Nederland 
 afkomstig zijn. Alleen al in transport scheelt dit op jaarbasis 
enorm veel uitstoot.”

De VHV Vario is vanaf heden verkrijgbaar in 14 kleuren.  
Het oorspronkelijke VHV assortiment is hiermee verdeeld 
onder de nieuwe VHV Vario en de authentieke VHV  Klassiek. 
Bij deze dakpan heeft de scherf dezelfde kleur als het 
 oppervlak. De VHV Klassiek is leverbaar in vijf kleuren. ■

De VH is een typisch Nederlandse dakpan (in de zin dat  
hij veel te zien is in het Nederlandse dakenlandschap),  
die al sinds omstreeks 1880 wordt geproduceerd.  
Wienerberger was in 1999 de eerste producent die een  
aangepaste versie van dit model op de markt bracht.  
Het betrof toen een aanpassing waardoor de dakpan in de 
lengte variabel werd. Deze aanpassing werd doorgevoerd  
op vraag van de markt, dit zorgde er namelijk voor dat  
bij renovatie de panlatten (indien ze nog goed waren)  
niet vervangen hoefden te worden. Door de speciaal  
ontwikkelde kopsluiting werd de pan zodanig in hoogte  
verstelbaar, dat de verschillende panlatafstanden door de 
pan konden worden opgevangen. Dit panmodel werd  
op de markt gebracht onder de naam VHV.



Bestekschrijver/Dakadviseur 
standplaats Vught of Almere 

32-40 uur per week

 
Dakbestek is een landelijk werkend dakadviesburo. 

Wij zijn onafhankelijk, objectief en bieden een  
breed scala aan diensten.

 
Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega  

die ons team komt versterken.  

Meer informatie over de vacature lees je op  
www.dakbestek/vacatures.

Onafhankelijke expertise in daken

036-53 27 660 
info@dakbestek.nl   
www.dakbestek.nl

Dakdekkers scoren met www.bitasco.nl

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

Ter versterking van ons team in Breda zijn wij op zoek naar een: 

Commerciële buitendienstmedewerker (Breda)
met flexibele instelling

Wij zoeken:
Een enthousiaste en gedreven verkoper met veel kennis van de daken-
branche. Je hebt deze ervaring eerder opgedaan in een commer-
ciële functie binnen de dakenbranche (fabrikant, groothandel of 
verwerker). Je kunt zelfstandig werken maar ook in dienst van het 
verkoopteam te werk gaan. Het is belangrijk dat je partijen weet te 
overtuigen zodat dit resulteert in omzet.

Werkzaamheden:
• Het leggen van nieuwe contacten en onderhouden van bestaande 
 contacten met verwerkers van dakmaterialen in Noord-Brabant 
 vanuit vestiging Breda
• In staat om marktpartijen te voorzien van relevante adviezen op 
 gebied van nieuwbouw en renovatie dakbedekkingssystemen
• Verantwoordelijk voor het realiseren van het overeengekomen 
 verkoop-marge budget 
• Het verder genereren en uitbouwen van contacten met de verwer-
 kers van dakmaterialen en isolatie
• Projecten opsporen, bespreken en opvolgen 
• Het opvolgen van aanvragen
• Voorbereiden en berekenen van offertes
• Regelmatig overleg met de collega’s van de binnendienst
• Woonachtig in de directe omgeving van het werkgebied; 
 Noord-Brabant
• Geen 9 tot 5 mentaliteit
• Teamspeler

Wij bieden:
• Een marktconform salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaar-
 den waaronder: een auto, telefoon en laptop van de zaak
• Een afwisselende functie in een enthousiast team bij een dynami-
 sche en informele organisatie met uitstekende marktpositie
• De ruimte om jezelf verder te ontwikkelen en te groeien
• Opleidingen en productgerichte trainingen

Voor een uitgebreide omschrijving verwijzen 
wij u naar onze website:  
www.bitasco.nl/vacatures

• De ruimte om jezelf verder te ontwikkelen en te groeien
• Opleidingen en productgerichte trainingen

Voor een uitgebreide omschrijving verwijzen 

Tot het assortiment aluminium bouwproducten 

van Roval Aluminium behoren duurzame 

aluminium daktrimmen en architectonische 

dakranden. Deze laatste groep onderscheidt 

zich in esthetisch opzicht. Roval produceert en 

levert de aluminium dakranden op maat, inclusief 

boorgaten en bevestigingsmiddelen. Dat is wat 

je minimaal van Roval als totaalleverancier mag 

verwachten. 

Kijk voor inspirerende projecten op www.roval.eu.

ALUMINIUM DAKRANDEN
MOOI EN DUURZAAM

artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

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

info@artilan.nl

Eldon Dakbedekking 
viert haar 
50-jarig bestaan!

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

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

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

De directie en medewerkers zijn trots 
op 50 jaar vakmanschap!

Klanten en leveranciers worden bedankt  
voor het in Eldon gestelde vertrouwen

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

1969-2019

ELDON B.V.

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

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

Voor meer informatie zie www.roofs.nl
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Het is geen alledaags jubileum. De Duitse specialist op het gebied van  

oppervlaktebehandelingen The Coatinc Company bestaat ruim 500 jaar.  

In Nederland is het bedrijf ook zeer actief, daarom staat Roofs in dit artikel  

wat uitgebreider bij het jubileum stil.

Een familiebedrijf van 
ruim 500 jaar oud

JUBILEUM

The Coatinc Company voorziet diverse typen metalen 
 producten (staal, aluminium, zink, etc.) van een ‘huid’.  
Daarvoor worden verschillende technieken gebruikt,  
zoals thermisch verzinken, hoge temperatuur verzinken,  
poedercoaten, natlakken, anodiseren, etc.  
Momenteel is het bedrijf wereldwijd actief in de metaal-
bewerking en -verwerking. Men is met 32 locaties en meer 
dan 2200 medewerkers actief in Europa, Turkije, Mexico en 
Californië, met een jaaromzet van ruim 300 miljoen. 

