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Architecten
aan had gedaan om de 
architecten bij de dag 
te betrekken. Hij moest 
erkennen dat dit niet 
lukte, architecten waren 
eenvoudigweg niet te 
porren om de dag te 
bezoeken. Het is een 
geluid dat ik sinds
dien veel vaker heb 
gehoord en waar wij in 
de organisatie van onze 
eigen bijeenkomsten ook 
tegenaan zijn gelopen. 
U mag van me aannemen 
dat ik het niet bij bovenstaande 
mailwisseling heb gelaten, maar dat 
het me ook na meerdere pogingen niet lukte om aan  
tafel te komen.

De architect, wil het cliché, ziet zichzelf als een kunstenaar 
en houdt zich met name bezig met de esthetische waarde 
van het gebouw. Nu heb ik in de loop der jaren voldoende 
architecten gesproken om te weten dat dit een karikatuur 
is. Bovenstaand citaat geeft aan dat ook die branche in 
beweging is: men houdt zich wel degelijk bezig met actuele 
ontwikkelingen. Toch lijkt de architect nog niet helemaal de 
uitgang van zijn ivoren toren te hebben gevonden.

Natuurlijk is het niet helemaal eerlijk om de items waar we in 
de dakenbranche mee te maken hebben (naast valveiligheid 
ook o.a. milieuvriendelijkheid, brandveiligheid en energie
zuinigheid) bij de architect op zijn bordje te leggen.  
Maar het lijkt me aan de andere kant ook niet te veel  
gevraagd om te erkennen dat het ontwerp op zijn minst een 
factor is in deze vraagstukken en dat het daarom handig 
kan zijn om met elkaar in gesprek te gaan.

Edwin Fagel

Laatst zat ik, zoals wel vaker, bij een bijeenkomst over een 
actueel, dakgerelateerd onderwerp. Het centrale onderwerp 
was dakgebruik, dus niet veilig werken op hoogte, maar tijdens  
de paneldiscussie werd dat laatste onderwerp wel uitgebreid 
besproken, met name in relatie tot de onderhoudsfase.  
Het gegeven dat bij bestaande bouw geen standaard 
oplossing voorhanden is omdat elke situatie verschilt, werd 
uitgebreid belicht. Tijdens die discussie viel me in dat dit  
onderwerp formeel allang is geregeld in Bouwbesluit 2012. 
Voor alle gebouwen die vanaf dat moment zijn gebouwd, 
geldt dat al tijdens het ontwerp rekening moet worden 
gehouden met een veilige onderhoudsfase. Uit de discussie 
maakte ik op dat dit nog lang niet altijd gebeurt. 

Reden om eens contact op te nemen met de branchevereni
ging voor architecten, BNA. Het leek me een goed moment 
om eens in kaart te brengen in hoeverre de architecten  
zich bewust zijn van wat er van ze wordt verlangd en zo ja, 
hoe ze daar dan mee omgaan. Het dak zal in de toekomst  
steeds meer worden gebruikt voor groenpakketten, 
 waterpartijen, zonneenergie, rooftop bars, etc., etc.  
Het belang van een veilige onderhoudsfase wordt alleen 
maar groter en daarom is het ook belangrijk dat hier al 
tijdens de ontwerpfase rekening mee wordt gehouden. 

Ik stuurde dus een mailtje naar de persvoorlichting om  
de directeur of voorzitter uit te nodigen voor een gesprek.  
Het is niet mijn gewoonte om uit andermans mails te citeren, 
maar de reactie was zodanig opvallend, dat ik hem u niet  
wil onthouden:

“Onze directeur en voorzitter geven interviews op basis van 
onze beleidsthema’s: de meerwaarde van architectuur voor 
mens en maatschappij, verdienvermogen/ondernemerschap 
en circulair ontwerpen en bouwen. Dakgebruik staat hier te 
ver vanaf, dus we bedanken voor de eer.”

Begrijpt u mij goed. Het staat iedereen vrij om een interview  
met Roofs te weigeren, om wat voor reden dan ook.  
Maar bovenstaand citaat geeft wat mij betreft haarscherp 
aan waar het op dit gebied misgaat. Als ‘dakgebruik’ niet 
wordt herkend als iets dat juist alles te maken heeft met de 
onderwerpen die hier worden genoemd, ligt het niet voor de  
hand dat het dak in de ontwerpfase de juiste aandacht krijgt.  
Niet alleen op het gebied van veilig onderhoud, maar eigen  
lijk op alle gebieden. Met als gevolg dat we eindeloos  
bijeenkomsten kunnen blijven organiseren, waarbij we steeds  
zodanig diep de problematiek induiken dat we bijna vergeten 
waar het probleem vaak ontstaat: bij het begin.

Mogelijk herinnert u zich ook nog die editie van de  
Nationale Dakendag in het Utrechtse Beatrixtheater,  
waarbij Nico Hendriks aangaf dat de organisatie er alles  

Fo
to: B

ia
nc

a 
Si

st
er

m
a

ns
.

LAAT U 
INSPIREREN, 
INFORMEREN EN 
ADVISEREN 
OVER DE 
OPLOSSINGEN
VOOR HET 
PLATTE DAK 

SOPREMA BV I Geeuwkade 21 I 8651 AA IJLST 
Tel: +31 (0)515 533 000 I info@soprema.nl I www.soprema.nl

√ Producten en systemen voor de gehele bouwschil
√ Ruim 80 jaar ervaring op het gebied van platte daken
√ Bitumineuze- en synthetische systemen
√ Advies en training op maat

EXPERTS IN WATERDICHTING & ISOLATIE

Roofs_20190213_plattedaken(230x300).indd   1 4/18/2019   3:33:54 PM



Roofs     54     Roofs

R
O

O
FS N

O
V

EM
B

ER
 2019

W
W

W
.D

A
K

W
EB

.N
L

JA
A

R
G

A
N

G
 28

Roofs
HET ENIGE OBJECTIEVE VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

INHOUD

3  COLUMN 
Architecten

6  DAK VAN HET JAAR 2019 
Diamonds are forever

12  FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE 
Wacht niet te lang met aanmelden

14  SEMINAR 
De juridische en fiscale aspecten  
van zonprojecten en vastgoed

20  WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN 
Ontwerp NPR ‘Consumentendossier’ beschikbaar  
voor commentaar

24  MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN 
Hoe voldoet een organisatie aan MVO?

28  HELPDESK VEBIDAK 
Website Arbocatalogus Platte daken vernieuwd

32  ERIK EN DE ANDEREN 
Verstikkende stof

36  AAN TAFEL MET… JOS WESSELINK 
Samen sta je sterker 

39  THEO TALKS 
Het zonnetje op huis

64  DAK VAN HET JAAR 2019 
Duurzaam stadskantoor Hengelo verbindt heden en verleden

69  IN MEMORIAM 
Jan Weijers

Deze maand in Roofs

Middenwaard 129e • 1703 SC Heerhugowaard

Tel: 0725400335 • Fax: 0725405131 

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

ISSN: Nr. 15661458

UITGEVER Palmyra Lindeman

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

REDACTIERAAD

Ton Berlee, André van den Engel, Albert Jan Kerssen, Otto Kettlitz,  

Marco de Kok, Dirk Lindeman, Palmyra Lindeman, Paul van Roosmalen,  

Paul Verkaik, Theo Wiekeraad

REDACTIEMEDEWERKERS

Ronald van Bochove, Martijn van den Bouwhuijsen, Peter van Houtum,  

Joep Klerx, Erik Steegman, Herm Tuiten, Erik de Waard.

VORMGEVING/OPMAAK

Sandra Remiëns, Heerhugowaard • www.alasandra.nl

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

DRUK Veldhuis Media, Raalte

VERSCHIJNINGSFREQUENTIE 12 x per jaar

OPLAGE 7.500 exemplaren

ADMINISTRATIE Palmyra Lindeman • palmyra@lumail.nl

ABONNEMENTEN 

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

 abonnementenadministratie of via email: abonnementen@lumail.nl. 

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

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

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

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

ABONNEMENTENADMINISTRATIE 

abonnementen@lumail.nl.

VERANTWOORDING

Hoewel uiterste zorgvuldigheid wordt betracht, kunnen redactie en uitgever 

geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden. De artikelen 

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

advertorials vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het redactieteam.

COPYRIGHT

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen,  vermenigvuldigd of 

 gekopieerd zonder uitdrukkelijke  toestemming van de uitgever.

Colofon

72  INTERNATIONALE DAKEN 
Parijs krijgt Europa’s grootste stadsboerderij op een dak 

78  IMPRESSIES DUTCH DESIGN WEEK 
Onze wereld in transitie

82  JUBILEUM 
Van Doorn Dakspecialist bestaat 150 jaar  
en ontvangt predicaat Hofleverancier

85  BEDRIJFSNIEUWS 
Imsorb opent nieuwe productielocatie

89  GOEDE DOELEN 
Sponsorfietstocht tegen kanker

90  VALBEVEILIGING 
Hütter Safety richt vizier op Nederlandse markt

94  ONDERHOUDSCONTRACT 
Patina Dakdenkers onderhoudt gemeentelijke daken  
Amstelveen en Aalsmeer

101  VITALITEITSMANAGEMENT 
Een vertrouwenspersoon binnen de organisatie 

104  NIEUWSLIJN 
Nieuws voor en door de dakenbranche

Special brandveiligheid
42  DAKEN EN BRANDVEILIGHEID
46  HET GEHEEL IS MEER DAN DE SOM DER DELEN
52  BLUSSEN VAN DAKBRANDEN
54  “WE LEGGEN MOMENTEEL DE PROBLEMEN  

VAN MORGEN OP HET DAK.”
56  BELGIË MAAKT INHAALSLAG OP GEBIED  

VAN VLIEGVUURBESTENDIGHEID
60  NOMINATIES IFV-VVBA-SCRIPTIEPRIJS  

BRANDVEILIGHEID 2019 BEKENDGEMAAKT
62  NIEUWSLIJN SPECIAL BRANDVEILIGHEID

42

6

VOORPAGINA
Isobouw

52

78

24



Roofs     76     Roofs

De voormalige Diamantbeurs in Amsterdam is getransformeerd tot Capital C, 

centrum voor de creatieve industrie. In het gerestaureerde en gemoderniseerde 

rijksmonument komen allerlei domeinen samen, waaronder advertising, media, 

design, kunst en communicatie. De grootste bouwkundige toevoeging betreft 

een transparante event venue met een glazen koepel: de High Light. 

Diamonds are forever

Tekst: Martijn van den Bouwhuijsen
Foto’s:  Zwarts & Jansma Architecten,  

Octatube, J.W. Kaldenbach

Na een eeuw van malaise beleefde Amsterdam vanaf 1870 
een economische bloeiperiode. Ook de diamantindustrie  
floreerde. Als laatste van drie beursgebouwen voor de  
diamanthandel werd in 1911 de Diamantbeurs opgeleverd. 
Het pand had onder meer een kluis in de kelder, een beurs
zaal op de begane grond en kantoren op de verdiepingen. 
De bouwstijl ademt Art Nouveau. Die stijl komt onder meer tot 
uiting in het gedetailleerde metselwerk, de geornamenteerde 
topgevels, de klokkentoren en de tegeltableaus. 

Begin 21ste eeuw stond het gebouw er matig voor.  
Na allerlei toevoegingen, een brand in 1956 en verbouwingen, 
was de allure van weleer haast verdwenen. De eigenaren, 
Zadelhoff en Sijthoff Media Groep, besloten om te restaureren. 
De voormalige Diamantbeurs onderging in 2018 en 2019 

een transformatie tot centrum voor de creatieve industrie 
onder de naam Capital C Amsterdam. 

ESTHETIEK
De bouwkundige renovatie omvatte het herstel van monu
mentale kenmerken, de aanpassing van het interieur aan 
flexibele kantoorfaciliteiten en toevoeging van een openbaar 
toegankelijk evenemtenruimte, genaamd de High Light. 
De opvallende optopping verwijst naar de geschiedenis  
van het onderliggende complex als centrum van de  
internationale diamanthandel. Als een geslepen edelsteen 
schittert de koepel in het zonlicht. ‘s Avonds licht de  
gefacetteerde evenementenruimte op als een lampion.  
De dome staat los van de gevellijn en de klokkentoren.  
Vanaf straatniveau is de hiërarchie duidelijk: de in ere  
herstelde oudbouw komt eerst en de koepel daarna.

De draagconstructie is gebaseerd op het principe van een 
gridshell: een rasterstructuur dat zijn kracht ontleent aan 
dubbele kromming. Het principe biedt vormgevingsvrijheid 
en maakt kolomvrije overspanningen mogelijk.  
De draagconstructie is van staal. Gevuld met 423 ruitvormige 
glaspanelen ontstaat zo een doorzichtige koepel. 

SAMENWERKING
De koepel van ongeveer 45x21x10 meter (lxbxh) is niet  
definieerbaar door een geometrische basisvorm zoals een 
bol. Alle onderdelen zijn verschillend en komen telkens op 
een andere manier bij elkaar. Elk glasvlak komt maximaal 
twee keer voor. 
Uit de langwerpige hoofdvorm zijn enkele ‘happen’ genomen, 
vanwege de aansluiting op de torentjes en dakterrassen. 
Daar bevinden zich rechte delen, die steunen op pendel
kolommen op de gridpunten aan de voorzijde. 

“De koepel is volledig parametrisch ontworpen door  
ZJA Zwarts & Jansma Architecten en wij hebben  
van het ontwerp met eigen software een parametrisch pro

ductiemodel gemaakt, voor CNC productie,” zegt project   
engineer Daniël van Kersbergen van Octatube. “Een parame 
 trisch model is een schematisch model met lijnen (balken) 
en punten (aansluitingen), waaraan eigenschappen zijn 
gekoppeld, zoals profielafmetingen en materialisatie.  
De meer dan duizend unieke stalen elementen en meer dan 
200 unieke glaspanelen konden we in 4 uur automatisch 
digitaal genereren en verwerken tot samenstellingen.  
Zo was het mogelijk om tot laat in het ontwerp en  
engineeringsproces wijzigingen en optimalisaties door te 
voeren. Deze flexibele manier van werken stelt ons in staat  
dit soort projecten succesvol te maken.”

TECHNIEK
Om de extra belasting van de koepel te dragen, zijn eerst de 
fundering en de kolommenstructuur van Capital C versterkt. 
Een staalconstructie op de zesde en zevende verdieping 
brengt het gewicht van de dome over op de verzwaarde 
kolommen.
 
De constructie van de dome bestaat uit stalen kokerprofielen 
van 200 x 100 mm. De 750 verschillende profielen zijn in de 
fabriek op maat gemaakt, met een robotkop die in alle  
richtingen kon draaien en lasersnijden. Snijden was welis waar 
duurder dan zagen, maar het leidde wel tot een snellere 
productie. Met de CNCproductietechniek van een gespe
cialiseerde leverancier kon de noodzakelijke precisie worden 
behaald en zijn alle voorzieningen gemaakt, zoals gaten 
voor verlichting, montage en glasbevestiging en nummering 
van de stalen onderdelen. Ook de voorschuiningen waren 
meegenomen, om direct een goede ondergrond te maken 
voor het lassen. De uiteinden van de kokerprofielen grijpen  
in elkaar als een penengat verbinding.
Na het lasersnijden konden de stalen onderdelen van de 
ladderframes geassembleerd worden, op een verstelbare mal 
met staanders onder elk te lassen knooppunt (spijkerbed). 
Aan elke staander zat een verstelbare kop, die in alle richtingen 
gepositioneerd kon worden. 

De onderste laag van de dome is ingevuld met een  

restaurant, de verdieping daarboven bevat een terras.  

Foto: Zwarts & Jansma Architecten.