Het daadwerkelijke 500-jarige jubileum vond in 2002 plaats.  
Afgelopen voorjaar vroeg het bedrijf er middels een 
 persconferentie echter aandacht voor omdat de huidige 
directeur Paul Niederstein in de archieven was gedoken  
en het jaartal van oprichting weer boven water kreeg.  
Inmiddels is het bedrijf ook officieel uitgeroepen tot het 
 oudste familiebedrijf in Duitsland.

RIJKE HISTORIE
De historie van het familiebedrijf is zeer goed gedocumen-
teerd, omdat Emma Dresler, de oudtante van Paul Niederstein, 
in 1918 het boek Geschichte der Familie Dresler aus Siegen 
samenstelde en haar vader Heinrich Adolf Dresler cadeau 
gaf voor zijn 85ste verjaardag. Het werk wordt momenteel 
voortgezet door de huidige directeur: over ongeveer twee 
jaar zal er een nieuw deel aan het boek worden toege-
voegd, dat de ontwikkelingen in de afgelopen eeuw zal 
beschrijven. In dit artikel de historie in vogelvlucht.

De wortels van het bedrijf liggen in het Siegerland  
(Nordrhein-Westfalen) in Duitsland. Deze streek wordt al sinds 
jaar en dag gekenmerkt door de ertswinning en -verwerking 
en wordt ook beschouwd als één van de oudste mijnbouw-
regio’s van Europa. De streek werd 500 voor Christus niet 
bewoond door de Germanen, maar door de Kelten en zij 
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JUBILEUM

voerden al mijnbouw uit. Vanaf de Middeleeuwen waren het 
de ondernemersfamilies uit deze streek die de mijnbouw in 
de regio lieten uitgroeien tot een innovatieve industriebranche. 

In 1502 betaalde Heylmann Dresseler een Feuerschilling 
(‘vuurschilling’) om gebruik te kunnen maken van de stook-
plaats van de stad. In die tijd stonden smeden zeer hoog in 
aanzien, omdat ijzer en staal nodig waren voor alle dagelijkse 
gebruiksvoorwerpen van toen. Hij trad toe tot het gilde en 
daarmee was de oprichting van het bedrijf een feit.  
De generaties zetten het bedrijf voort en zeven generaties 
later bezat de succesvolle ijzerhandelaar al aandelen in 
meerdere ijzersmelterijen, en de familie werd per generatie 
invloedrijker. In de achttiende eeuw werd de familie zelfs  
in de adelstand verheven (Johann Heinrich Dresler II,  
de tiende generatie, werd in 1770 Kommerzgeneral).  
Het bedrijf verkreeg in deze jaren een monopoliepositie op 
het gebied van de productie en verkoop van ijzer en staal.

De Dreslers waren ook politiek actief. Zo leverde de  familie 
ruim 200 jaar, van de vijfde tot de tiende generatie,  
de burgemeester van de stad Siegen. Eind negentiende eeuw  
werd Heinrich Adolf Dresler, destijds aandeelhouder en direc- 
teur van de Siegener Verzinkerei Actiengesellschaft (later SAG),  
verkozen tot lid van de Rijksdag. Deze Heinrich Adolf Dresler, 
de dertiende generatie en de overgrootvader van  
Paul Niederstein, zorgde ervoor dat het bedrijf een opvallen de  
groei doormaakte. Zijn dochter, Luise Dresler, trouwde met 
Alfred Emil Niederstein. De drie zoons van Carl Dresler  
(de veertiende generatie) stierven allemaal tijdens de 
Tweede  Wereldoorlog en binnen de familie Dresler waren er 
geen andere kandidaten (te jong of geen interesse) om het 
familiebedrijf voort te zetten. Werner Niederstein, de zoon van 
Luise Dresler en Alfred Emil Niederstein, kwam daardoor in 
1945 aan het hoofd van het bedrijf te staan. 

Als gevolg van het zogeheten ‘Wirtschaftswunder’ maakte 
het bedrijf in de jaren ’50 en ’60 onder zijn leiding een 
enorme groei door. Klaus Niederstein, de vader van  
de huidige directeur, nam het stokje in 1964 over en  
bouwde de organisatie feitelijk uit tot de wereldspeler die  
we vandaag de dag kennen. Dit deed hij voornamelijk  
door strategische samenwerkingsverbanden aan te gaan  
en door slimme overnames. De huidige directeur,  
Paul Niederstein, is sinds 2004 in de organisatie werkzaam.

WAARDEN
Belangrijker dan de titel ‘oudste familiebedrijf’ vindt  
Paul Niederstein dat het bedrijf tegenwoordig opereert aan 
de hand van 12 ‘kernwaarden’. “Deze kernwaarden ver-
woorden onze houding in de markt en de maatschappij,”  
vertelt hij. “Waarden als wederzijds  respect, tolerantie en 
waardering staan hierbij centraal. Een ander element waar 
ik trots op ben, is de duurzaamheid van onze activiteiten. 
Mijn kinderen zijn nog te jong om te zeggen of ze het bedrijf 
willen over nemen, maar ik weet in ieder geval dat ik geen 
enkele moeite heb om over te brengen wat er zo mooi is 
aan mijn werk. Wij voorzien de metalen  oppervlakken van 
hun ‘huid’. Alles heeft een ‘huid’ nodig, om niet ten onder te 

gaan aan de invloeden van buitenaf. Wij zorgen ervoor dat 
alles wat gemaakt wordt, kan blijven bestaan. Een kreet die 
we nog wel eens gebruiken, en waar ik ook erg achter sta, 
is: ‘wij veredelen dromen’. En dat doen we voor de meest 
 uiteenlopende producten in de meest uiteenlopende secto-
ren, van de bouw tot de automobielindustrie tot de huishou-
delijke apparaten.”

The Coatinc Company zet ook duidelijke stappen om invul-
ling te geven aan de duurzame uitgangspunten. In die zin 
houdt het bedrijf ook nadrukkelijk de blik gericht op de 
toekomst. Zo is men in het kader van de circulaire economie 
zeer  actief in de recycling van de materialen die men in het 
productieproces gebruikt. Ook op het gebied van productin-
novatie blijft de 500-jarige vooruitstrevend. Mede doordat 
men zeer actief is in de automobielindustrie, wordt men 
gedwongen steeds verder te innoveren om de prestaties van 
de producten verder te verbeteren. In deze tak van sport zit 
het geheim van de smid hem in aanpas singen in de tempe-
raturen, samenstelling van de coatings, het productieproces, 
etc. Tenslotte is het bedrijf zeer actief in de digitalisering van 
zowel het productieproces als de ondersteunende functies, 
zodat de organisatie, ondanks de ouderdom, modern blijft.

Niederstein besluit: “Als bedrijf en als familie hebben we een 
diepgaand besef van onze geschiedenis en diepgaande 
kennis van staal, het materiaal waar we al ruim 500 jaar in 
gespecialiseerd zijn. Maar we zijn ook diep geworteld in  
onze nuchtere, unieke, eigenzinnige en rauwe regio.  
Hier vinden we alle waarden die ons dagelijks richting geven 
en die ervoor hebben gezorgd dat we al zo lang bestaan.” ■

Johann Heinrich Dresler II.

Huidig directeur Paul Niederstein.
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Op de werkconferentie Nationaal Dakenplan in oprichting,  

gonsde het van het enthousiasme. Deelnemers zijn of worden  

zich bewust van de urgente problemen in de stad. Het dak is in te  

zetten voor het oplossen van tal van grootstedelijke problemen,  

maar waar staan we nu en waar willen we heen? De organisatie  

die voortkomt uit de succesvolle Green Deal Groene Daken trekt  

meer leden aan en werkt nu hard aan het bepalen van de  

richting onder een nieuw te vormen bestuur.

Nationaal Dakenplan 
bepaalt richting

NATIONAAL DAKENPLAN

bij de opening van de druk bezochte conferentie in  
Amsterdam. “Maar de trein blijft rijden.” Van Hoek vertelt Roofs: 
“Gezocht wordt naar een bestuur van minimaal drie en 
maximaal vijf personen. Omdat de opgave zich verbreedt, 
zijn we op zoek naar bestuurders vanuit kennisinstellingen, 
gemeenten of waterschappen. In oorsprong lag in de  
Green Deal de focus wat meer op ondernemen.” Van Hoek 
spreekt de verwachting uit dat er binnen niet al te lange tijd 
een voltallig bestuur zal zijn.

AAN HET WERK!
Carleen Metsers en Anne-Marie Bor, die het proces al  
jaren begeleiden, houden de vaart er in. Kort na de  
zomer waren er alweer tal van ontwikkelingen, waar het  
Nationaal Dakenplan bij betrokken is. De vraag aan de  
aanwezigen op de conferentie was drieledig en duidelijk: 
Wat kunnen jullie, wat willen jullie met elkaar en wat hebben 
jullie nodig? Om de antwoorden goed te laten landen,  
gaven vijf stakeholders korte pitches over hun perspectief 
vanuit hun eigen organisatie of branche en later op de  
middag vier pitches vanuit maatschappelijke opgaven.

Egbert Kunst, Strategisch Adviseur Vastgoed, GroenWest  
constateert dat corporaties van alle kanten wordt gevraagd 
iets aan de woningvoorraad te doen, terwijl de middelen  
en motivatie bij de bewoners simpelweg ontbreken.  
Toch ziet hij geweldige mogelijkheden: “Ik zoek kant en klare 

concepten. Oplossingen die ik kan verkopen naar mijn 
bewoners die voor iedereen duidelijk zijn. Oplossingen die 
binnen de ketensamenwerking naadloos in te passen  
zijn in onze organisaties. We hebben een opgave van  
2,4 miljoen woningen. Als het ons lukt, lukt het anderen ook!”

Dat het denken over de ruimte op daken anders kan,  
was al vroeg geconstateerd. Architect Jasper van  Lammeren 
van LG Architecten gaf in zijn pitch een bijna poëtisch  
pleidooi, op zoek naar een nieuwe invulling van daken.  
In zijn opdrachten overtuigt hij opdrachtgevers vaak door 
de meerwaarde aan te geven van een multifunctioneel dak. 
“We moeten af van ‘dak’ of ‘verhoogd maaiveld’,  
dat doet geen recht aan de potentie van deze ruimte.  
Het dak is een eigen, unieke plek. Een cadeau dat in elk 
project gevangen zit.“ 

Bart Louw van Amvest toonde waartoe vastgoedontwikkelaars 
in staat zijn als het dak een nadrukkelijke functie vervult om 
het comfort van de bewoners van een gebouw te verhogen.  
Hij toonde voorbeelden van daken die hij zag tijdens een 
bezoek aan de Verenigde Staten, die een luxe leisure ruimte 
bieden. Met persoonlijke koelkasten voor bewoners om  
hun barbequevlees klaar te zetten, een waterdichte tv,  
zwembaden, bomen, perken en ligbanken.  
De Startmotor in Rotterdam en straks het KJ plein in  
Den Haag zijn voorbeelden van het vergroten van het  
beleefbaar oppervlak voor de verhuurders.

Oud-bestuurslid Kasper Spaan ziet dat stimuleren en 
faciliteren van het waterbewustzijn door onder meer 
 subsidieregelingen heel succesvol is gebleken.  
Maar dat ook de energietoepassing op het dak een  
grote vlucht neemt. Na de pioniersfase moeten we snel  
overgaan tot reguleren en borgen, waarbij het platform  
Nationaal Dakenplan een belangrijke rol moet spelen. 
Spaan: “Met alleen pilots kom je er niet!”