De Art Nouveau bouwstijl komt  

onder meer tot uiting in het  

gedetailleerde metselwerk,  

de geornamenteerde topgevels,  

de klokkentoren en de tegeltableaus.  

Foto: J.W. Kaldenbach.

Bewassing van de buitenkant van het glas is onderdeel van de onderhouds-

werkzaamheden. Zo blijft het uitzicht optimaal, schittert de dome mooi en  

blijft het rendement van de zonnecellen op peil. Foto: Octatube.
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Van Kersbergen: “Met behulp van een mobiele torenkraan 
zijn de frames één voor één naar boven gehesen. “Door een 
slimme koppeling van de frames konden deze snel worden 
gemonteerd en afgesteld. Zo werd de gehele staalconstruc
tie in minder dan twee weken gebouwd op het dak van de 
voormalige Diamantbeurs.” 

Alle voorgeschreven PBM’s, zoals bijvoorbeeld schoenen, 
helmen en handschoen werden gebruikt bij het werken met 
glas en het werken op hoogte. Ook werden de noodzakelijke 
aanlijnvoorzieningen 
en valharnassen  
ingezet. Voor veilig  
onderhoud kwam  
er een rail over de 
lengte van de dome,  
waarvan glazenwassers 
kunnen abseilen. ■

Vanaf de ontwerpfase werd een file-to-factory werkwijze  
gebruikt. Wanneer er bijvoorbeeld een ladderframe  
gemaakt moest worden, dan lagen de buislasergesneden 
profielen klaar op een palet, genummerd en op volgorde. 
Omdat tijdens de bouw hier nog vocht bij kon komen,  
waren de kokers vooraf verzinkt. 

DUURZAAMHEID
In de koepel zijn 400, in afmeting verschillende, ruiten  
verwerkt, van twee lagen gelamineerd glas met in het  
buitenblad een zonwerende coating. 132 glaspanelen  
zijn voorzien van zonnecellen tussen twee lagen PVB folie  
en twee lagen glas. Het totaal geïnstalleerde vermogen is 
ruim 25 kWp, de lichtdoorlaatbaarheid circa 25 procent.  
De vloer in de koepel is voorzien van vloerverwarming en 
koeling om tijdens extreem koude of warme het binnen
klimaat optimaal te houden. 

Voor de dome is gebruik gemaakt van een tweede water
wegsysteem. Dit systeem bestaat uit EPDMafwaterings
rubbers met twee verschillende niveaus, waarop de  
glaspanelen zijn neergelegd. De glaspanelen hebben  
rondom een terugliggende spacer en zijn voorzien van  
aluminium uprofielen. Met roterende SGtoggles zijn de 
glaspanelen geklemd op de rubbers. De voegen hebben 
isolatieblokken en een silicone kitafdichting. Resultaat is  
een zeer slanke verbinding met uitstekende thermische 
eigenschappen. 

Octatube Services B.V. controleert vier keer per jaar alle  
voegen en voert waar nodig onderhoudswerkzaamheden 
uit. Bewassing van de buitenkant van het glas is ook  
onderdeel van de werkzaamheden. Zo blijft het uitzicht  
optimaal, schittert de dome mooi en blijft het rendement  
van de zonnecellen op peil.

De aluminium schroefkanalen van het tweede waterwegsys
teem zijn in de fabriek voorgemonteerd op de stalen frames. 
Na het monteren en afstellen van de staalconstructie werden 
de rubbers op de schroefkanalen bevestigd, met behulp  
van schaarhoogwerkers. De glaspanelen werden met een 
torenkraan gemonteerd, na het monteren en controleren  
van het hele tweede waterwegsysteem.

VEILIGHEID 
Vooraf aan de daadwerkelijke bouw in Amsterdam vond  
er een proefplaatsing van een deel van de koepel in  
Delft plaats. Samengestelde elementen (ladderframes)  
werden met diepladers vervoerd, met een bouwkraan  
omhoog gehesen en vervolgens aan elkaar gebout  
met stalen koppelkokers op de bovenste verdieping van  
de voormalige Diamantbeurs. 

Voor een vlotte uitvoering was een verdeling in transpor
teerbare elementen nodig. Het grootste element dat nog  
op de vrachtwagen paste, was ongeveer 4 bij 13 meter.  
Voor enkele ladderframes moesten ontheffingen worden 
aangevraagd. De weg in Amsterdam mocht maar 2 uur  
per dag worden afgesloten, enkel in de vroege ochtend.

OPDRACHTGEVERS:  ZADELHOFF EN SIJTHOFF MEDIA GROEP
ARCHITECTEN:  ZJA ZWARTS & JANSMA ARCHITECTEN, AMSTERDAM; 

HEYLIGERS DESIGN + PROJECTS, AMSTERDAM
RESTAURATIEARCHITECT:  BRAAKSMA & ROOS ARCHITECTENBUREAU,  

DEN HAAG
INTERIEURARCHITECT: MÜLLER & VAN TOL, AMSTERDAM
CONSTRUCTEUR:  PIETER BOUWTECHNIEK, AMSTERDAM
BOUWKUNDIG AANNEMER: DCV BOUW, UTRECHT
WTBINSTALLATIES: A. DE JONG INSTALLATIETECHNIEK, AMSTERDAM
ENGINEERING KOEPEL: OCTATUBE, DELFT
GLAS: HERMANS TECHNIGLAZ BV, BERGSCHENBROEK
RESTAURATEURS: VAN MILT RESTAURATEURS, LUNTEREN

132 glaspanelen zijn voorzien van zonnecellen tussen twee lagen PVB folie  

en twee lagen glas. Het totaal geïnstalleerde vermogen is ruim 25 kWp.  

Foto: Zwarts & Jansma Architecten.

De bovenste verdieping van 

de koepel heeft een terras. 

Foto: Octatube.

Voor veilig onderhoud kwam er een rail over de lengte van de dome, 

waarvan glazenwassers abseilen. Foto: Octatube.

Elk glasvlak komt maar maximaal twee keer voor in de dome.  

Foto: Octatube.

‘s Avonds licht de evenementenruimte op als een lampion. Foto: Zwarts & Jansma Architecten.

8     Roofs



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



Roofs     1312     Roofs

Op 20 maart 2020 zal de vierde editie van de feestavond voor de  

dakenbranche plaatsvinden. De locatie is opnieuw Hotel Zuiderduin  

in Egmond aan Zee. Het is aan te raden om op tijd aan te melden.

Wacht niet te lang  
met aanmelden

FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE

De feestavond wordt georganiseerd rond de kwaliteit  
die in de dakenbranche aanwezig is. In twee categorieën 
(platte en hellende daken) zullen de awards voor het  
Dak van het Jaar 2019 en de Dakenman of vrouw van het Jaar 
worden uitgereikt. Indien daar aanleiding toe is, zullen voor 
beide branches ook oeuvreprijzen worden uitgereikt.  
Tijdens de feestavond zullen allerlei partijen aanwezig zijn die 
op de één of andere manier professioneel zijn betrokken bij 
het bouwdeel dak, zowel plat als hellend. 

Sinds de eerste editie in 2017 is het aantal bezoekers van de 
feestavond behoorlijk gestegen. Vorig jaar was de zaal met 
ruim 350 aanwezigen gevuld. De organisatie meldt dat er nu 
al méér aanmeldingen zijn dan vorig jaar rond deze tijd.  
De zaal heeft een maximale capaciteit van 400 personen. 
Wie bij de feestelijke uitreiking aanwezig wil zijn, doet er 
daarom verstandig aan hier niet te lang mee te wachten. 
Aanmelden kan via http://dakvanhetjaar.nl/aanmelden.php. 

DAK VAN HET JAAR
De avond draait om de prijsuitreiking van het Dak van het Jaar 
voor zowel de platte als de hellende dakenbranche.  
Twee zelfstandige vakjury’s, die allebei grotendeels zijn 
 opgebouwd uit de redactieraden van de respectievelijke 
vakbladen Roofs en steilDAK, zullen zich over de geno
mineerde projecten buigen. Tijdens de feestavond zullen  
de jury’s de bijzonderheden van de projecten op de  
respectievelijke shortlists bespreken. Aansluitend zullen  
de winnaars bekend worden gemaakt. De twee jury’s zijn 
tevens verantwoordelijk voor de keuze van de nieuwe  
Dakenman of vrouw van het Jaar.

Tijdens de feestavond zal er volop gelegenheid zijn om  
te netwerken. De doelgroepen van Roofs en steilDAK,  
die in beide gevallen de gehele keten van opdrachtgevers, 
architecten, leveranciers en verwerkers behelst, zullen ook 
tijdens de feestavond aanwezig zijn. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Tijdens een bijeenkomst in  

de Maastoren in Rotterdam,  

op 23 september, zette AKD de  

verschillende juridische en fiscale  

aspecten rond de opwekking van  

zonneenergie uiteen. Een verslag.

De juridische en  
fiscale aspecten van  
zonprojecten en vastgoed

SEMINAR

als locatie waar de zonnesystemen kunnen worden toege
past. Om hiermee grootschaligheid te bereiken, moet een 
breed instrumentarium worden ontwikkeld. De overheid 
neemt hiertoe diverse initiatieven. Sommige hiervan zullen in 
vervolgartikelen nader worden beschreven in Roofs.

AKDadvocaat Maarten de Wit wees in zijn bijdrage op het 
probleem van ‘congestie’ op het net: ‘stroomfiles’ op het  
net door het snel stijgende aanbod van onder meer zonne
energie. Meerdere netbeheerders hebben aangekondigd  
op korte termijn niet langer aan de transportvraag te  
kunnen voldoen, wegens een gebrek aan capaciteit.  
De realisatie van zonneparken, waarvoor in sommige  
gevallen al een SDE+subsidie is toegekend, kan hierdoor 
vertraging oplopen. De Wit ging verder in op de recent  
aangekondigde SDE+ voorwaarde om een transportindicatie 
van de netbeheerder bij de aanvraag mee te sturen,  
en de voorwaarden waaronder deze volgens hem door de 

De markt voor zonneenergie is momenteel sterk in  
ontwikkeling, waarbij al doende geleerd moet worden.  
Dat geldt op het gebied van de techniek, maar zeker ook 
in het geval juridische en fiscale vraagstukken. AKD heeft 
het initiatief genomen haar klanten en relaties op dit laatste 
gebied te informeren. Tijdens een goedbezochte bijeenkomst 
in het eigen kantoor in de Maastoren in Rotterdam werden 
de diverse aspecten besproken.

Tijdens haar introductie schetste advocaat en partner  
Marjolein Dieperink van AKD een beeld van de ontwikkelin
gen waar de branche voor zonneenergie aan onderhevig 
is. In het Klimaatakkoord is een forse ambitie geformuleerd, 
waarbij tegen 2030 een opgesteld vermogen van 35 TWh 
moet staan. Drie factoren spelen een rol in het slagen van 
deze ambitie, namelijk de betaalbaarheid van de systemen 
(en daaraan gekoppeld de opschaling en het verhogen van 
het uitroltempo). Daarnaast moeten de systemen ruimtelijk  
in te passen zijn en tenslotte moeten ze worden geïntegreerd 
in het energiesysteem. 

De actuele ontwikkelingen hebben te maken met deze 
factoren, waarbij de grootste uitdaging is om een stabiel en 
voorspelbaar aanbod van energie aan het net te bieden. 
Grootschalige projecten, zoals zonneparken (en windparken 
op zee) worden wel uitgevoerd, maar stuiten ook op maat
schappelijk verzet. Daarom wordt nadrukkelijk gekeken  
naar het dak (particuliere woningen en bedrijventerreinen) 
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netbeheerder kon worden geweigerd. Ook verduidelijkte hij 
de procedure van ‘congestiemanagement’, die sommige 
netbeheerders overwegen (tijdelijk) toe te passen,  
ter overbrugging naar mogelijke netverzwaring.

Tot slot bood De Wit een doorkijkje naar de toekomst,  
en de acties die kunnen worden genomen door netbeheer
ders en de wetgever (netverzwaring, flexmarkt, vraagrespons). 
Eén en ander zal onder meer in de Energiewet nader worden 
verduidelijkt, is de verwachting.

OMGEVINGSRECHT
Hierna ging Erik Dans, ook advocaat bij AKD, in op het  
vergunningenstelsel. Zonnepanelen kennen uiteenlopende 
toepassingen, zoals zonnepanelen op daken, grondge bonden 
veldopstellingen, drijvende zonnepanelen of zonnepanelen 
geïntegreerd in geluidsschermen. Afhankelijk van het  
soort toepassing zijn er verschillende vergunningen en/of 
publiekrechtelijke toestemmingen vereist. Op het hellende 
dak zijn zonnepanelen vergunningsvrij als ze (kort gezegd) 

binnen het dakvlak, in of direct op het dakvlak en met  
een hellingshoek overeenkomstig de hellingshoek van  
het dakvlak worden geplaatst. 

Voor het vergunningsvrij realiseren van zonnepanelen  
op een plat dak, is vereist dat de zonnepanelen op een 
afstand van de rand worden geplaatst, die gelijk is aan de 
hoogte van de zonnepanelen. Indien de zonnepanelen niet 
één geheel vormen met de installatie voor het omzetten  
van de opgewekte elektriciteit, moet deze installatie aan  
de binnenzijde van het bouwwerk worden geplaatst.  
Als de panelen op het dak van een monument komen,  
is mogelijk toch een omgevingsvergunning voor de activiteit 
wijzigen van een monument vereist.

Dans besprak vervolgens de zonneladder van Holland Solar, 
waarmee inzichtelijk wordt gemaakt op welke locaties de 
toepassing van zonneenergie gunstig is. Het ministerie van 
EZK heeft nadrukkelijk als doel zo veel mogelijk daken te 
benutten als energiedak, om landbouwgrond en natuur  te ontzien. Gemeenten krijgen ook steeds meer mogelijk

heden om de toepassing van zonneenergie op het dak  
af te dwingen, bijvoorbeeld via energieprestatie eisen.  
De toepassing van zonneenergie op gevels en daken staat 
vooraan in de voorkeursvolgorde, die zal worden opgenomen 
in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Dans wees op de 
noodzaak om tijdig te onderzoeken of de natuur niet wordt 
verstoord door bouw of installatiewerkzaamheden. 

NOTARIËLE ASPECTEN
Na de pauze ging notaris Sven Billet nader in op de  
notariële aspecten van de toepassing van zonneenergie. 
Zonnepanelen kunnen roerend of onroerend zijn.  
Dit hangt onder meer af van de manier waarop ze  
bevestigd zijn. Een zonnepaneel kan onroerend zijn op  
grond van bestanddeelvorming (van een gebouw)  
of wanneer het bestemd is om duurzaam ter plaatse te  
blijven, aldus de AKDpartner. 

De goederenrechtelijke kwalificatie van zonnepanelen is  
van belang om vast te kunnen stellen wie eigenaar is van 
de zonnepanelen. Of er sprake is van bestanddeelvorming 
(het zonnepaneel is onderdeel geworden van het gebouw 
waarop het is geplaatst), hangt af van de vraag hoe de 
maatschappij hier tegenaan kijkt. De Hoge Raad heeft  
bepaald dat aanwijzingen daarvoor onder meer kunnen zijn: 
de omstandigheid dat de zonnepanelen en het gebouw  
in constructief opzicht op elkaar zijn afgestemd, of de  
omstandigheid dat het gebouw als incompleet moet  
worden beschouwd als de zonnepanelen ontbreken.  
Geïntegreerde zonnepanelen hebben bijvoorbeeld een  
dubbele functie. Ze wekken energie op, maar functioneren 
ook als dak. Een gebouw zonder dak is uiteraard incompleet, 
de panelen zijn dus bestanddeel van het gebouw, waardoor 
ze onroerend zijn. 