Hoe komen burgerinitiatieven in beweging en welke inzet 
van overheden en commerciële partijen is daarbij nodig?  
Dit vroeg Estella Franssen, projectmanager zakelijke markt 
van Stichting de Ulebelt zich af. Haar burgerinitiatief om 
de beschikbare subsidie te gebruiken leverde een eerste 
 groendak op, nu doen al meer dan 170 bewoners mee om  
de volgende groene golf te realiseren. “De tijd is rijp om 
 dergelijke initiatieven te realiseren.”

MAATSCHAPPELIJK 
We hebben te maken met toenemende hittestress,  
wateroverlast en afname van biodiversiteit.  
Tegelijkertijd willen we 1 miljoen nieuwe woningen in  
steden en ruimte om energie duurzaam op te wekken.  
Zo’n 5 tot 10 procent van het dak wordt tot nu toe ingezet 
voor deze maatschappelijke opgaven, met name in de  
bestaande bouw is nog veel potentieel. Ook in de  
Nationale Omgevingsvisie (NOVI) staat het principe van 
combineren van functies hoog op de agenda. In de tweede 
ronde van de middag werd het dak benaderd vanuit 
 maatschappelijke opgaven.

Hanneke van Ormondt, Urgenda schetste voor de toehoorders 
een hoopvol potentieel voor multifunctionele daken in de 
Energietransitie. “Er is 290 km2 nodig en er is 400 km2 daken 
beschikbaar.” Marloes Gout, die Jip Louwe Kooijmans,  
van Vogelbescherming Nederland verving, deed een studie 
naar de bijensterfte en ontdekte dat de honingbij tot de 
sterkere van de meer dan 350 soorten bijen behoort.  
Die andere soorten hebben minder grote leefgebieden en 
zijn dus afhankelijk van goede inheemse soorten om te  
overleven. Haar pleidooi was dan ook om vooral biodiversiteit 
op daken te realiseren met inheemse soorten. 

Hoe kunnen we de kwaliteit van de leefomgeving  
verbeteren en tegelijkertijd voldoen aan de bouwopgave? 
Jaap Dooper van Zoontjens poneerde de stelling:  
‘Het Bouwbesluit voldoet niet aan Parijs’, waarmee het  
Nationaal Dakenplan een flinke kluif krijgt om op te kauwen. 
Veel sympathie en bijval kreeg ook de oproep van  
Esther Putman van de Green Deal Duurzame Zorg  
(Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport):  
hoe krijgen we de business case van groene daken sluitend 
voor gezondheid? Zowel de patiënt als de medewerker in de 
zorg heeft behoefte aan een groene omgeving. Haar pitch 
leverde veel ideeën en wervende teksten op. Dat daken 
vooral een rol moeten spelen voor de gezondheid van de 
mens en haar omgeving zal in het Nationaal Dakenplan  
een hoofdrol blijven vervullen.

WRAP UP 
Hoewel een poging werd gedaan alle informatie op 
flipovers terug te brengen tot grote lijnen, bleek dat er zoveel 
 interessante en vernieuwende initiatieven en ideeën uit 
de werkconferentie naar boven kwamen, dat daarvoor 
nog even de tijd genomen moet worden. Besloten is een 
 enquête onder de bezoeker te houden en daaruit richting 
en  hoofdpunten te bepalen. De trein gaat door! ■

Ronald van Bochove

Aan het begin van de zomer kreeg Jan van Hoek van de 
opdrachtgeversraad van de Green Deal Groene Daken het 
verzoek om als kwartiermaker een bestuur te vinden voor het 
Nationaal Dakenplan, de noemer waaronder de organisatie 
als stichting het werk voort wil zetten. De hoop was om op 
de werkconferentie van 25 september een nieuw bestuur te 
presenteren. “Helaas is dat nog niet gelukt,” zegt Van Hoek  

KJ Residences is een ontwikkeling van Synchroon en Amvest.
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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

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.

Optimale
werkbaarheid

Hecht op praktisch 
iedere ondergrond

Naadloos afdichten voor bijvoorbeeld doorvoeren, 
spuwers, airco, technische installaties, detailleringen, ed.

Veilig verwerkbaar, zonder 
warmtebron of vlam

Koud verwerkbaar, waardoor uitstekende 
preventie tegen brandgevaar

Verwerkbaar 
vanaf -5°C

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

De zekerheden van Trifl ex
Als product en leverancier van vloeibare kunststoffen bieden wij oplossingen met 
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
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De uitbreiding van BSN Leidschenveen is de primeur van de circulaire bitumen 

dakbaan Citumen in een nieuwbouwproject. De opdrachtgever had een  

uitgesproken wens om een duurzaam gebouw te realiseren.

Citumen voor het eerst in 
nieuwbouwproject toegepast

DUURZAAMHEID

Het ontwerp van de nieuwe campus zal hier ook op gericht 
zijn. Het is de bedoeling dat de middelbare school elk jaar 
groter wordt, omdat het elk nieuw schooljaar een brugklas 
toevoegt. Hiertoe wordt de bouw in delen gefaseerd.

De inzet van BSN voor het milieu wordt bena drukt door de 
toepassing van duurzame, energiebesparende elementen 
in de nieuwe faciliteiten, zoals bijvoorbeeld  zonnepanelen, 
ventilatie met CO2-sensoren en circulaire dakbedekking. 
Het wordt een ‘Cradle to Cradle’ gecertificeerde school, met 
materialen die in de toekomst eventueel hergebruikt en gere-
cycled kunnen worden.

CIRCULAIRE DAKBEDEKKING
De circulaire dakbaan Citumen is in samenwerking door 
New Horizon Material Balance, ZND en Icopal ontwikkeld  
en vorig najaar geïntroduceerd (zie Roofs november 2018). 
Het product werd al eerder bij renovaties toegepast,  
maar nog nooit in nieuwbouw. Het collectief streeft herge-
bruik na. “Circulaire ambities hoeven niet duurder te zijn,  
de prijs van de circulaire dakbaan kan prima concurreren 
met standaard daksystemen, los van de milieuwinst die  
je behaalt,” aldus Caspar Ulijn, directeur van ZND NEDICOM. 
“Voor de productie van Citumen wordt 50% van bitumen,  
afkomstig uit sloop en renovatie, gered van de vuilverbran-
ding en hergebruikt. Wanneer meerdere opdrachtgevers 
overstappen op deze toepassing, komt het certificeren van 
Citumen ter sprake.” Projectcoördinator Bart van der Werf 
voegt toe: “Wij juichen dit soort C2C-initiatieven van 
 leveranciers toe. Het brengt ons dichterbij ons doel om  
100% circulaire ontwerpen te realiseren.”