De Hoge Raad heeft op 9 maart 2012 (ECLI:NL:HR:2012:BV8198) 
geoordeeld dat drijvende woningen als schip zijn te kwa
lificeren. Onder schepen worden verstaan: alle zaken,  
geen luchtvaartuig zijnde, die blijkens hun constructie be

stemd zijn om te drijven en drijven of hebben gedreven.  
Schepen zijn volgens de Hoge Raad in het algemeen 
 roerend. Analoog redenerend zouden drijvende zonne
panelen dus roerend kunnen zijn.

Bij het plaatsen van zonnepanelen op of aan een gebouw 
of op de grond van een ander, is het van belang om te  
beseffen dat daarmee (ongewild) een overgang van de 
eigendom kan ontstaan, als geen juridische voorzieningen 
worden getroffen. Dit heet in juridische termen ‘natrekking’. 
Van natrekking is sprake wanneer een zaak (de zonne
panelen) als bestanddeel kan worden aangemerkt van  
een andere zaak. Als er geen juridische voorziening  
wordt getroffen, dan wordt de eigenaar van het gebouw 
door natrekking automatisch eigenaar van de aange
brachte zonnepanelen. 

FISCALE ASPECTEN
Tenslotte besprak belastingadviseur René van der Paardt  
de fiscale aspecten van toepassing van zonneenergie.  
Particulieren en MKBbedrijven kunnen volgens de  
AKDpartner gebruik maken van de salderingsregeling.  
Die houdt in dat de met de zonnepanelen opgewekte  
elektriciteit kan worden gesaldeerd met de in de woning 
verbruikte elektriciteit. Dit komt in feite neer op een subsidie 
per kWh duurzaam opgewekte energie, in de vorm van een 
vrijstelling van energiebelasting en daarover verschuldigde 
BTW. Ook bij toepassing van de postcoderoosregeling kan 
gebruik gemaakt worden van een verlaging van de energie
belasting, op dezelfde manier als bij de salderingsregeling. 
De belangrijkste voorwaarde is dat er gezamenlijk een  
coöperatie wordt opgericht of dat gebruik wordt gemaakt 
van een al bestaande coöperatie. De salderingsregel zal 
zeker tot 2023 in stand blijven. ■

Maarten de Wit.

Erik Dans.

Marjolein Dieperink.



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

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

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

Bezoek ook onze 
nieuwe webshop!

Infraroodverwarming Warmtepompen LED verlichting Zonnepanelen
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Vanaf 1 oktober is de ontwerpversie van de Nationale Praktijk Richtlijn (NPR) 

‘Consumentendossier’ beschikbaar voor commentaar. NEN nodigt alle 

 partijen uit de markt uit om te reageren op dit ontwerp, dat opgesteld is  

binnen de normcommissie ‘Consumentendossier’, in opdracht van het  

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Ontwerp NPR
‘Consumentendossier’
beschikbaar voor  
commentaar

WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN

Zoals bekend wordt 1 januari 2021 de nieuwe  
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van kracht, 
waarmee een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor  
de bouwsector wordt ingezet. Het stelsel legt de verant
woordelijkheid voor de kwaliteit van bouwwerken zwaarder 
bij de aannemer dan voorheen en versterkt de positie  
van de opdrachtgever ten opzichte van de aannemer.  
De wet schrijft voor dat aannemers bij oplevering  
twee dossiers moeten overhandigen:

1  Het privaatrechtelijk Consumentendossier:  
de aannemer toont in dit dossier aan dat hij heeft  
gerealiseerd wat is afgesproken en dat hij goed en  
deugdelijk werk heeft afgeleverd. Ook neemt hij  
de garantiebepalingen en aanwijzingen voor gebruik  
en onderhoud op in het dossier. 

2  Het publiekrechtelijk ‘dossier bevoegd gezag’:  
over de inhoud van dit dossier worden in het  
Bouwbesluit nadere regels opgenomen. 

De Wkb heeft tot doel de kwaliteit van bouwwerken te ver
beteren en de positie van de eindgebruiker te versterken.  
In veel gevallen is dit de consument. Doordat de consument  
vaak onvoldoende kennis heeft van de bouw en bouwvoor
schriften en niet in staat is tekeningen te lezen en beoordelen, 
heeft hij geen goed inzicht in de kwaliteit van het bouwwerk. 
De Wkb moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van bouwwerken  
verbeterd wordt en de positie van de opdracht gever wordt 
versterkt. Door het verbeteren van die positie zijn deze 
 opdrachtgevers beter in staat hun belangen ten aanzien 
van de bouwkwaliteit te  behartigen. De noodzaak tot  
(het op andere wijze) verbeteren van de bouwkwaliteit vloeit 
voort uit o.a. steeds hogere kwaliteits eisen (waaraan niet  
alle marktpartijen kunnen of willen voldoen), toegenomen 
complexiteit van het bouwproces en versnippe ring van  
het bouwproces (en daarmee een onheldere verdeling van 
de verantwoordelijkheden).

INHOUD VAN DE WET
Samengevat bevat de Wkb zowel een publiekrechtelijke als 
een privaatrechtelijke component. Het ‘publiekrechtelijke’ 
gedeelte regelt ondermeer de wijziging van de Woningwet  
en zorgt daarmee voor een geheel nieuw systeem van  
kwaliteitsborging, waarbij de markt geacht wordt zelf in te 
staan voor de door haar te realiseren kwaliteit. Het privaat

rechtelijke deel heeft betrekking op enkele wijzigingen in het 
Burgerlijk Wetboek en is een relatief kleine aanvulling op de 
veel ingrijpender stelselwijziging die met de wijziging van de 
Woningwet is beoogd.

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

Nadat de wet per 1 januari 2021 in werking is getreden,  
voert de gemeente geen technische toets aan het 
 Bouwbesluit meer uit bij een aanvraag omgevingsvergunning. 
In plaats daarvan is er sprake van een privaat kwaliteits
borgingstraject, waarbij aangetoond moet worden dat 
 hetgeen is gebouwd ook daadwerkelijk voldoet aan de 
eisen uit het Bouwbesluit. In de kern moet de bouwer  
(met onderaannemer en leveranciers) de kwaliteit van  
het bouwwerk aantonen middels een gebouwdossier.  
De kwaliteit wordt bewaakt en afgehecht door een  
onafhankelijke kwaliteitsborger, aan de hand van een 
kwaliteits instrument. De wet schrijft niet voor wie de kwaliteits
borger contracteert: een aannemer kan dus zelf (al dan niet  
in overleg met zijn opdrachtgever) een kwaliteitsborger kiezen.  
De toegelaten instrumenten en de bijbehorende kwaliteits
borgers worden in een landelijke database opgenomen. 
Deze database is openbaar toegankelijk.

ZELFSTANDIG DIGITAAL CONSUMENTDOSSIER  
OPSTELLEN
Het ontwerp van NPR 8092 is bedoeld als handreiking aan 
aannemers om zelf een digitaal Consumentendossier op  
te stellen, dat straks bij oplevering aan consumenten  
moet worden overgedragen voor nieuwbouw en verbouw.  
In de NPR wordt omschreven waar het Digitale Consumenten
dossier ten minste aan moet voldoen. Commentaar op  
dit praktijkrichtlijnontwerp kan vóór 1 januari 2020 worden 
ingediend via www.normontwerpen.nen.nl. ■
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Vorig jaar ontving Kiwa BDA in Gorinchem het MVOcertificaat.  

De moederorganisatie is zelf ook certificatieinstelling (CI) op het  

gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).  

In een tweeluik zal worden ingegaan op de maatregelen die een  

individueel bedrijf op dit gebied kan nemen en het certificatieproces.

Hoe voldoet een  
organisatie aan MVO?

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

gecertificeerd te hebben. Daartoe hebben wij op alle vesti
gingen een werkgroep MVO ingericht. Deze voert op de 
betreffende vestiging de maatregelen door en rapporteert 
middels kwartaalverslagen aan een landelijke MVOwerkgroep 
van Kiwa. Deze landelijke werkgroep rapporteert op haar 
beurt weer aan de internationale stuurgroep van Kiwa.  
De maatregelen worden dus echt ‘top down’ en ‘bottom up’ 
doorgevoerd: alle medewerkers kunnen hun ideeën via  
de lokale werkgroep inbrengen en door het contact met  
respectievelijk de landelijke en de internationale groep  
worden ideeën uitgewisseld.”

De maatregelen die worden doorgevoerd hebben betrekking  
op de meest uiteenlopende zaken. “Onze hoofdvestiging in 
Rijswijk is al sinds 2011 gecertificeerd,” vertelt Van der Drift. 
“De vestiging van BDA in Gorinchem heeft het certificaat in 
2018 behaald, hier zijn de afgelopen periode grote stappen 
gezet. Zo is er een digitaliseringsslag gemaakt, waardoor veel 
minder papier wordt gebruikt. De verschillende afvalstromen 
zijn in kaart gebracht en hier gaan we slimmer mee om.  
We hebben zitstawerkplekken geïnstalleerd. Het is niet 
gezond om de hele dag zittend te werken, deze werkplekken 
zijn in hoogte verstelbaar zodat men afwisselend kan zitten 
en staan. Bijkomend voordeel is, merken we, dat een persoon 
die al staat, veel sneller geneigd is om even naar een collega 
te lopen voor een vraag of opmerking, waar voorheen een 
mailtje zou worden gestuurd.”

“Er zijn nog veel méér maatregelen, gekoppeld aan de  
Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. 
Het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn, je kunt al 
eenvoudigweg door het aanbod van fruit in de centrale hal 
mensen ertoe zetten gezonder te eten. Ik krijg regelmatig  
een opmerking van mensen die normaal gesproken  

nauwe lijks fruit eten en nu steeds in het voorbijgaan even 
een appeltje eten. Ook hebben wij in onze vestiging in  
Gorinchem een oude, niet meer in gebruik zijnde douche 
en kleedruimte weer in gebruik genomen, waar deze tot voor 
kort als bergruimte werd gebruikt. Daarmee stimuleren we 
onze medewerkers om met de fiets naar kantoor te komen. 
Eenmaal aangekomen, heeft men dan de gelegenheid zich 
even op te frissen. Naast alle intern gerichte zaken, worden er 
ook acties ondernomen op maatschappelijk vlak. Zo staat er 
bij BDA sinds begin dit jaar een inzamelbox voor cartridges, 
inktpatronen en oude mobiele telefoons voor Cliniclowns. 
Iedere vestiging kan zo zijn eigen invulling geven aan de 
bijdrage voor MVO. In Rijswijk is bijvoorbeeld Kiwa cAREs 
opgezet, waarbij medewerkers worden gemotiveerd om zich 
als vrijwilliger in te zetten via NL Cares. Door deze organisatie
structuur hebben we een situatie gecreëerd, waarbij de 
vestigingen van elkaar kunnen leren. Middels een interne 
nieuwsbrief brengen we vervolgens iedereen op de hoogte 
van de maatregelen en de stand van zaken.”

CERTIFICATIE
Kiwa BDA is vorig jaar MVO gecertificeerd door DNV GL.  
Van der Drift: “Zelf verzorgen wij deze certificering als Kiwa 
ook al jaren als één van de vele certificatiediensten die wij 
bieden. Maar we konden natuurlijk niet onszelf certifice
ren, vandaar dat we een collegaCI de opdracht hebben 
verstrekt. Wij worden 1x per jaar op meerdere vestigingen 
wereldwijd geaudit, waarbij wordt beoordeeld of de organi
satie nog voldoet aan alle criteria en doelstellingen.” 
Juist omdat het zo’n breed thema betreft, is de systeemnorm  
MVO Prestatieladder opgezet, aan de hand waarvan een 
organisatie de te nemen stappen kan bepalen en zich 
op dit gebied kan laten certificeren. In de systeemnorm is 
duurzaam ondernemen ingedeeld in 5 beoordelingsniveaus, 

waarbij niveau 1 t/m 3 leiden tot een algemeen, door de 
branche en stakeholders aanvaarde, uitwerking van de  
7 MVOprincipes. Er is een doorgroeimogelijkheid voorzien 
middels niveau 4 en 5 naar een specifieke en onderschei
dende uitwerking van de 7 MVOprincipes (zie kader).  
In een vervolgartikel zal nader worden ingegaan op de 
certificatiesystematiek en de beoordelingscriteria. ■

MVO is ontzettend 
breed en de mogelijke 
maatregelen strekken 
zich uit van de kleinste 
maatregelen, zoals het  
standaard instellen 
van de printer op 
dubbelzijdig printen, 
tot een ingrijpend 
besluit als het volledig 
elektrisch laten rijden 
van het wagenpark. 
Hoe zorg je ervoor dat 

je organisatie op dit gebied stappen zet? En hoe beoordeel 
je of de stappen die worden gezet de juiste zijn?  
Arjen van der Drift, divisiedirecteur van Kiwa BDA vertelt dat 
Kiwa in 2009 het initiatief heeft geno men tot het ontwikkelen 
van een systematiek van het certificeren van MVO. Hiermee 
stond de certificatieinstelling feitelijk aan de wieg van de 
Foundation Sustained Responsibility. Wereldwijd was Kiwa de 
eerste CI die zelf gecertificeerd was op het gebied van MVO.

Momenteel zijn er meerdere CI’s actief in de MVOcertificatie. 
Daardoor kan Kiwa zelf óók op dit gebied worden gecertifi
ceerd. Er zijn 33 prestatieindicatoren, deze gelden wereld
wijd. Sommige daarvan, bijvoorbeeld die op het gebied van 
kinderarbeid, spreken voor de WestEuropese markt vanzelf, 
maar die zijn in andere regio’s weer heel relevant. Er blijven 
voor onze markten genoeg indicatoren over, zoals bijvoor
beeld energiegebruik, afvalverwerking, recycling, etc.

TOP DOWN EN BOTTOM UP
Hoe gaat Kiwa hiermee om? Van der Drift: “Wij hebben als 
doelstelling in 2022 80% van de Kiwa bedrijven op niveau 3  

Arjen van der Drift.

DE ZEVEN MVO-PRINCIPES
Accountability – Een organisatie moet verantwoordelijkheid nemen  
én afleggen voor de impact die de organisatie heeft op het milieu  
en de maatschappij.
Transparantie – Een organisatie moet openheid geven over activiteiten  
en beslissingen die invloed hebben op het milieu en de maatschappij,  
met name aan diegenen die beïnvloed worden door de organisatie.
Ethisch gedrag – Het gedrag in de organisatie en in omgang met  
anderen dient te allen tijde eerlijk, integer en op gelijkheid gebaseerd  
te zijn, waarbij respect voor mensen, dieren, het milieu en de belangen  
van stakeholders essentieel is.
Respect voor belangen van stakeholders – Een organisatie dient de  
belangen van stakeholders te respecteren, in overweging te nemen en 
erop te reageren. Naast de eigenaren, leden en/of moederorganisatie  
zijn er andere individuen of groepen betrokken bij de organisatie deze 
worden stakeholders genoemd.
Respect voor de wet – Alle organisaties dienen de wet te respecteren  
en te accepteren als bindend.
Respect voor internationale gedragsnormen – Met name in landen  
waar nationale wetgeving weinig bescherming biedt op sociaal en  
milieugebied, dient een organisatie ernaar te streven de internationale 
gedragsnormen te respecteren. Samenwerking met of betrokkenheid  
bij organisaties die die dat niet doen dient vermeden te worden.
Respect voor mensenrechten – Een organisatie dient de mensenrechten 
te respecteren en daarbij het grote belang en de universele toepassing 
van mensenrechten te erkennen. Indien de rechten van de mens niet 
beschermd worden, dienen organisaties stappen te nemen die wel te 
respecteren en geen misbruik te maken van de situatie.
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DÉ UITVINDERS VAN 
RETENTIEDAKEN!