GEBOUWEN ALS BOMEN
Architectenbureau Kraaijvanger heeft een duidelijke doelstel-
ling om gebouwen circulair te maken. Het bureau schrijft  
circulair materiaalgebruik standaard voor bij de realisatie 
van al haar ontwerpen. 

“Wij vergelijken gebouwen wel eens met bomen,”  
aldus Dirk-Jan Postel van het  architectenbureau. “ 

Ze bieden bescherming en onderdak, pas-
sen zich aan de seizoenen aan en blijven 
zichzelf vernieuwen. Ze gebruiken de zon als 
energiebron,  zuiveren de lucht en voeden 
hun omgeving. Door hun structuur leven 
ze lang, zijn ze  divers en zien ze er fantas-
tisch uit. Technologie maakt het mogelijk. 
Daarmee sluiten kringlopen zich en bouwen 
we echt circulair en duurzaam. Dat is geen 
opgave, het is simpelweg een verant-
woordelijkheid en vooral ook leuk. Ruimtes 
passen zich aan mensen aan in plaats van 
andersom. De natuur en stad vormen geen 
tegenstelling meer, maar functioneren geza-
menlijk als een rijk ecosysteem. Zo bouwen 
we met een positieve impact op economie, 
geluk en milieu. Het is eigenlijk logisch om 
gewoon te doen wat goed is.”

Met de realisatie van Stadskantoor Venlo 
in 2017 zette Kraaijvanger de toon voor 
het toepassen van de C2C-principes in 
nieuwbouw. Voor veel producten bestonden 
destijds nog geen goede C2C-oplossingen, 
laat staan gecertificeerde oplossingen.  
Het voorschrijven van circulair materiaal-
gebruik zet producenten en leveranciers 
aan tot innovatie en certificering. ■

The British School in The Netherlands (BSN) is een inter-
nationale onderwijsinstelling voor het basis- en voortgezet 
onderwijs. De school geeft op dit moment onderwijs op vier 
locaties in en om Den Haag met een drietal ‘Junior Schools’ 
en één ‘Senior School’. Eén van de locaties is de campus 
Junior School Leidschenveen (JSL).

GEFASEERD
Het ontwerp van Kraaijvanger Architects voor de  uitbreiding 
van JSL met een middelbare school richt zich op de  groeiende  
vraag naar internationaal onderwijs in heel Nederland.  
Ze biedt ruimte aan 550 extra leerplaatsen, een grote 
uitbreiding van de huidige faciliteiten. Hierdoor kunnen de 
basis- en middelbare scholen in een plek voorzien waar de 
scholieren kunnen eten, optreden en presentaties geven. Het 
futuristische ontwerp maakt gebruik van de laatste ontwikke-
lingen in flexibele leerplekken en een volledige sporthal. De 
ontwikkeling van een middelbare school op de bestaande 
campus is een voorbeeld van de ambitie van de BSN om 
een leercontinuüm (in de leeftijd van 3-18 jaar) te creëren. 

Bart van der Werf van Kraaijvanger (staand rechts) en Caspar Ulijn van ZND NEDICOM (gehurkt rechts)  

rollen de eerste dakbaan Citumen uit op het dak van de nieuwbouw van BSN Leidschenveen. Verder op de  

foto links: Jik Mosch, (assistent projectcoördinator Kraaijvanger), Ajay Ori (projectleider, Sprangers Bouw)  

en Niels Arendonk (technisch commercieel adviseur ZND dakbedekking).
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Actiondak, de online groothandel in:

APP - SBS - EPDM - ONDERLAGEN - RESITRIX - KITTEN - PRIMERS - PARKERS - SCHROEVEN -  
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Natuurlijk daglicht voor commerciële 
en industriële gebouwen

Skylux staat synoniem voor duurzame ontwikkeling en innovatie. Daardoor bieden we een zeer breed gamma aan lichtstraten waarbij 
verscheidene kenmerken elkaar kruisen en vinden. Opteert u voor een brede lichtstraat? Of eerder een sterke prestatie op vlak van isolatie 
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www.skylux.be
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Veel noviteiten op de 
Demodagen van All-up

BEDRIJFSNIEUWS

Tradities zijn er om in ere te houden. Zo ook de Demodagen van All-up,  

die in relatief korte tijd zijn uitgegroeid tot een vaste waarde in de markt:  

met de nieuwste ontwikkelingen op kranen- en liftgebied en voor vakgenoten 

een plezierige kans om (onder het genot van allerlei lekkers) het allemaal te 

bekijken. De demodagen vonden dit jaar plaats van 26-28 september. 

Volgens All-up zijn de demodagen het trefpunt voor relaties: 
“Voor mensen dus met verstand van zaken, die het op  
alle fronten steeds weer hogerop willen zoeken en die zich 
thuis voelen in een professionele omgeving, waarin innovatie 
gewoon is.” 

K400RSX 
Zo kregen bezoekers een primeur te zien: de nieuwe  
K400RSX aanhangerkraan van Klaas in het 3,5T segment. 
Deze bereikt een haakhoogte van bijna 35 meter en een 
reikwijdte van 24 meter. De jibdelen zijn hydraulisch uitschuif-
baar, en deze kraan is bovendien leverbaar als hybride 
uitvoering.Met zijn hijslast van 3000 kg is deze nieuwste kraan 
opvallend en men verwacht er dan ook veel van.