Optigrün Benelux | Koperslager 33 | 3861 SJ | Nijkerk | TEL.: 033 - 463 561 81 | info@optigroen.nl | www.optigroen.nl

D É  D A K B E G R O E N E R

DÉ UITVINDERS VAN 
RETENTIEDAKEN!

Slimme daken als oplossing 
voor de waterparagraaf

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

Meer informatie over multifunctionele en 
slimme daken:  
www.optigroen.nl
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De website Arbocatalogus Platte Daken is geheel vernieuwd.  

Sinds 23 september 2019 staat deze online op  

www.arbocatalogusplattedaken.nl. De website heeft een  

nieuwe vormgeving en is een stuk gebruikersvriendelijker en 

 toegankelijker dan de oude.

Website Arbocatalogus 
Platte daken vernieuwd

HELPDESK VEBIDAK

Herm Tuiten, stafmedewerker/ledenadviseur  
Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland VEBIDAK

Zo is er een duidelijke zoekfunctie toegevoegd. De hoeveel
heid tekst is verminderd en onderwerpen zijn visueler  
gemaakt. Daarnaast kan de website voortaan in eigen  
beheer worden onderhouden. In het verleden gebeurde  
dat via een extern bureau. Daardoor kan de informatie  
snel worden geactualiseerd.

TOEGANKELIJKHEID, VINDBAARHEID EN TOEPASSING
In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers 
op eigen initiatief hoe ze voldoen aan doelvoorschriften van 
de overheid voor gezond en veilig werken.

De Arbocatalogus Platte Daken is van toepassing op  
werkgevers, werknemers en meer in het bijzonder ook werk
zaamheden onder de werkingssfeer van de CAO voor de 
Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (BIKUDAK). 

In de catalogus staan de volgende arbeidsrisico’s:  
psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting 
(ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen  
(w.o. valgevaar), arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen 
(kwartsstof) en fysische factoren (geluid, klimaat, trillingen, 
elektromagnetische velden).
Via een taakbalk kan op de nieuwe website makkelijk worden 
gezocht op onderstaande risico’s en taken.

DRAAGVLAK
De weg ernaartoe is afgelegd door de Klankbordgroep 
Arbocatalogus Platte Daken. Deze bestaat uit vertegenwoor
digers van werkgevers en werknemers. Het draagvlak binnen 
de branche is daarmee verzekerd. Afgelopen zomer is alle 
informatie van de oude naar de nieuwe website overgezet, 
met deze nieuwe digitale arbocatalogus als resultaat.

GOEDKEURING INSPECTIE SZW
De Arbocatalogus Platte Daken is goedgekeurd door de 
Inspectie SZW. Op de website www.arboportaal.nl is deze 
goedkeuring te vinden. Ook is daar te vinden waaraan een 
arbocatalogus moet voldoen.

EUROPEES SOCIAAL FONDS
Het project ‘vernieuwde Arbocatalogus Platte Daken’ is  
mede tot stand gekomen dankzij subsidie van het  
Europees Sociaal Fonds (ESF). Het maakt deel uit van het 
ESF Duurzame Inzetbaarheid (DI)project “Dakdekker blijven”. 
Het doel hiervan is om dakdekkers fit, gezond, veilig en met 
plezier te laten werken. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

RISICO’S TAKEN

Omgevingsfactoren (geluid, hitte, koude, etc.) Verwijderen oude dakbedekking

Fysieke belasting (tillen, werkhouding etc.) Voorbereidend werk

Onveiligheid (valgevaar, brandgevaar etc.) Aanbrengen bitumen dakbedekking

Stoffen met gezondheidsrisico Aanbrengen kunststof dakbedekking en EPDM membramen

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk) Aanbrengen ballastlagen of afwerkmateriaal

Beeldschermwerk Onderhoudswerk



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

www.daksafe.nl

Dé specialist op het gebied van dakveiligheid

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

KS1 kabelsysteem van Daksafe®
Een nieuw doorloopbaar kabelsysteem

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

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

Ontdek alle voordelen op:

www.ks1kabelsysteem.nl

Snelle montage gegarandeerd op
de volgende ondergronden:

Beton
Kanaalplaat vloeren

Gasbeton
Durisol

Staal vloeren
Hout

www.brouwerszink.nl

Contactgegevens

Slakweidestraat 16
3630 Maasmechelen (B)

Meridiaan 42 – 44
2801 DA Gouda (NL)

Tel 088 276 8937
Fax 088 276 8939

verkoop@brouwerszink.nl

Sinds 1986 is Brouwers Zink groothandel van maatwerk in zink, 

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

centraal. Wij leveren in heel Nederland en indien nodig binnen 

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

Check onze laatste aanbiedingen op:

nu ook in
Maastricht
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ERIK EN DE ANDEREN

De stikstofuitspraak van de Raad van State bedreigt maar liefst  

70.000 banen in de bouw en een omzetverlies van 14 miljard dreigt, 

heeft ABN Amro berekend. Nu is een natuurvergunning nodig voor  

elk project dat de stikstofconcentratie verhoogt, al is het miniem.

Verstikkende stof

een heel klein beetje stikstof in de natuurgebieden komt.
Iemand van buiten de bouw zou dit strenge beleid nog 
steeds plausibel kunnen vinden. Maar zou dat ook zo zijn 
als die iemand weet dat de bouw voor slechts 0,6 procent 
verantwoordelijk is voor de uitstoot van stikstof? Wij denken 
van niet! Met dit gegeven moeten wij wel duidelijk commu
niceren om de publieke opinie bij te sturen voor we een  
plat dak van Het Torentje maken. Een plat dak met groen  
en waterbuffering uiteraard, want daarin ligt de oplossing. 
Dat is de boodschap die de nieuwbouw dakdekkers  
moeten gaan brengen in Den Haag als staatssecretaris 
Raymond Knops geen stappen onderneemt.  
Belangenorga nisaties uit de bouw hebben hem inmiddels 
een brief aangeboden, omdat ze bang zijn voor massa
ontslagen en ontwrichting van de woningmarkt.  

Een volgende bouwcrisis is in de maak.
In die brief staat dat de belangenorganisaties denken  
dat de drempelwaarde voor bouwprojecten omhoog kan. 
Het neerslaan van stikstof uit de lucht op een oppervlakte 
wordt uitgedrukt in mol per hectare per jaar (mol/ha/jaar).  
Volgens onderzoeksbureau Sweco ligt de uitstoot van  
nieuwbouwwijken onder de 0,05 mol per hectare per jaar.  
Dit heeft volgens de belangenorganisaties geen effect  
op de beschermde natuurgebieden.  
Daarom vragen zij om een tijdelijke drempelwaarde van  
0,05 mol (de drempelwaarde is nu 0,00 mol).

Indien hier geen gehoor aan gegeven wordt, zal de minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees 
hier wellicht wat van vinden. Al biedt het voor de opportunis
tische renovatiedakdekkersbedrijven natuurlijk wel mogelijk
heden. Want ook deze crisis zal een dakdekkersbedrijf dat 
zich volledig toelegt op onderhoud en renovatie, zoals ook 
de Dakbehoud/ NDA bedrijven, minder hard raken.  
Sterker nog: wij juichen een verschuiving van personeel van 
nieuwbouw naar renovatie juist toe. Er is niet genoeg nieuwe 

Erik Steegman

Reden genoeg om een tractor te kopen en het verkeer in  
het hele land plat te leggen. Al prefereren wij voor de  
dakenbranche een meer symbolische aanpak. Nu kunnen 
wij natuurlijk met de brander in de hand richting Den Haag, 
maar dat zal de situatie waarschijnlijk zo snel doen escaleren 
dan er geen tijd is om onze boodschap over te brengen. 
Bovendien zwaai je dan met het enige symbool wat  
afbreuk doet aan het ontzettend duurzame imago van  
de dakenbranche. Ik weet dat velen de brander nog  
steeds graag gebruiken, maar zet hem niet in de picture.  
We moeten tenslotte ook van het gas af!

Nee, wij kunnen beter de straten in Den haag volleggen  
met sedum, de toegang tot het Binnenhof na isoleren of  
de op fossiele brandstof rijdende auto’s van onze politici  
vastzetten door veiligheidsankers of rondom de parkeerplaats 
een permanent hekwerk aanbrengen. Dat laatste heeft 
ooit de directeur van het dakveiligheidsbedrijf REZ een keer 
gedaan, om de aandacht te krijgen van een potentiele 
afnemer. Het werkte ook nog!

Laten we eerst een stapje terug doen. Waarom is stikstof  
een probleem? We hebben stikstof nodig om te leven,  
maar een te hoge concentratie stikstof zorgt in de natuur 
voor een afname in biodiversiteit. Dat komt omdat sommige 
plantensoorten profiteren van een toename aan stikstof  
en zo andere soorten overwoekeren. Dit heeft op zijn beurt 
weer effect op het leefgebied van dieren. Het is daarom 
terecht dat stikstofuitstoot op de agenda staat. 

In 2015 werd het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ingevoerd 
om beschermde natuurgebieden in Nederland te bescher
men tegen een stikstofoverbelasting. Van daaruit werden 
vergunningen verleend die het toelieten om de uitstoot 
van stikstof achteraf te compenseren. Hier kwam alleen niet 
voldoende van terecht. Nu mag het PAS niet meer toegepast 
worden en komen bouwprojecten direct stil te liggen, want in 
Nederland heb je nu een vergunning nodig als er ook maar 

instroom en de vaklui die wij in de crisis zijn kwijtgeraakt, 
komen niet meer terug, dus kom maar op en solliciteer.

Natuurlijk zien wij liever geen bouwbedrijven failliet gaan. 
Laten we hopen dat de overheid snel inziet dat ze beter  
begroeide daken met wat extra biodiversiteit kunnen  
verplichten dan de bouw volledig op slot te zetten.  
Maar mochten er toch dakdekkers zijn die sowieso liever 
meer baanzekerheid hebben in de toekomst, dan kan het 
geen kwaad om eens naar de vele onderhoudsvacatures  
te kijken! ■

Erik Steegman NDA Duurzaam Dak Concept.
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Een maatpak 
voor het dakvlak.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

ASTL 
DE VARIABELE  
AFSCHOT 
BEVESTIGER

Unieke voordelen

Installeren

Guardian B.V.      
Grasbeemd 14 
5705 DG Helmond    

0492 597400 
info@guardian.nl

www.guardian.nl 

1. Boren 

2. Bevestigen 
Te verwerken met Bit extender 
voor rechtopstaand werken 
 

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

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

• HB EXT-CON 500 of 750 mm 
Extender

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

• Tot 110 mm afschotisolatie overbruggen met één bevestiger.  

Minder lengtes op voorraad nodig

• Versnelt en vergemakkelijkt het werken op daken met grote 

hoogteverschillen en renovatiedaken met grote dikteverschillen in 

de bestaande dakbaan/isolatie

• Rekenwaarden van 600 - 800 Newton!

• Voor isolatieopbouw van 70 mm t/m 860 mm

• Voorboren met Ø 5,0 mm boor met speciale stopper

• Geen gruis in het boorgat

• Tule gemakkelijk door de isolatie te drukken

• Te verwerken met Bit extender voor rechtopstaand werken

100% 
stapzeker 

Al 7 jaar 
bewezen  
kwaliteit
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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.

Samen sta je sterker
AAN TAFEL MET… JOS WESSELINK

branche en beroepsorganisaties. Daarnaast is hij docent 
van de Academie voor Verenigingsmanagement en  
medeauteur van het praktijkboek De vereniging de baas. 

Het afgelopen jaar heeft de vereniging zich op de toekomst 
georiënteerd en Wesselink, die van buiten de bouwbranche 
komt, heeft zich inmiddels de wereld van de bouw en de 

gebouwschil eigen gemaakt. Tijd om met hem aan tafel te 
zitten om te praten over zijn kennismaking met de branches 
en, belangrijker nog, de toekomstplannen van de vereniging.

SPEERPUNTEN
De nieuwe start van de branchevereniging werd aange
grepen om met de leden in gesprek te gaan: wat zijn de 
belangrijkste verwachtingen, wensen en behoeftes van  
de leden en in welke mate zijn de leden bereid om  
mee te werken aan de invulling hiervan? Aan de hand  
van deze bijeenkomsten zijn vervolgens de speerpunten  
van het beleid van de komende vijf jaar vastgesteld.  
Wesselink signaleert dat de samenvoeging al direct de  
beoogde kruisbestuiving tot gevolg heeft. “Je ziet dat  
de verschillende branches dezelfde behoeftes hebben.  
Samen sta je sterker in de verwezenlijking daarvan.” 

Wat waren dan de wensen van de leden? Wesselink:  
“Deze hadden vooral te maken met de bevordering van  
het vakmanschap binnen de branches en profilering  
daarvan voor de buitenwereld. Dat betekent dus enerzijds  
het ontwikkelen van opleidingen, instroom en kennismanage  
ment; anderzijds een sterkere profilering van de gebouwschil, 
meer communicatie hierover en een verbetering van het 
imago van de gebouwschil. Daarnaast heeft de branche
vereniging de taak de leden sterker te maken in hun positie 
en hun ondernemerschap en daarmee is het ook belangrijk 
om invloed uit te oefenen op de wet en regelgeving.  
De missie van GNL is kortom de ontwikkeling van de  
aangesloten gespecialiseerde aannemers te bevorderen. 
Duurzaamheid en innovatie staan daarbij centraal.”

Dit heeft inmiddels geleid tot vier speerpunten van beleid:

• Interne verbinding
• Externe positionering
• Sociale belangenbehartiging
• Duurzame ontwikkeling

“De afgelopen periode hebben we besteed aan het bepalen 
van de visie en de koers, nu zijn we klaar om stappen te 
zetten,” aldus Wesselink. “Gedurende dit proces willen wij het 
contact met onze leden intensiveren. Daarom houden we  
de vergaderingen met onze leden doorgaans niet in ons  
gebouw in Veenendaal, maar op de locatie van de leden zelf. 
Dat is voor mij persoonlijk ook heel interessant en leerzaam, 
ik vind het ontzettend mooi om te zien hoe onze leden de 
zaken intern hebben georganiseerd en hoe ze omgaan met 
vraagstukken zoals personeelsbeleid en duurzaamheid.”

Voor het uitvoeren van de projecten zijn de leden gevraagd 
hun bijdrage te leveren. Wesselink: “Eén van de problemen 
van de in GNL verenigde brancheverenigingen was dat de 
leden zich onvoldoende konden vrijmaken om bestuurstaken 
uit te voeren. Ook de lange commitment die een bestuurs
functie inhoudt vormde een obstakel. Je ziet dat de bereid
heid om voor het branchebelang te werken er wel is,  
maar dan op projectbasis. Dan heeft de inzet een duidelijke 
begin en eindtijd en dan is het voor de leden ook beter te 

behappen. Het bestuur van de GNL is dus compact:  
veel van de taken die voorheen door een bestuurslid werden 
uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld deelname aan een commissie, 
worden nu op projectbasis uitgevoerd door onze leden.”

TROTS
Wat vindt Wesselink van de dakenbranche? “Ik ben relatief  
nieuw in de bouwbranche, maar heb natuurlijk ruime  
ervaring opgedaan in verschillende andere branches.  
Het is mooi om het proces mee te maken en te zien hoe  
de branchevereniging steeds beter gaat functioneren.  
Wat me vooral opvalt, is de no nonsensementaliteit van de 
bouwbedrijven. En ook de trots op het 
vakmanschap, de passie waarmee de 
gespecialiseerde aannemers hun vak 
uitoefenen heeft grote indruk op me 
gemaakt. Dat zijn zaken die me trots 
maken om deze branche te mogen 
vertegenwoordigen.”