BE-KRAAN
Op het gebied van de autokranen stond de vertrouwde  
Klaas K27-32TSR BE-kraan opgesteld. Deze kraan is gemon-
teerd op een Iveco Daily met Clixtar oplegger, waardoor het 
geheel met een BE-rijbewijs te vervoeren is. De gemonteerde 
kraan mag bovendien zonder het hijsbewijs bediend worden.

K1003RSX
De Klaas K1003RSX, met zijn haakhoogte van 52 meter  
en zijn haaklast van 6000 kg, werd het neusje van de zalm 
voor dakdekkend Nederland genoemd.

PAUS 24 METER
De nieuwe Paus easy 24 meter gaat het dit jaar  
helemaal maken volgens de heren van All-up. “De markt  
voor deze noviteit is breed, namelijk voor alle partijen die 
momenteel ladderliften gebruiken (aannemers, dakdekkers,  
verhuizers e.d.). Deze lift is in een handomdraai op te stellen: 
de stekker in het stopcontact en werken maar.”

GEDA ACCULIFT
Ook de nieuwe Geda lift op accu (die snel en eenvoudig 
is op te bouwen en ook als gewone ladder te gebruiken is) 
was tijdens deze dagen te bekijken. 

OCCASION
Tevens stond er deze dagen een groot aantal machines  
opgesteld die ter plekke konden worden getest en  
vond er verkoop plaats van occasionliften en -kranen,  
allemaal in topconditie gekeurd en met garantie. ■

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

Een unieke businesspartner
All-up is niet alleen leverancier. Onze larenlange expertise, onze 

nauwe banden met Paus en Klaas én onze overtuiging dat het 

samen ondernemen tot een wederkerig succes leidt, maken  

All-up tot een unieke businesspartner. Met tal van extra’s.

Da´s All-up
Zoals u merkt heeft All-up alles om ook ú hogerop te helpen. 

Veilig, hoog én snel geleverd. Niet alleen met onze producten 

trouwens, maar ook met gedegen opleidingen en een 

bijzondere, meer dan unieke service. Da’s All-up!

Verkoop

Verhuur

Lease

Onderhoud

Opleidingen

MET ALL -UP GAAT 
HET DAK ERAF . . .

...EN ER WEER OP NATUURLIJK!
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Nieuwe vestiging  
Brouwers Zink & Dak  
geopend in Maastricht

BEDRIJFSNIEUWS

Met stands van NedZink, Canam Sales en Icopal waren  
er mogelijkheden om kennis te maken met een aantal  
belangrijke leveranciers van Brouwers Zink & Dak.  
Maar ook had men er een stand om haar zinkcursussen  
toe te lichten. De inschrijvingen van die zinkcursussen voor 
een nieuw winterseizoen zijn immers weer in volle gang. 

Maar wat is nu de aanleiding om deze nieuwe locatie  
in Maastricht te openen? Directeur Maurice Kerkhofs:  
“In 1986 opende John Brouwers zijn zaak aan de Karveelweg  
in Maastricht. Dat is dezelfde Karveelweg, alleen enkele  
panden verder, als waar nu het nieuwe filiaal is geopend.  
Het bedrijf startte er toen als groothandel, die al snel zou 
uitgroeien tot een begrip. De combinatie van maatwerk-
productie en een goede handelsgeest deed het bedrijf  
snel en hard groeien. Men groeide in Maastricht snel uit  
het jasje en na een goede oriëntatie werd in 1996 voor 
Maasmechelen (B) gekozen. Daar werd een mooie plek 
gevonden, waar het bedrijf verder kon groeien om aan de 
vraag te voldoen. De formule van het bedrijf was succesvol 
en werd (met wisselend succes) geïmiteerd.”

“Het bedrijf expandeerde in die fase ook met filialen in Geleen,  
Roermond, Oss, Breda en Zaandam. Die groei is misschien 
wel te hard gegaan, want er werd heel hard gewerkt, maar 
geen geld verdiend. En dus diende de zwaarste crisis zich 
aan die we ooit gekend hebben. Na een tweetal grote  
reorganisaties (in 2011 en 2012) waren er geen filialen meer 
over, anders dan de hoofdlocatie in Maasmechelen.  
Na enkele goede jaren werd in 2018 in Gouda het bedrijf van  
John Lok overgenomen. Deze locatie is uitstekend geschikt 
om het marktaandeel in Zuid-Holland, Noord-Holland en 
Utrecht verder te laten groeien. In het zuiden van Nederland  
is de marktpositie veel sterker. Limburg, Noord-Brabant,  
Zeeland en Gelderland zijn provincies waar we veel vaste 
klanten bedienen. Vandaar dat we nu, juist in Maastricht, 
gaan starten met een nieuwe filiaalformule, genaamd  
Brouwers Zink & Dak. Een plek waar we net iets meer  
aandacht kunnen geven aan de klant die deze aandacht 
op prijs stelt.”

Kerkhofs besluit: “Brouwers Zink & Dak bevat alle materialen 
die een dakdekker, loodgieter, installateur of aannemer zoekt.  
Materialen voor hellende daken, maar ook voor platte daken.  
Belangrijk daarbij is dat prima medewerkers klaar staan  
om een goed technisch advies te geven. Verder heeft het 
filiaal een eigen zinkstraat, waarbij eveneens een divers  
aanbod van Plastisol en PVDF wordt aangeboden.  
Wij zijn immers sterk in maatwerk!” ■

Vanaf 1 juni opende Brouwers Zink & Dak haar deuren aan de  

Karveelweg 30 in Maastricht. Op vrijdag 27 september waren relaties  

van harte welkom om de nieuwe locatie te bezoeken. 



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

COVERGARD EPDM:
 
Gemakkelijk te verwerken
COVERGARD is bijzonder goed te 
verlijmen, door een nagenoeg talk-
loos oppervlak. Uiteraard is het ook 
mechanisch te bevestigen of losliggend 
geballast aan te brengen.
 