JOS WESSELINK  
IN ACHT VRAGEN

BURGERLIJKE STAAT? 
GETROUWD, MET MARJAN.

KINDEREN?
EEN DOCHTER VAN 21  
EN EEN ZOON VAN 19.

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT?
MARJAN EN IK ZIJN ZEILERS. WE MAKEN GEEN GROTE TOCHTEN, 
MAAR GENIETEN ER ENORM VAN OM TOCHTJES OVER HET  
IJSSELMEER TE MAKEN.

FAVORIETE MUZIEK?
ARTIESTEN ALS MANFRED MANN, PINK FLOYD, MARK KNOPFLER. 
MAAR IK LUISTER OOK GRAAG NAAR JAZZROCKARTIESTEN  
ALS SPIRO GYRA EN STANLEY CLARK. 

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING?
IK HOU VAN DE ZEE EN DAARMEE OOK VAN EILANDEN.  
DE NEDERLANDSE KUST EN DE WADDENEILANDEN ZIJN  
PRACHTIG, MAAR DE ANTILLEN BIJVOORBEELD OOK.

FAVORIETE STAD?
MONNICKENDAM.

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT?
NIET ECHT EEN SPECIFIEK GEBOUW OF ARCHITECT, MAAR IK HOU  
VAN OUDE (VESTINGS)STEDEN MET HISTORIE. DEVENTER IS 
ZO’N STAD, WAARBIJ VOOR RESTAURATIEBEDRIJVEN OOK VEEL 
EER VALT TE BEHALEN.

WAAR BEN JE HET MEEST TROTS OP?
OP HOE MIJN KINDEREN ZICH ONTWIKKELEN. EN OP HET BOEK 
DAT IK IN SAMENWERKING MET LEO DE BOER HEB GESCHREVEN. 

Vorig jaar ging branchevereniging Het Hellende Dak (HHD) 
met Aannemers Vereniging Metselwerken (AVM) en  
Vereniging Nederlandse Voegbedrijven (VNV) op in de  
nieuwe vereniging Gebouwschil Nederland (GNL).  
Als onafhankelijke voorzitter werd Jos Wesselink aangesteld. 
Wesselink is als adviseur, (interim)directeur en/of onafhanke lijk 
voorzitter al ruim 20 jaar actief voor de meest uiteenlopende 
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Het zonnetje op huis

want we willen geen pannenkartels en zonder inspraak en 
meebeslissen kan de Nederlander niet.

Opvallend blijft het wel dat al die particuliere zonnekneuter
boeren zonder restricties zonneenergie van hun dak kunnen 
oogsten. Iedere particuliere woningeigenaar kan zonder 
vergunning, tekening of overleg met de omgeving panelen 
op het dak plaatsen. Hoe ze eruit zien, wat de vlakindeling 
ook wordt, het maak niet uit. Het lijkt er heel vaak op dat de 
zonnekneuterboer denkt “pleur ze er maar op, ik hoef er zelf 
toch niet tegenaan te kijken”. Vlakindeling, symmetrie en  
materiaalkeuze: het maakt niet uit. Vergeten zijn alle zorgen 
om het uiterlijk van de straat, en de synergie van de wijk,  
alles wijkt want “IK wil zonnestralen oogsten”. 

U hoort mij niet zeggen dat zonnepanelen van particuliere 
hellende daken moeten worden geweerd. Verre van, ook ik 
denk er aan om van mijn dak een zonnetuintje te maken. 
Maar ik wil wel dat het er goed uit ziet, met een nette vlak
indeling en passend in de omgeving. Daar waar gemeenten 
zich druk maken om van alles en nog wat en zich inzetten 
voor landschapsbehoud, zie ik maar weinig initiatieven op 
dit vlak. Juist nu, nu individualisering “the key of life” lijkt te zijn, 
schreeuwt het Hollandse dakenlandschap om cultivering. 

We kunnen niet van de gemiddelde zonnekneuterboer ver
wachten dat hij zich inzet voor de esthetisch verantwoorde 
keuze van panelen en een verantwoorde vlakindeling van 
het dak. Nee, deze personen willen hun investering zo snel 
mogelijk terugverdienen, waarbij OP DIT MOMENT niemand 
zich druk maakt over de woningwaarde van het huis bij een 
wildgroei aan zonnetuintjes in de omgeving. 

Ik pleit er dan ook voor dat bij de ontwikkeling van dit  
soort woningen direct met gemeentelijke goedkeuring een 
plaatsingsplan voor panelen wordt aangeleverd door de 
ontwikkelaar. Voor bestaande bouw zou, waar mogelijk,  
de gemeente een plan moeten maken met vlakindeling per 
woningtype. Dat kan voor in de nabije toekomst veel gezeur 
en verdriet om woningwaardedaling bij huiseigenaren  
voorkomen. En, niet onbelangrijk voor dakenmensen:  
het kan het Nederlands dakenlandschap mooi houden. ■

Als dakenmens blijf ik me verbazen over de Nederlandse  
woningeigenaar. Huiseigenaren kunnen als het weer  
schildertijd is eindeloos soebatten over de kleurstelling van 
hun woning. Buren maken elkaar duidelijk dat aan de kleur 
van de kozijnen, ramen en deuren niet kan worden getoornd. 
Sterker nog: hun huis zal in waarde dalen, zeker als de buren 
na meer dan 10 jaar besluiten dat de kleuren van de archi
tect niet meer van deze tijd zijn, of eigenlijk niet hun smaak. 
Nee, het uiterlijk van de straat moet gelijk blijven.

Helemaal te dol wordt het natuurlijk als één van de bewoners 
die prachtige buitengevel heerlijk eigenzinnig van een  
ander kleurtje heeft voorzien. Dan zijn de rapen gaar.  
Burenruzies, pesterijen en bedreigingen kunnen dan het 
gevolg zijn. Met een beetje geluk wordt de gemeenteraad 
door de omwonenden gemobiliseerd en hebben die voor 
de komende 3 jaar weer een terugkerend vergaderpunt.  
Ook Hart van Nederland, of een ander quasi nieuws
programma, staat likkebaardend klaar om hier weer een 
heerlijk, spraakmakend item van te maken. 

Gelukkig voor de gemiddelde Nederlander gaat de  
afwerking van het platte dak gemiddeld zo’n 20 jaar mee  
en zijn het in de bewoonde omgeving in het algemeen  
geen zichtdaken. De afwerking van het dak zal de buurt  
dan sowieso een worst zijn, laat staan de kleur. Sterker nog, 
als ik u vertel wat een puinzooi ik in de jaren op daken heb 
aangetroffen: het interesseert de gemiddelde bewoner  
in de stad werkelijk niets hoe zijn of haar dak eruit ziet,  
als het maar waterdicht en onderhoudsvrij is.

Groots is het dat de Hollandse pannen extreem lang  
meegaan. Je moet er toch werkelijk niet aan denken dat die, 
ik zeg maar, eens in de 20 jaar vervangen moeten worden. 
Hoe zou het dakenlandschap er dan uitzien? Heeft iedere 
Jan, Piet en Klaas dan zijn eigen mannetje die wel een  
pannetje kan vervangen? Of krijgen we dan dat de vrouw 
des huizes gaat beslissen welke kleur pan dan in de mode 
is? Buren zouden dan óf regelmatig voor de rechter staan,  
óf ze schaffen massaal een wapen aan om hun gelijk  
te beslechten. Na een paar jaar pannen verwisselen en  
pannenoorlog zou de overheid waarschijnlijk ingrijpen.  
Alle woningen met doorlopend dakvlak worden verplicht 
een VvE te vormen  of de originele pan blijft bij wet ook  
de wisselpan. Nederland kennende worden het VvE’s,  
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In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad zijn mening over  

de dakenbranche en aanverwante onderwerpen.
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November

04.11 Ontwerp zonnestroomsystemen  3 dagen

12.11 Veilig werken op hoogte/ pbm-training  1 dag

13.11 Dakcursus Groene Daken  1 dag

20.11 Duurzame daken  1 dag

22.11 PV-installaties aansluiten op de meterkast  1 dag

25.11 Verwerking Bladlood  1 dag

December

04.12 Bouwkundige montage zonne-energiesystemen  2 dagen 

06.12 PV-installaties aansluiten op de meterkast  1 dag

12.12 Installeren van zonnestroomsystemen  2 dagen

Januari

13.01 Ontwerp Zonnestroomsystemen  3 dagen

15.01 Dakcursus Platte Daken  7 dagen

16.01  Installeren van zonnestroomsystemen  2 dagen

23.01 Bouwkundige montage zonne-energiesystemen  2 dagen 

30.01 PV-installaties aansluiten op de meterkast  1 dag

31.01 Inspecteren en testen van PV-installaties  2 dagen
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In zowel de uitvoerings als de gebruiksfase is brandveiligheid een 

belangrijk aandachtspunt. In dit artikel worden de belangrijkste 

aspecten nog eens op een rijtje gezet.

Daken en  
brandveiligheid

SPECIAL BRANDVEILIGHEID

Allereerst dient tijdens het aanbrengen van de dakbedekking  
rekening te worden gehouden met een brandveilige  
werkmethode. De traditionele manier van het aanbrengen 
van een (bitumineuze) dakbedekking is met behulp van een 
brander. Dit is open vuur en dat houdt vanzelfsprekend het 
risico in dat materialen in brand kunnen worden gestoken. 
Met name in de randzones en bij opgaand werk en detaille
ringen moet extra voorzichtigheid in acht worden genomen. 
Het is verplicht om bij dakdekkerswerkzaamheden standaard 
twee ABC brandblussers van minimaal 12 kg paraat te heb
ben. Het kan voorkomen dat een opdrachtgever het aan
stellen van een brandwacht eist. Deze taak mag niet worden 
gecombineerd met reguliere dakdekkerswerkzaamheden.

Zoals bekend regelt NEN 6050 met name het brandveilig  
detailleren bij randzones, details en opgaand werk. In deze 
zones is het niet toegestaan gebruik te maken van open 
vuur. In plaats daarvan dient gebruik te worden gemaakt  
van de hetelucht föhn, kleefstoffen of zelfklevende materialen.  
Technisch zijn deze oplossingen veelal zodanig ver ontwikkeld, 
dat ook met deze methoden een zekere waterdichting  
gedurende de levensduur van het dak kan worden bereikt. 
Tijdens de uitvoeringsfase worden deze methoden echter 
nog vaak als lastig ervaren, omdat ze in de verwerking meer 
tijd en aandacht kosten dan het bekende branden.

OORZAKEN DAKBRANDEN
Wat de meest voorkomende oorzaak van dakbranden is,  
hangt af van degene aan wie je het vraagt. Zo’n 75% van  
het totaal aantal dakbranden waar een dakdekker bij is 
betrokken, ontstaat door het gebruik van open vuur bij  
opgaand gevelwerk en randen. 8% is een gevolg van  
oververhitting van de bitumenketel en 17% heeft een  
andere oorzaak (dakvlak, droogbranden, gaslek slangen).  
Veruit de meeste dakbranden bij dakdekkerswerkzaamheden 
ontstaan bij renovatie en onderhoudswerken (80%).

Vraag je het de verzekeraars, dan is de meest voorkomende 
oorzaak het werken met branders aan details en een gebrek 
aan (na)controle na het beëindigen van de werkzaamheden. 
Kort samengevat is dus de dakbrand vaak te wijten aan  
het onzorgvuldig werken en onvoldoende ervaring bij het 
uitvoeren van dakwerk, reparaties en onderhoud.  
De verzekeraar houdt ook niet van toepassing van brand
baar isolatiemateriaal. Vraag je het de dakdekkers, dan ligt 
het probleem veelal in de fouten in het ontwerp/bestek.  
Het probleem is dus doorgaans een gebrek aan kennis  
bij ontwerpers (bij nieuwbouw); bij renovatie worden  

brandgevaarlijke situaties niet goed ingeschat. Ook het  
veelvuldig gebruik van prefab elementen (naden) levert  
een risico op.

In de Arbocatalogus Platte daken staan afspraken en 
aanbevelingen voor het organiseren van brandveilig werken 
op daken. De NEN 6050 is hierop een nuttige aanvulling. 
Afhankelijk van de aard van het werk en de aanwezigheid 
van thermische bronnen of branders kan brand ontstaan. 
Onjuist of onbewust handelen in combinatie met brandbare 
materialen kan leiden tot verbranding. De minimale eisen  
en voorschriften met betrekking tot brandveilig werken op 
daken zijn vastgelegd in de Arbocatalogus Platte daken. 
Sinds 2009 kan de NEN 6050 hierbij worden gezien als een 
praktijkrichtlijn voor uitvoering van details. 

Indien men volgens de richtlijnen werkt, is de kans op het 
ontstaan van een dakbrand als gevolg van dakdekkerswerk
zaamheden tot een minimum beperkt. Deze manier van 
werken vraagt wel om scholing en inzet van de medewerkers. 
Aandacht voor arbovriendelijk materiaal en gereedschap  
is onontbeerlijk.

BOUWREGELGEVING
De bouwregelgeving ten aanzien van brand is erop ingericht 
zo veel mogelijk voorkomen dat er (meer) slachtoffers vallen 
in het geval er brand in een gebouw uitbreekt.  
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Art 2.81 lid 1 van het Bouwbesluit: Een te bouwen bouwwerk 
is zodanig ,dat de kans op een snelle uitbreiding van brand 
voldoende wordt beperkt. De brandweerkorpsen zijn zo  
verspreid en georganiseerd dat ze binnen een gestelde tijd 
ter plaatse kunnen zijn. Brandweerkorpsen zijn er om,  
wanneer er brand uitbreekt, het vuur onder controle te krijgen 
en te houden ten einde personen in en om het gebouw in 
veiligheid te brengen. Ze zijn er niet primair om gebouwen 
te redden, die laten ze vaak, na het sein ‘brand meester’ te 
hebben gegeven, ‘gecontroleerd uitbranden’. Binnen een 
bebouwde omgeving worden de ‘belendende panden nat 
gehouden’ wat de nodige waterschade kan opleveren.  
Het is ook de reden dat daken ‘vliegvuurbestendig’ moeten 
zijn. Vuur van een naastgelegen brandend pand zal,  
middels brandende delen die verwaaien, ‘overvliegen’.  

Een naastgelegen dak waar het op terecht komt, mag dan 
niet te snel vlam vatten.

Gebouwen worden beschouwd als, en bij enige omvang  
opgedeeld in, brandcompartimenten. Wanneer brand 
uitbreekt in een compartiment, dan mag dat binnen een 
gestelde tijd niet overslaan naar andere compartimenten. 
Dat geeft de personen in en om het brandende gebouw 
de gelegenheid weg te komen. Gebouwen als verpleeg
huizen, samengestelde multifunctionele gebouwen en vooral 
hoogbouw worden ingedeeld in brandcompartimenten en 
voorzien van veilige routes (vluchtwegen). Aan vluchtwegen 
in gebouwen worden aanvullend strenge eisen gesteld.  
De vluchtwegen moeten altijd begaanbaar zijn voor het 
geval een calamiteit als brand zich voordoet.

De bouwconstructie en de toegepaste bouwmaterialen 
mogen niet, of beperkt, bijdragen aan de brand of de 
branduitbreiding. Dit wordt uitgedrukt in brandclassificatie 
van bouwproducten, met brandklasse en rookgedrag  
van materialen en brandwerendheid van constructies.  
Het brandgedrag wordt op genormeerde wijze vastgesteld 
op basis van Europese normen door daartoe aangewezen 
instituten. In Nederland gebeurt dat onder andere door  
het brandlaboratorium Efectis te Bleiswijk. 

Uitsluitend onbrandbare bouwmaterialen voorschrijven klinkt 
logisch, maar is dat niet. Staal bijvoorbeeld, brandt niet,  
maar verliest bij hoge temperaturen snel aan sterkte en  
vervormt dan snel. Hout brandt goed, maar wordt als  
constructief materiaal bij brand meer gewaardeerd,  
omdat het relatief lang duurt voor het als geheel verzwakt is.  
Er wordt voor de brandbaarheid gekeken naar de gehele 
samengestelde constructie van een wand, vloer, gevel  
of dak. De discussie hierover is al langere tijd gaande,  
omdat in laboratoriumachtige opstellingen bouwdelen  
getest worden. De vraag is steeds weer in hoeverre die  
bouwdelen in gelijke mate in de praktijk worden gereali
seerd. Vooral bij die bouwdelen en bouwconstructies die 
veel brandbaar materiaal bevatten, zoals isolatieschuimen.

De aansluitingen tussen gebouwen, bouwdelen en bouw
constructies tussen compartimenten mogen ook geen  
aanleiding geven tot branduitbreiding. We spreken in dit 
verband van de weerstand tegen branddoorslag en  
brandoverslag (WBDBO). De woningbouw waarbij vele 
woningen geschakeld zijn of ‘in rijtjes’ gebouwd, zijn bekende 
voorbeelden waar het in dat opzicht nogal eens fout gaat.  
In 2017 nog werd in Epe een heel blok rijtjeshuizen verwoest na  
ontstaan van brand in een carport. De bouwdelen voldoen 
dan mogelijk aan de geldende regels, de uitvoerende bouw 
blijft aantoonbaar in gebreke. Bij daken zijn vooral de aan
sluitingen boven de woningscheidende spouwmuur risicovol. 
Naisolatie van oudere woningen en gebouwen maakt het 
er ook niet brandveiliger op. ■
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Op 8 oktober 2019 organiseerde Kingspan in het VNAB kennis en  

ontmoetingscentrum in Rotterdam de achtste editie van het Fire Seminar. 

Deze editie stond in het teken van de brandveiligheid op platte daken.  

Hoe kijken de brandweer en de verzekeraar naar dit onderwerp?  

Hoe werkt men brandveilig op daken? Waar moet men op letten bij  

het gebruik van zonnepanelen?

Het geheel is meer  
dan de som der delen

De brandveiligheid op daken staat hoog op de agenda. 
Zeker nu het gebruik van zonnepanelen fors toeneemt:  
het afgelopen jaar bij bedrijven met 71% en bij woningen 
met 37%. Maar ook uitvoeringsaspecten blijven een belangrijk 
aandachtspunt, omdat een groot deel van de dakbranden 
een gevolg zijn dan dakdekkerswerkzaamheden.  
Dagvoorzitter Frénk van der Linden opende het seminar  
met de vraag aan de zaal wat men zou doen als men  
vandaag het stokje mocht overnemen van premier Rutte.  
Roy Weghorst van Kingspan verwees naar de brand in de 
Grenfell Tower in Londen en gaf aan dat er behoefte is aan 
de herleidbaarheid van materialen die in een gebouw 
worden toegepast. Het was de opmaat voor een interessante 
bijeenkomst waarbij tal van onderwerpen op het gebied  
van brandveiligheid op daken aan de orde kwamen.

NEN 6050 EN PV-PANELEN
Zo toonde Weghorst een spectaculair filmpje van een dak
brand in Zweden, waarbij de gasflessen van de dakdekker, 
die op het dak aanwezig waren, tijdens de bluswerkzaam
heden ontploften. Gelukkig is hier niemand bij gewond 
geraakt. De eerste presentatie van de middag, die van  
Chris van der Meijden van Kiwa BDA, sloot daar op aan.  
Zijn presentatie was tweeledig: hij behandelde (als voorzitter 
van de normcommissie) de NEN 6050 in zijn algemeenheid 
en besprak aansluitend de brandveiligheid van PVpanelen. 
De lezers van Roofs zullen bekend zijn met de inhoud van 
NEN 6050. Van der Meijden gaf aan dat de uitvoerbaarheid  
in het oog moet worden gehouden, het gebruik van zelf
klevende materialen bij slecht weer kan riskant zijn.  
Ook wierp hij de vraag op wat wordt verstaan onder  
‘open vuur’. Met een hetelucht föhn kan net zo goed  

onbedoeld brand worden gesticht. De discussie hierover  
binnen de normcommissie is nog gaande.

Wat betreft de brandveiligheid van PVpanelen lopen de 
normen en regelgeving nog achter de markt aan,  
met name omdat de markt voor zonneenergie zich heel snel 
ontwikkelt. Naar aanleiding van de onrust, als gevolg van 
enkele dakbranden in 2018 als gevolg van een defect aan 
zonnepanelen, hebben de verzekeraars zich op het stand
punt gesteld dat bij PVsystemen een steenwol isolatie dient 
te worden toegepast. Van der Meijden stelde zich op het 

SPECIAL BRANDVEILIGHEID
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standpunt dat n.a.v. het TNOrapport over de dakbranden 
van 2018 veel te snel conclusies zijn getrokken: het betrof 
een eerste inventarisatie en TNO heeft zich nadrukkelijk (nog) 
niet gewaagd aan een analyse van de branden.  
Toepassing van steenwol onder PVinstallaties heeft als  
nadeel dat dit ten koste gaat van de beloopbaarheid  
(belastbaarheid) van de dakconstructie. Daarom moet 
volgens Van der Meijden het gesprek worden gevoerd met 
de verzekeraars, waarbij de risico’s van de diverse isolatie
materialen goed moeten worden vastgesteld. Op basis 
daarvan kunnen de uitgangspunten worden bepaald.

Florian Reil van TÜV Rheinland Group ging hierop door in een 
presentatie, waarin hij nader inging op de testmethoden 
voor PVpanelen op daken. Daarbij zette hij de verschillende 
scenario’s uiteen waarop brand zou kunnen ontstaan als  
gevolg van een defect in het zonnepaneel of de bedrading. 
In de basis, zo zei hij, begint het toch met een degelijk  
ontwerp, zorgvuldige installatie en consequent onderhoud. 
Veel voorkomende aanleidingen voor brand bij PVpanelen 
op daken worden o.a. veroorzaakt door:

•  Roest en condens in schakeldozen en connectoren;
•  Brandbare materiaalcombinaties;
•  Slechte bekabeling: slechte isolatie van kabels en  

(te veel ) blootliggende kabels.
•  Bij montage van zonnepanelen komen twee werelden 

samen: die van de elektricien en die van de bouwer.  
In de praktijk staan ze nog te vaak naast elkaar in plaats 
van dat ze echt samenwerken, met alle gevolgen van dien.

BRANDOVERSLAG
Vervolgens ging Roy Weghorst in op het fenomeen  
‘brandoverslag’ bij dakbranden. Hij besprak de verschillende 
scenario’s waarbij brandoverlsag kan plaatsvinden  
(brandgevaarlijke werkzaamheden op dak, brand in een 
compartiment, brandoverslag bij een compartimenterings
wand en brandoverslag vanaf een belendend perceel).  
Hij liet tijdens zijn presentatie een interview zien met  
Bert Meijer van brandweer Amsterdam Amstelland.  
Meijer ging nader in op de grote dakbrand aan de  
Latexweg in Amsterdam, op 17 september. Het interview liet 
zien hoe voorzichtig de brandweer te werk moet gaan:  
veel water op het dak brengt bijvoorbeeld elektrocutie
gevaar met zich mee. Na het loskoppelen en het blussen 
van het dak met zonneenergiesysteem, heeft het nog lang 
geduurd voordat de brandweer de situatie veilig genoeg 
vond om de locatie te verlaten. 

Een conclusie van de dag zou kunnen zijn dat het geheel 
meer is dan de som der delen. Rüdiger Dederichs van  
FM Global ging in op de systematiek van de FM Approval  
en gaf aan dat die strenger is dan de nationale wet en 
regelgeving op het gebied van brandveiligheid.  
Dat heeft ermee te maken dat de wetgeving voornamelijk is 
gericht op de veiligheid van personen. Verzekeraars, waar FM 
er één van is, willen ook graag de gevolgschade voorkomen.  

SPECIAL BRANDVEILIGHEID

Bron: RTL Nieuws.

Zo komen ze tot de zogenaamde Highly Protected Risk.  
Voor de impact van brand heeft FM dan ook verschillende 
normen ontwikkeld. Daarbij kijken ze eerst en vooral naar  
systemen en niet naar de afzonderlijke materialen.  
De specifieke kennis over daken met PVpanelen ontbreekt 
nog en tot die tijd is de aanbeveling om geclassificeerde 
producten (FM Approved), materialen en constructies toe  
te passen met minimaal Brandklasse 1.

Als laatste spreker van de dag ging Tom Pedersen van Ingka, 
de vastgoedtak van IKEA, in op de praktijkervaring van de 
keten. IKEA heeft wereldwijd inmiddels veel daken uitgerust 
met zonnepanelen en ook te maken gehad met enkele 
dakbranden (in respectievelijk Italië en China). Zijn ervaring 
is dat de schade meestal beperkt blijft als het dak op een 
juiste manier is uitgevoerd. De grootste schade na een  
brand wordt vaak niet veroorzaakt door het vuur zelf,  
maar door het bluswater.

Traditioneel demonstreert men tijdens een fire seminar  
een brandtest, maar gezien de locatie van het seminar,  
in het centrum van Rotterdam, is daar ditmaal van afgezien. 
In plaats daarvan werd een filmregistratie van een brandtest 
vertoond. Hiermee werd de stelling onderstreept dat op het 
gebied van brandveiligheid de totale (dak)constructie moet 
worden beoordeeld. Gemonteerd op een compartiment 
van cellenbeton met daarin aangestoken pallets, toonde de 
proef aan dat bij een brandwand de brand niet hoeft door 
te open, ondanks de toepassing van brandbare materialen. 
Het devies luidde: kijk naar de brandweerstand en brand
overslag, beoordeel constructies en test combinaties. ■ 

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Bij een melding van een (dak)brand  

is haast geboden. Hoe verkrijgt de 

brandweer informatie over de situatie  

en de materialen? Een dakbrand vanuit 

het perspectief van de brandweer,  

aan de hand van een gesprek met 

ploegchef Marinus van Dam van  

Brandweer Haaglanden. 

Blussen van dakbranden

SPECIAL BRANDVEILIGHEID

Hierdoor kan de hier opgeslagen inboedel vlam vatten,  
zonder dat je dat in eerste instantie aan de buitenkant  
kan opmerken.” 

Van Dam vervolgt: “Veel vergunningsvrije bouw, zoals 
bijvoorbeeld dakkapellen, vormen een risico. Een gebouw 
kan prima brandwerend zijn uitgevoerd, maar je ziet dat de 
brand zich soms alsnog via de dakkapellen kan verspreiden 
naar de buren. Volgens de bouwregelgeving zou dit niet 
mogelijk mogen zijn, maar je ziet toch dat deze bouw  
vaak niet voldoet aan de regelgeving op het gebied van 
brandveiligheid. Het is voor gemeentes ondoenlijk om  
hierop te handhaven.”

BESLISSINGEN OP BASIS VAN  
BESCHIKBARE INFORMATIE
Hoe gaat in het algemeen het blussen van een dakbrand  
in zijn werk? Hoe verkrijgt de brandweer de informatie om 
een dergelijke brand op de juiste manier te bestrijden?  
“Wanneer via de meldkamer een melding van een dakbrand  
binnenkomt, is het allereerst zaak om zo snel mogelijk ter 

plaatse te zijn,” vertelt Van Dam. “Onderweg probeer je zoveel 
mogelijk informatie in te winnen. Op basis van je eigen 
kennis van de stad is er vooraf ook al wel een beetje een 
inschatting te maken. Maar pas terplekke kan een plan  
van aanpak worden opgesteld: hoe is de brand te blussen, 
vanuit welke posities, welk materieel is nodig, etc.”

“Van sommige gebouwen, zoals overheidsgebouwen e.d., 
hebben we wel informatie over o.a. de dakopbouw,  
maar doorgaans beschikken we niet over die informatie  
als we bij een dakbrand aankomen. Dat betekent dus dat 
we het plan moeten maken op basis van de informatie die 
we hebben. Dat komt dus veelal aan op ervaring, je moet 
een brand kunnen ‘lezen’. Maar, omdat we beslissingen  
nemen op basis van de beschikbare informatie, komt ook 
wel voor dat we soms achteraf moeten vaststellen dat we  
het anders hadden moeten doen.”

“Vanzelfsprekend werken we ook met een risicoinventarisatie,  
om de veiligheid van onze mensen zo veel mogelijk te borgen. 
Vaak weet je de oorzaak niet, maar bij een dakbrand  
houden we er doorgaans wel rekening mee dat er gasflessen  
op het dak aanwezig kunnen zijn, die dus kunnen ontploffen. 
Ook is het belangrijk om te weten wat zich achter een gevel 
of onder het dak bevindt. Je kunt aan de buitenkant denken 
dat je lekker bezig bent, maar aan de onderkant kunnen, 

zoals gezegd, bijvoorbeeld spullen die op zolder lagen  
opgeslagen vlam hebben gevat.”

RISICO-AFWEGING
“Het blijft ook altijd de afweging van wat je wil redden,  
tegen welke inzet (en dus ook welk risico). Het gebeurt wel 
eens dat we uit alle macht proberen bijvoorbeeld een  
bedrijfspand te redden, waarbij men later besluit het  
helemaal te slopen om iets anders te bouwen. We kiezen 
er in sommige omstandigheden voor om het gebouw dat 
brandt gecontroleerd te laten uitbranden. In deze gevallen 
zijn onze werkzaamheden erop gericht om de belendende 
gebouwen te redden.”

Op de vraag hoe het volgens hem is gesteld met de brand
veiligheid van de Nederlandse daken, gaat Van Dam liever 
niet in. “Je kunt daarvoor beter de statistieken raad plegen,” 
zegt hij. “Mijn beleving is vertekend. Als ik in één week  
drie dakbranden meemaak, zal ik zeggen dat het slecht is 
gesteld met de brandveiligheid, maar als die de rest van  
het jaar niet meer voorkomen, valt het wel weer mee.  
Mijn beeld is ook te divers: ik kom situaties tegen waar het 
heel slecht is gesteld met de brandveiligheid, maar ik kom 
ook bij branden waar alles keurig was geregeld.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Regio Haaglanden, grofweg Den Haag en omstreken,  
hoort bij de dichtstbevolkte gebieden van Nederland en 
daarmee is de regio verhoudingsgewijs ook één van de 
koplopers waar het dakbranden betreft. Wat zijn de zaken 
waar men tegenaan loopt, hoe behandelt men een melding 
en hoe bepaalt men de juiste methode? Marinus van Dam 
geeft aan dat er niet één antwoord is op deze vragen, 
omdat elke brand verschillend is. Per situatie wordt bekeken 
hoe men het beste kan blussen, al zijn er natuurlijk ook wel 
standaard procedures. Zo wordt bijvoorbeeld altijd een  
Risico Inventarisatie & Evaluatie gemaakt, voordat men aan 
de bluswerkzaamheden begint.

OORZAKEN
“Dakbranden kunnen op verschillende manieren ontstaan,” 
aldus Van Dam. “Een bekende oorzaak is de dakdekker  
die de brander gebruikt in zones waar dat volgens NEN 6050  
niet mag. Zonder het te weten steekt hij dan wel eens mate
rialen (isolatiematerialen of folies) onder de dakbedekking 
in brand: die gaan smeulen en vaak wordt de brand pas 
opgemerkt als de dakdekkers al naar huis zijn.  
Maar er zijn veel manieren waarop een dakbrand kan 
ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan dakdoorvoeren die te heet 
worden. Of aan zonnepanelen, die kortsluiting veroorzaken. 
Zonnepanelen zijn lastig te blussen, omdat ze, zolang ze licht 
vangen, energie opwekken.”