Bestand tegen alle weersinvloeden
Dit type Amerikaans EPDM is UV- en 
ozon bestendig en daarnaast ook zo 
flexibel dat het alle werking van een 
gebouw kan opnemen.

Snelle service
Vandaag besteld is de volgende 
werkdag in huis. Alle toebehorende 
materialen zijn uiteraard ook direct uit 
voorraad leverbaar!

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

Nieuw in ons 
assortiment:

Bestel eenvoudig via onze website 
en profiteer van alle voordelen!
www.zinkunie.nl
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Stoptober

Maar als je het over een andere boeg gooit en je ‘verschuilt’ 
achter Stoptober, dan zijn er openingen. Bij ons in de kantine 
loopt (in overleg met de leefstijlcoach) een campagne op 
het tv-scherm. Daarnaast hebben potentiële stoppers de 
mogelijkheid zich individueel te laten begeleiden door de 
leefstijlcoach. Ons motto: pak die kans en stop nu nog! ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

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

Stoptober, 1 januari of 2e Paasdag, wat maakt het uit?  
Als er maar gestopt wordt met roken. Elke kans op  stoppen 
met roken is een kans op een gezondere en vitalere 
 toekomst. Roken is immers superslecht voor de gezondheid!  
Iedereen weet het wel, zeker het gros van de rokers zelf. 
 Roken heeft veel nadelige gevolgen voor de gezondheid.  
Niet alleen je algemene conditie gaat achteruit, ook je 
 weerstand neemt af. Daarnaast lopen rokers veel grotere 
risico’s op het krijgen van levensbedreigende ziekten zoals 
hart- en vaatziekten en kanker.

De aandacht voor Stoptober is daarom belangrijk. In 2019 is 
in Nederland voor de zesde maal de campagne ‘Stoptober, 
28 dagen niet roken!’. Het doel is om rokers te stimuleren  
om voor 28 dagen te stoppen met roken en daarvoor 
 massale steun te organiseren. De campagne biedt een  
nieuwe manier om te stoppen met roken door het te 
 bespreken en het is zodoende uitstekend te combineren  
met een  stopadvies en de bestaande richtlijnen voor  
behandeling van tabaksverslaving.

De effecten van Stoptober op de 50.000 deelnemers uit het 
verleden zijn zeker mooi en bemoedigend. Uit onderzoek 
(2018) van Amsterdam UMC naar Stoptoberresultaten: 
• 70% lukt het om 28 dagen te stoppen
• 20% tot 30% is na een jaar nog steeds gestopt met roken

Dit resultaat smaakt zeker naar meer stoppers.

Het mooie van deze campagne is dat deze tevens de 
 mogelijkheid biedt om stoppen met roken te bespreken met 
de werknemers. Normaal gesproken is dit een no go area.  
Je weet dat het slecht is en je spreekt iemand aan.  
Dan betreed je iemands persoonlijke ruimte. Deze zal dan 
kortaf tegen je zijn, chagrijnig worden, je bemoeizuchtig 
vinden, of weet ik veel, en weinig werknemers zullen blij  
met je zijn als werkgever. 

VITALITEITSMANAGEMENT

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

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

vitaliteitsmanagementprogramma  

‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

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

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

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

Heritage Slate 
Hoogwaardige rubber dakleien

Het nieuwe 
klassiek.

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

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

ESDEC IS MARKTLEIDER IN VS NA OVERNAME  
IRONRIDGE EN QUICK MOUNT PV 

Esdec Solar Group, leverancier van gebouwgebonden  
montagesystemen, heeft het Amerikaanse IronRidge en  

Quick Mount PV overgenomen. Beide bedrijven zijn uniek op  
het gebied van het ontwerpen en produceren van montage- 

systemen voor zonnepanelen. Samen met het Amerikaanse  
Esdec-bedrijf EcoFasten, wordt Esdec Solar Group door  

de overname in één klap marktleider in de VS en  
vertegenwoordigt het bedrijf ruim 60% van de markt.

agenda
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

“ Als iemand alleen droomt,  

dan is het maar een droom.  

Als veel mensen samen dromen,  

dan is dat het begin van  

een nieuwe realiteit”.

Friedensreich Hundertwasser (1928-2000)

VOORUIT MET HET NATIONAAL DAKENPLAN 
Het Nationaal Dakenplan is na de zomer voortvarend  
doorgegaan op de ingeslagen weg. Zo was er een  
werksessie op 20 september rond de rekentool die in  
Rotterdam wordt ontwikkeld en verse ontwikkelingen rond 
het verplichten van ‘Zon op dak’. Wensen en ervaringen 
met de Life@UrbanRoofs rekentool worden opgehaald om 
tot een 2.0 versie te komen. Minister Wiebes gaf onlangs 
namens het kabinet aan om het mogelijk te maken  
voor gemeenten om ‘Zon op dak’ te verplichten via het 
omgevingsplan. Egbert Roozen, voormalig voorzitter van  
de Green Deal, zal met het ministerie een gesprek aan-
gaan om vooral de meervoudige winst van multifunctionele daken daarbij niet uit het oog te verliezen. 
Onderdeel van het project is een MKBA op gebouwniveau, waarmee verschillende soorten gebouweigenaren  
de waarden (maatschappelijk en financieel) van multifunctioneel dakgebruik inzichtelijk kunnen krijgen.  
De eerste versie van die MKBA is in 2018 door Arcadis en CE Delft opgeleverd (zie website Nationaal Dakenplan).
Presentaties van de eerste pilots ‘Financiële prikkels voor klimaatadaptatie’ staan online. Verder traden de gemeentes  
Den Haag en Utrecht toe als nieuwe partners.