“Platte daken worden steeds meer gebruikt voor andere 
functies dan alleen de waterdichting, vanzelfsprekend houden  
wij deze ontwikkelingen in de gaten. Op het hellende dak 
zijn zolderruimtes vaak het aandachtspunt, omdat bij een 
binnenbrand de hitte zich verzamelt in de punt van het dak. 

Ploegchef Marinus van Dam van Brandweer Haaglanden. 
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Hoe is het gesteld met de brandveiligheid op de daken?  

Volgens Rudolf van Mierlo van adviesbureau DGMR laat die te  

wensen over. Het gebrek aan kennis op dit gebied is daar een  

belangrijke factor in, maar ook bijvoorbeeld de stormachtige  

ontwikkeling van de solarindustrie gaat gepaard met risico’s. 

“ We leggen momenteel  
de problemen van  
morgen op het dak”

SPECIAL BRANDVEILIGHEID

delen van het gebouw dan de gevel op een brandveilige 
manier worden ontworpen en gebouwd om de gevolgen 
van een gevelbrand te beperken.”

De architect speelt dus op dit gebied een belangrijke rol. 
Pakt deze sector dat ook op? “Nee, architectenbureaus zijn 
zich nauwelijks van het onderwerp bewust en de kennis  
op dit gebied ontbreekt ook veelal,” reageert Van Mierlo.  
“Er wordt nog wel eens wat georganiseerd op het gebied op 
kennisbijeenkomsten, cursussen en opleidingen, maar je ziet 
dat brandveiligheid op zowel hogescholen als de technische 
universiteiten nog nauwelijks aan bod komt.  
Terwijl brandveiligheid ongeveer een derde uitmaakt van  
de bouwregelgeving! De betere opdrachtgever neemt  
voor specifieke projecten een technisch inhoudelijk bureau, 
zoals het onze, in de hand om de bouw, inclusief de brand
veiligheid van een gebouw te begeleiden.”

In hoeverre zal de aanstaande Wet kwaliteitsborging voor het 
bouwen (Wkb) ervoor zorgen dat de situatie op dit gebied 
zal verbeteren? “Ik help u hopen dat dit inderdaad een ver
beterde situatie zal opleveren. Maar het valt te verwachten 
dat een kwaliteitsborger vooral risicomijdend zal opereren en 
daarmee innovaties zal blokkeren als hij in de praktijk strak 
verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn conformiteits
uitspraken. Er zal immers alleen een ‘gelijkwaardig’ product 
worden toegepast, wanneer de werking van dit product 
aan alle kanten is dichtgetimmerd. Het is maar de vraag of 
de kennis en bewustzijn op het gebied van brandveiligheid 

hierdoor zal groeien, en de rol van gespecialiseerde advies
bureaus zal groeien. Het zal moeten blijken hoe de Wkb in  
de praktijk uitpakt.”

BRANDVEILIGHEID ZONNEPANELEN
Voorlopig verwacht Van Mierlo dat de brandveiligheid op het 
dak eerder zal verslechteren dan verbeteren. Het gegeven 
dat er nieuwe functies aan het dak worden toegevoegd,  
is in deze ontwikkeling bepalend. Met name de stormachtige 
ontwikkeling van de markt voor zonneenergie gaat volgens 
Van Mierlo de nodige problemen opleveren. “Het probleem 
ligt met name bij de geïntegreerde systemen. Daar is nu al 
een handvol calamiteiten bij geweest, maar het ligt voor de 
hand dat het aantal dakbranden zal toenemen naarmate 
de systemen langer op het dak liggen.”

Geïntegreerde systemen zijn per definitie onderdeel van  
de dakconstructie: ze liggen er dus niet meer bovenop.  
Als een opdaksysteem niet goed meer functioneert en  
bijvoorbeeld hitte afgeeft, of zelfs gaat vonken, dan is er  
bijvoorbeeld nog een laag dakpannen aanwezig die  
voorkomt dat het zonnesysteem brand in de constructie  
kan veroorzaken. Bij geïntegreerde, of indaksystemen,  
is dat anders: vaak liggen deze systemen direct boven folies 
en het isolatiemateriaal. Als er dan iets misgaat, bijvoorbeeld 
in de verbinding van de stekkers, of het systeem raakt  
aangetast door veroudering, is de isolatielaag en zijn  
eventueel toegepaste folies direct bereikt. Dat houdt een 
aanzienlijk risico in, waar momenteel onvoldoende rekening 

mee wordt gehouden. Ook is het de vraag of er bij toepas
sing van deze systemen wel voldoende rekening wordt  
gehouden met de vereiste ventilatie: kan warmte de  
constructie weer verlaten?”

“We leggen momenteel de problemen van morgen op het 
dak,” vervolgt Van Mierlo. “Op dit moment valt het aantal 
calamiteiten nog wel mee, omdat de systemen nog nieuw 
zijn. Maar ik wil nog wel eens zien wat er gebeurt als we een 
aantal jaren verder zijn en de systemen hebben meerdere 
winters te verduren gehad: is het paneel niet beschadigd 
door bijvoorbeeld hagel? Zijn de stekkers niet gecorrodeerd? 
Allemaal defecten die potentieel een dakbrand kunnen 
veroorzaken. En wanneer dit soort systemen eenmaal brandt, 
is het voor de brandweer risicovol om deze brand te blussen. 
Over 10 jaar zullen we veel meer over dit onderwerp schrijven 
en met een veel grotere urgentie.”

Momenteel is DGMR bezig met een Whitepaper PV panelen 
en is er overleg met de brandweer. Publicatie ervan  
wordt dit najaar verwacht. Op de website van DGMR is  
al een Whitepaper over de brandveiligheid van gevels  
beschikbaar. ■

In de nasleep van de ramp met de Grenfell Tower in Londen  
zorgde een uitzending van Zembla vorig jaar voor flink wat 
opschudding. Het betrof hier een gevelbrand, maar de  
discussie is relevant voor de dakenbranche, omdat in het 
dak veelal dezelfde materialen worden toegepast.  
Gesteld werd, dat door de toepassing van brandbare  
materialen een groot aantal gebouwen in ons land het 
risico op een potentieel rampzalige brand lopen. Nadat de 
discussie die daarop volgde verstomde, is de vraag gerecht
vaardigd of de (bouw)praktijk en/of de regelgeving op 
dit gebied sindsdien zodanig is veranderd, dat we kunnen 
spreken van een verbeterde brandveiligheid.

DE KENNIS ONTBREEKT
“De uitzending van Zembla ging naar mijn smaak te veel 
voorbij aan het gegeven dat de brand in de Grenfell Tower 
vanwege een combinatie aan factoren zo rampzalig was,” 
aldus Van Mierlo. “Niet alleen was er sprake van een zeer 
brandbare gevel, het vuur kon zich zo snel verspreiden via 
de gevelspouwen en de slechte bouwkundige aansluitingen 
van de kozijnen op de gevel. Daarnaast werden de vlucht
routes al snel geblokkeerd. Natuurlijk: bij de toepassing van 
een gevel uit klasse B had de brand zich op een andere 
manier ontwikkeld, maar ook dat is geen garantie dat het 
niet uit de hand kan lopen. Een gebouw bestaat immers 
uit meer dan de gevel alleen. Een gebouw dat volledig is 
opgebouwd uit onbrandbare materialen is niet leefbaar. 
Kijk alleen maar naar een gemiddeld interieur: vrijwel alles 
kan vlam vatten. Het gaat er dus kortom om dat ook andere 

Rudolf van Mierlo.
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Het zal een aantal van de lezers van Roofs niet ontgaan zijn:  

met de herziening en publicatie van alle ATG’s voor flexibele  

dakbedekkingssystemen in juni van dit jaar neemt België een  

voorschot op het verschaffen van eenduidige informatie op  

het gebied van vliegvuurbestendigheid voor de aannemerij.  

De mogelijke invloed van dit Belgische initiatief op de  

Nederlandse markt wordt in dit artikel verder verduidelijkt.

België maakt inhaalslag  
op gebied van  
vliegvuurbestendigheid

SPECIAL BRANDVEILIGHEID

Erik de Waard (Technical and Support Manager  
van Wecal Dak- en Isolatie Techniek)

Onder vliegvuurbestendigheid van een dakbedekkings
systeem wordt in Europa verstaan: de mate waarin een  
dakbedekkingssysteem bestand is tegen een van buitenaf 
op een dak terechtgekomen brandhaard. Binnen Europa 
valt deze vliegvuurbestendigheid onder de zogenaamde  
Essentiële Eisen van de EU Richtlijn Bouwproducten en  
daarmee moet er op het CElabel van dakbanen en de  
bijbehorende DOP (Declaration Of Performance) een  
uitspraak over de vliegvuurbestendigheid staan.

VIER BEPROEVINGSMETHODEN
Binnen Europa wordt deze eigenschap aangestuurd via  
de geharmoniseerde EUnorm EN 135015. In deze norm 
wordt voor de beproevingssystematiek verwezen naar de 
geharmoniseerde technische specificatie CEN/TS 1187.  
Het begrip ‘geharmoniseerd’ moet hierbij wel anders  
voorgesteld worden, CEN/TS 1187 omvat namelijk  
vier verschillende beproevingsmethoden, die elk op hun 
eigen specifieke manier het aspect vliegvuurbestendigheid 
toetsen. Deze vier methodes zijn de van oudsher toege 
paste methoden vanuit Nederland/België/Duitsland (1),  
Scandinavië (2), Frankrijk (3) en UK/Ierland (4).  
Omdat er geen hiërarchie tussen de vier methodes geldt, 

kan elk land in Europa zelf kiezen voor welk type gebouw in 
haar regelgeving één van de vier methodes het beste past. 
In de praktijk kiest een land meestal maar één methode, 
maar er zijn landen waar meerdere methodes door de regel
geving aangestuurd worden. 

De vier methodes onderscheiden zich o.a. door: 
• Type vuurhaard/bron;
• Aanwezigheid van wind;
• Aanwezigheid van extra warmte (IRstraling);
• Grootte en aantal proefmodellen;
• Hellingshoek.

Voor Nederland, en de omringende landen België en  
Duitsland, is in de regelgeving gekozen voor het principe  
van methode 1 en omdat de classificatie die daarbij hoort  
uitgedrukt wordt als BRoof, is inmiddels in deze markten het 
begrip BRoof T1 ingeburgerd. Belangrijk is hierbij wel te weten 
dat de specificatie CEN/TS 1187 niet eenzelfde status heeft 
als een Europese ENnorm. De bedoeling is dat de methoden  
op termijn omgezet kunnen worden naar een ENnorm.  
In de tussenfase staat het de landen vrij de methodieken 
nog voor te stellen als lokale norm, zo geldt bijvoorbeeld voor 
Nederland dat de beproevingsmethode is overgenomen 
in de Nederlandse norm NEN 6063. Dat is dan ook gelijk de 
norm waarnaar in het Bouwbesluit wordt gerefereerd.

BEWIJSLAST
Het Bouwbesluit geeft wel aan voor welk gebouw en  
onder welke praktijksituaties er een eis geldt van vliegvuur
bestendigheid, maar het Bouwbesluit geeft verder niet aan 
hoe de bewijslast geregeld moet worden. In Nederland wordt 
deze bewijslast verwoord in de KOMO kwaliteits verklaring 
voor flexibele dakbedekkingssystemen, waarin een apart  
hoofdstuk opgenomen is dat aangeeft hoe aan deze  
eis is voldaan. 

Voor België geldt min of meer eenzelfde systematiek:  
de eis voor vliegvuurbestendigheid is daar vastgelegd in  
een Koninklijk Besluit en in België wordt deze bewijslast  

verwoord in de ATG kwaliteitsverklaring voor flexibele  
dakbedekkingssystemen, waarin nu aparte bijlagen zijn 
opgenomen met benoemde systemen, waarin aangegeven 
wordt hoe aan deze eis is voldaan. 
Tot zover lijkt het allemaal duidelijk geregeld en in privaat
rechtelijke kwaliteitsverklaringen (want dat zijn zowel KOMO 
als ATG) vastgelegd, maar er is wel degelijk een groot 
verschil. Daar waar in NEN 6063 uitgegaan wordt van een 
standaard dakopbouw met EPS + glasvlies scheidingslaag 
als ondergrond, geldt in België (en ook Duitsland overigens) 
dat er een verdere onderverdeling gemaakt wordt naar  
type isolatie:

•  Brandbare thermoplastische isolatie (EPS) 
•  Een thermoplast is een materiaal van kunststof, dat bij 

verhitting zacht wordt.
•  Brandbare thermo hardende isolatie (PUR/PIR)
•  Een thermoharder is een materiaal van kunststof,  

dat hard blijft als het verhit wordt en waarvan  
de structuur verkoolt of uit elkaar valt. 

•  Onbrandbare isolatie (steenwol)

Voor deze drie hoofdgroepen van isolatiematerialen zijn  
in een periode van ca. 2 jaar door vrijwel alle fabrikanten 
(die dakbanen onder ATGgoedkeuring voorzien hadden) 
de testresultaten aangeleverd voor de in de ATG opgeno
men dakbedekkingssystemen, in combinatie met de  
drie genoemde isolatiegroepen. Er zijn ook fabrikanten die 
deze informatie niet hebben aangeleverd: die fabrikanten 
krijgen in de ATGbijlagen enkel de vermelding dat de dak
bedekkinsgssystemen vliegvuurbestendig zijn, indien er een 
onbrandbare ballast of zware schutlaag is op aangebracht. 

Omdat de proeven in België volgens het worst-case scenario 
werden uitgevoerd, kon bij de classificatie van de diverse 
dakbedekkingssystemen gebruik gemaakt worden van het  
(voor deze brandproeven opgestelde) extrapolatiedocument 
CEN/TS 16459. In dit document wordt uiteengezet onder 
welke voorwaarden er (binnen de productgroepen van 
toegepaste materialen) andere dakbedekkingssystemen 
eveneens als ‘positief’, en dus BRoof, beoordeeld kunnen  
worden. Maar dat geldt dan dus wel per productgroep:  
je kunt binnen het kader van dit extrapolatiedocument niet 
een resultaat met een thermoplastisch isolatiemateriaal  
als EPS ‘vertalen’ naar eenzelfde dakbedekkingssysteem 
waarin een thermohardend materiaal als PIR of zelfs een 
onbrandbaar materiaal als steenwol is verwerkt. 

Omdat ook in België de verantwoordelijkheid op de  
bouwplaats naar de aannemer is verlegd, kan deze nu  
dus op eenvoudige wijze met behulp van de ATG (laten) 
bewijzen of het voor het project geldende dakbedekkings
systeem inderdaad vliegvuurbestendig is. Via de eerder dit 
jaar aangenomen Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 
gaat dit fenomeen zich ook in Nederland voordoen:  
maar in tegenstelling tot de ATG, waarin in plaatsingsfiches 
de systemen eenduidig worden aangegeven, moet je een 
expert zijn om met een KOMO kwaliteitsverklaring dezelfde 
bewijslast boven water te halen.
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gekoppeld heeft aan Utherm, de PIR isolatie die door UNILIN 
wordt geproduceerd. Dan kun je die koppeling dus uit de bij 
FM behorende database ROOFNAV halen en dan heb je bei
den geregeld, immers: Renolit heeft de PIR als productgroep 
laten classificeren als BRoof in het kader van haar ATG.