CONINKO VERWELKOMT 20STE LIDBEDRIJF
Per 1 juli is Finkenflügel het twintigste lidbedrijf geworden van de  
Coöperatie inkoop Coninko, de inkooporganisatie voor dakdekkers-
bedrijven. Het inmiddels 45-jarig bestaan van het bedrijf is door eigenaar 
en directievoerder Werner Finkenflügel opgepakt om andere koersen  
te gaan voeren. Specialisme binnen de organisatie en auto matisering  
via Artikelbeheer zijn met name voor hem de doorslag geweest om zich 
aan te sluiten bij een professionele inkooporganisatie. Het specialisme in 
dakwerk wordt voortgezet en verder uitgebreid, middels het aantrekken 
van Philip van de Pijl, waarbij Werner Finkenflügel samen met zijn vader 
ook onder de Coninko vlag in aanmerking wil komen voor de Dakaward. 
Het familiebedrijf heeft deze eervolle prijs in 2006 al eens in ontvangst 
mogen nemen voor de dakwerkzaamheden, inclusief inrichting van de 
daktuin, van het Bouwhuis in Zoetermeer, nog steeds de hoofdzetel van 
Bouwend Nederland.

NIEUWE, LICHTGEWICHT S3-VEILIGHEIDSSCHOEN
De Redbrick Comet uit de Motion-collectie is een robuuste 

werkschoen met de uitstraling van een sportieve sneaker. 
Dit uiterlijk heeft hij te danken aan de ruige KPU-stof aan 

de bovenkant en het motief op de slipresistente zool.  
De schoen valt binnen veiligheidsklasse S3. De schoen is 

met name geschikt voor professionals die in de buiten-
lucht werken of het risico lopen natte voeten te krijgen. 

Naast een aluminium beschermneus en een  
kevlar tussenzool beschikt de Comet ook  

over slip- en slijtvaste zolen van EVA/rubber.

TECTUM GROUP EN TECTUM ACHEL SCHENKEN 15.000 EURO AAN HET GOEDE DOEL
De medewerkers van Tectum Group zetten zich jaarlijks in voor het goede doel. Dit jaar selecteerde men  
vijf goede doelen waar hun medewerkers nauw betrokken bij zijn en organiseerde de afgelopen maanden  
verschillende acties om geld in het laatje te krijgen. Eén van de organisaties is Het Vergeten Kind.  
Deze organisatie is er voor alle kwetsbare kinderen en jongeren in Nederland die opgroeien in een  
onveilige of instabiele situatie. Sandrina Dorst, medewerkster van Tectum Group in Rilland, groeide zelf  
ook op met pleegkinderen, die waren opgevangen door haar ouders. “Ik weet dat er een groot tekort is 
aan pleeggezinnen en dus ook aan geld. Ik ben erg blij dat we met Tectum Group deze 
organisatie een hart onder de riem steken.”
 
Ook de 4 andere organisaties (Boven de wolken vzw,  
Translational Cancer Research, Scaledogs en  
Embarquement immédiat) kozen de medewerkers van  
Tectum Group omwille van hun band met deze goede  
doelen. De 5 goede doelen ontvingen dit weekend elk een 
cheque van 3.000 euro op het afsluitende tuinfeest in het 
hoofdkantoor van Tectum Group in Genk (België).

Cheque voor Het Vergeten Kind. Sandrina Dorst  

en Jean Biesmans (Tectum Group)

Stijn Vos, CEO Esdec Solar Group.

Erik Steegman (links) en Werner Finkenflügel.



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
6050Dakspecialisten 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

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

www.ibsconsultants.nl



Volgende maand in Roofs:

Isobouw www.isobouw.nl 

Firestone www.firestonebpe.com

Leadax www.leadax.com

Boko www.boko.nl

Wienerberger www.wienerberger.nl

Bitasco www.bitasco.nl

Artilan bv www.artilan.nl

Roval Aluminium bv www.roval.eu

Eldon Dakbedekking www.eldondaken.nl

Dakbestek Adviesburo www.dakbestek.nl

Daksafe www.daksafe.nl

Anjo www.anjo.nl

Triflex bv www.triflex.nl

Actiondak www.actiondak.nl

Skylux www.skylux.be 

All-up www.all-up.nl 

Zinkunie www.zinkunie.nl

Wecal www.wecal.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl Wédéflex 

IKO nl.iko.com

Wédéflex www.wedeflex.nl

Soprema www.soprema.nl

BMI Group www.bmigroup.com 

Duurzaam Dak Concept www.nda.nl

Quality Roofing Systems www.qualityroofingsystems.nl

Schadenberg Dakwerken www.schadenberg.nl

Derbigum www.derbigum.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl Wédéflex 

ABS Safety www.abs-safety.nl

Gebr. Bodegraven www.gb.nl

Mawipex Handelsmaatschappij bv www.mawipex.nl

Bitasco www.bitasco.nl

Hütter Safety www.hutter.nl

BDA Opleidingen www.bdaopleidingen.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Vlutters www.vlutterstoolsensafety.nl

Aabo Greentech bv www.aabogreentech.nl

ZinCo Benelux bv www.zinco.nl

Ubbink bv www.ubbink.nl

HDO Dakbedekkingen bv www.hdobv.nl

Guardian bv www.guardian.nl

Unilin Insulation bv www.unilininsulation.com

Jet Bik www.jet-bik.nl

Kingspan Unidek www.unidekflatroofs.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
Brandveiligheid

DAK VAN HET JAAR 2019
Capital C, Diamantbeurs in Amsterdam

De volgende Roofs verschijnt op 5 november 2019
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MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
Kiwa BDA en MVO

JUBILEUM
150 jaar Van Doorn Dakspecialist

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

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

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

Wédéflex
Duurzame Daksystemen

THUIS OP HET DAK.
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DE EXCLUSIEVE 
KWALITEIT VAN TPO

SYNTHETISCHE
WATERDICHTING

» Extreem flexibel 
» Eenvoudig te verwerken. Na uitrollen direct föhnbaar 
» Totaalpakket, membranen en accessoires, uit voorraad leverbaar 
» Uitgebreide logistieke service 
» All in (project) garantie

SOPREMA BV I Geeuwkade 21 I 8651 AA IJLST I Tel: +031 (0)515 533 000 I info@soprema.nl I www.soprema.nl
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