Je doet het dan qua bewijslast richting aannemer helemaal 
goed als je ook een uitspraak kunt doen over het brand
gedrag. Recent kwam weer een projectsituatie naar boven, 
waarbij de opdrachtgever zich beriep op een toelichting van 
de brandverzekering, waarbij gesteld werd dat het dak een 
brandklasse B moest hebben. Indien je deze, zoals UNILIN 
dat heeft, kunt voorleggen voor haar leveringsprogramma 
UTHERM PIR isolatieplaten in Enduse situatie, ben je ook 
hiervoor ingedekt.

Tenslotte kan er voor de complete dakopbouw inclusief  
de ondergrond nog een eis gesteld worden aan de brand
werendheid, oftewel REIwaarde uitgedrukt in minuten.  
In een eerder artikel over het Hybride Dak, waar een combi
natie tussen Xtratherm/ UTHERM PIR en Isoroc steenwol isolatie 
in combinatie met Alkorplan PVC dakbedekking werd  
uitgevoerd op een staaldak, en getest op 45 minuten,  
is duidelijk gemaakt dat met de juiste detaillering in principe 
ook de 60 minuten als uitspraak gerealiseerd zou kunnen 
worden. Inmiddels heeft WECAL Dak en Isolatie Techniek,  
als distributeur en initiator van deze specifieke engineering, 
op basis van deze brandtesten meerdere projecten  
geadviseerd. ■

Daarenboven zijn in het kader van de ATG nu ook heel veel 
Europese BRoof T1 classificatierapporten voorhanden,  
met alle drie de productgroepen isolatiematerialen, dus wat  
is er straks gemakkelijker dan de classificatierapporten  
rechtstreeks als bewijslast in te dienen? Tel daarbij op dat 
een groot aantal fabrikanten van dakbedekkingssystemen 
met een ATG ook beschikt over een CTG, dus de classificatie
rapporten kunnen eenvoudig hun eigen weg gaan vinden 
in de Nederlandse markt! Want nogmaals: het Bouwbesluit 
spreekt zich niet uit over de wijze van aantonen dat aan de 
vliegvuurbestendigheid wordt voldaan. Dit kan dus zowel via 
een KOMO kwaliteitsverklaring als een EU classificatierapport. 
En probeer een opdrachtgever maar eens uit te leggen dat 
een KOMO kwaliteitsverklaring dezelfde informatie geeft als 
het EU classificatierapport, want in het classificatierapport 
staat de bewijslast compleet omschreven, terwijl in de  
kwaliteitsverklaring enkel in een paar regels wordt gesteld of 
de dakbedekkingssystemen voldoen.

PRODUCTTYPEN
Overigens mogen de dakbanen die deze vliegvuurbesten
digheidstest hebben doorstaan, de vermelding BRoof T1  
op het CElabel en in de bijbehorende DOP weergeven. 
Maar omdat er geen verplichting is om de ondergrond  
erbij te vermelden, kun je dus eenvoudigweg volstaan met 
‘BRoof T1’ , dus er gaat dan geen onderscheid zijn tussen 
dakbanen die conform ATG met alle drie de producttypen 
isolatie getest zijn en rollen die het predicaat BRoof T1  
hebben verkregen via de in de KOMO kwaliteitsverklaring  
opgenomen aansluiting met het Bouwbesluit. Beter zou het 
wellicht zijn de term BRoof T1 uit te breiden door er de in  
Europa geldende code voor isolatiematerialen toe te  
voegen, zoals bijvoorbeeld BRoof T1 (EPS), BRoof T1 (PIR)  
of BRoof T1 (MWR).

Maar dan nog dekt dit de lading niet helemaal. Want er 
zijn nog meer isolatiematerialen die, omdat ze niet onder
gebracht kunnen worden in de drie standaard product
groepen, afzonderlijk beoordeeld zouden moeten worden. 
Wellicht zou het mogelijk zijn vast te stellen dat indien een
zelfde dakbedekkingssysteem de toets heeft doorstaan op 
zowel EPS als PIR en MWR, deze ook geacht wordt te voldoen 
op materialen als geëxpandeerd perliet (EPB) en Foamglas 
(CG) met de verwijzing naar BRoof (ALL) of BRoof (ISO).

FM FIRE RATING
In het kader van vliegvuurbestendigheid wordt ook  
steeds vaker gevraagd naar de FM Fire Rating.  
FM betekent Factory Mutual en betreft een uit Amerika  
afkomstig certificeringssysteem, dat in combinatie met een 
verzekering (FM Global) nu ook steeds vaker zijn weg  
vindt in de Europese markt. Sterker nog, diverse Europese 
verzekeringsmaatschappijen geven nu ook al voor  
daken aan te eisen dat de dakbedekkingssystemen een  
FM Goedkeur dragen. Diverse fabrikanten hebben daarom, 
naast de nieuwe informatie inzake de Europese vliegvuur
bestendigheid, ook gelijktijdig de Amerikaanse vliegvuur
bestendigheid gekoppeld. Als voorbeeld de fabrikant Renolit, 
die in het kader van FM haar PVC dakbaan Alkorplan  

SPECIAL BRANDVEILIGHEID

•  Dunner hybride isolatiepakket: Rc > 6 m2.K/W met 80mm ISOROOF SB MWR + 100mm XTRATHERM FR-L PIR + AlkorPlan F 1.2 mm PVC
•  Brandwerendheid: REI 30 / R45 Engineering voor verder verhoogde brandwerendheid mogelijk (REI 60)
•  Dakopbouw: stabieler, lichter en stijver
•  Aanzienlijk betere beloopbaarheid
•  Minder volume, dus minder (verticaal) transport
•  Kortere bevestigers met verbeterde rekenwaarden
•  Lagere m2 prijs isolatiepakket
•  Meer info: www.wecal / info@wecal.nl / 0343 - 59 50 10

WECAL HYBRIDE DAK
Engineering voor industriedaken met verhoogde brandwerendheid

Totaalpakket voor de dakdekker

Wecal: Compleet en objectief in isolatie & dakbedekkingsmaterialen
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Tijdens de expertclass FSE–Next Generation op de Technische Universiteit  

Eindhoven zijn de nominaties voor de IFVVVBAscriptieprijs 2019 bekend

gemaakt. De scriptieprijs is een initiatief van de VVBA (Vereniging van  

Brandveiligheid Adviseurs) en het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid).  

De winnaar wordt op 14 november 2019 bekend gemaakt tijdens het  

congres Fire Safety & Science in Arnhem.

Nominaties  
IFV-VVBA-scriptieprijs  
brandveiligheid 2019  
bekendgemaakt

SPECIAL BRANDVEILIGHEID

De IFVVVBAscriptieprijs wordt jaarlijks toegekend aan de 
meest innovatieve, spraakmakende of relevante bachelor  
of masterscriptie op het gebied van brandveiligheid.  
De scriptie moet uitgevoerd zijn aan een onderwijsinstelling  
in het NederlandsVlaamse taalgebied. Uit de kwaliteit van 
de inzendingen blijkt wel dat de ‘next gene ration’ in opkomst 
is. De studenten pakten de door hun gestelde onderzoeks
doelstellingen met grote diepgang aan. Dit jaar werden 
vooral wetenschappelijke scripties ingezonden. Uit de inzen
dingen heeft de VVBAscriptiecommissie, bestaande  
uit David den Boer (Peutz), Danny Ruytenbeek (Floriaan)  
en Erik Janse (BVEJ), drie scripties genomineerd.

De nominaties, in willekeurige volgorde, zijn:

• Tineke School – Universiteit Twente 
•  A Log Gaussian Cox process for predicting chimney fires  

at Fire Department Twente
• Soheila Bigdeli – Universiteit Gent
•  CFD simulation of medium/large scale fire plumes
•  Farah Faudzi – Universiteit Gent  

(hosting Universiteit Edinburgh)
•  Flame Propagation Between Flat Roofing and Photovoltaic 

Installations. 

EXPERTCLASS FSE–NEXT GENERATION
De bekendmaking van de genomineerden was tijdens de 
expertclass FSENext Generation, op 12 september op de  
TU Eindhoven. De expertclass was deze keer een combinatie 
met een VVBAkennismiddag. Het eerste deel van de  
middag bestond uit de Interflam2019 presentaties van  
VVBAbureaus. Een bijzonder detail daarbij is dat het vaak 
onderzoeken betreft die eerder al genomineerd werden  
voor de IFVVVBAscriptieprijs.

Dit jaar zijn drie vrouwelijke afstudeerders genomineerd. 
Waarvan twee afstudeerders van de international master  
of fire safety engineering department aan de Universiteit 
Gent en een wiskundige van de Universiteit Twente.  
Hun rapportages en posters waren tijdens de expertclass 
in te zien. Net als de overige negen inzendingen.

Drie afgestudeerden gaven korte presentaties over  
hun afstudeerwerk. Dit waren Matteo de Poli (TU Delft:  
fire dynamics and spalling of concrete in tunnels),  
Mike van der Linden (TU Eindhoven: The aging population, 
consequences for prevention and suppression) en  
Jan Pieters (SDO Hogeschool: Risicoinschatting bij  
bijzondere objecten van de TU Eindhoven).

Ruud van Herpen (Fellow FSE aan de TU/e) presenteerde de 
doelen in de onderzoekslijn Fire Engineering aan de TU Eindhoven 
en David den Boer (Peutz) maakte namens de VVBA de drie 
genomineerden bekend voor de IFVVVBA scriptieprijs 2019.  
Een geslaagde middag die dankzij het mooie weer met een  
borrel buiten bij het café De Zwarte Doos afgesloten werd.

De genomineerde scripties zijn nu te lezen op fellowfse.nl en 
binnenkort ook op de websites van het IFV en de VVBA. Voor het 
congres Fire Safety & Science op 13 en 14 november aanstaande 
kunt u zich via de website aanmelden. ■
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BRANDWEER WAARSCHUWT: BRANDVEILIGHEID  
BIJ HOOGBOUW IN HET GEDRANG
De brandweer maakt zich grote zorgen om de forse toename  
van hoogbouwprojecten, waarbij de veiligheid te vaak  

‘onderaan de prioriteitenlijst’ staat. Mede ingegeven door de woningnood neemt het aantal hoogbouwprojecten 
door heel het land fors toe, maar dat kost de brandweer hoofdbrekens. 

“Onze hoogwerkers komen tot 30 meter hoogte, maar daarboven kunnen we een brand alleen van binnen  
bestrijden,’’ zo stelt commandant Esther Lieben van Brandweer Haaglanden. “Als een toren helemaal in  
brand vliegt, kunnen wij echt niemand meer komen redden.” De brandweercommandant wil dat er bij  
nieuwe (hoog)bouwplannen veel eerder aan brandveiligheid wordt gedacht. Lieben pleit voor het gebruik  
van betere bouwmaterialen. Zo kan het brandgevaar worden beperkt door brandwerende wanden en  
deuren en technische installaties zoals sprinklers. Die zijn voor gebouwen boven de 70 meter al verplicht,  
maar in lagere gebouwen gelden minder strenge regels. 

GEEN BRANDOVERSLAG  
VIA DAK EN VLOER 
Het dak is, met alle daar aan
wezige installaties, in de loop  
der jaren een volwaardige etage 
geworden. Met het brandwerende 
dakluik van Gorter wordt de kans 
op brandoverslag naar het dak en 
dat van aangrenzende panden beperkt.  
De luiken beperken in gesloten toestand bovendien 
de kans op brandoverslag naar onderliggende delen 
in het gebouw, zodat mens, dier en materiaal in  
veiligheid kunnen worden gebracht en de brand  
effectief kan worden bestreden.

BRANDWERENDE DAKLICHTEN
Vlakkelichtkoepel.nl ontwikkelde een 60 minuten 
brandwerend daklicht, dat is geclassificeerd  
volgens Europese norm EN 13652:2015.  

Het Brandwerend Daklicht is 
verkrijgbaar in twee classifi
caties: RE en REI. Het tevens 
RC2 inbraakwerende daklicht 
wordt prefab (incl. opstand) 
geleverd in vele maatvoe
ringen en heeft een stijlvolle 
uitstraling door de lage op
bouw en de ononderbroken 
ruit zonder tussenstijlen.

IFV EN BRANDWEER PLEITEN VOOR  
BRANDVEILIGHEID IN SENIORENCOMPLEXEN
De huidige wet en regelgeving beschermt bewoners 
van seniorencomplexen onvoldoende tegen de  
risico´s van brand. Al jaren dringen zowel het  
Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en de brandweer bij het  
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  
aan op aanscherping van de voorschriften,  
maar vooralsnog tevergeefs. In Nederland is tussen  
de 1718 procent van de bevolking ouder dan 65 jaar. 
De helft van het aantal doden en gewonden bij brand 
bevindt zich in deze categorie. Met name bij ouderen 
die in zelfstandige seniorencomplexen wonen. 

CONVENANT BRANDVEILIGHEIDSNORMEN UITGEBREID
Willem van Oppen, adviseur Keurmerken bij het Centrum voor Criminaliteits
preventie en Veiligheid (het CCV), en Marc Mergeay, consultant bij  
NENBouw, vertellen in Mag1010 over het waarborgen van brandveiligheid 
in gebouwen, gebaseerd op praktijkgerichte normen. Belangrijk onderdeel 
hiervan is de versnelling van het normalisatieproces. Het convenant  
daarover dat het CCV en NEN in 2016 ondertekenden, werd kort voor de 
zomer met drie jaar verlengd.

Nu de nieuwe norm voor vast opgestelde brandblussystemen klaar is,  
wordt de samenwerking uitgebreid naar andere brandveiligheidsnormen. 
Van Oppen: “De eerste drie jaar van ons convenant waren succesvol.  
We moeten voor vast opgestelde brandblussystemen nog een paar  
dingen afmaken. Maar we hebben laten zien dat we de wildgroei in  
pseudoregelgeving en allerlei andere documenten op het gebied van de 

brandveiligheid in gebouwen samen kunnen aanpakken. Daarom wordt de overeenkomst nu uitgebreid naar de normen voor de 
andere brandveiligheidsvoorzieningen in gebouwen. Het CCV en NEN hebben daarover een tweede, geheel nieuw convenant 
getekend, eveneens voor een periode van 3 jaar.” 

CONDUCT ORGANISEERT SEMINAR  
OVER BRANDVEILIGHEID PVINSTALLATIES

De laatste tijd zijn de branden in zonnepanelen aan de orde van de 
dag en komen ze regelmatig aan bod in de nieuwsberichten.  

Dit was voor Conduct één van de redenen om een seminar in het 
leven te roepen. De kennis over bliksem en overspanningsbeveiliging 

bij PVinstallaties is vaak weinig of niet aanwezig en men wil door  
middel van dit kosteloze seminar de PVbranche beter informeren. 
Sunny Smit, tevens werkzaam bij Brandweer Maassluis, heeft deze  

problemen belicht vanuit het oogpunt van de brandweer.  
Met praktijkvoorbeelden van branden in zonnepaneelinstallaties  

gaf hij duidelijk aan wat de gevaren zijn en hoe dit opgepakt wordt 
door de brandweer. Daarnaast heeft Pieter Kremer de nut en nood

zaak van bliksem en overspanningsbeveiliging toegelicht. Tevens 
werd de vraag ‘Wanneer past men bliksembeveiliging toe’ uitgebreid beantwoord, sprak hij over de gevaren  

van directe en indirecte blikseminslag en werden de NENnormen en het EMC zone concept besproken.
Na het seminar was er nog een borrel en gelegenheid tot het stellen van vragen.  

De deelnemers waren zeer te spreken over het seminar.

MEERWAARDE VAN SPRINKLERINSTALLATIES  
WORDT ONDERSCHAT 
Sprinklers worden nu vooral 
ingezet om grotere brandcom
partimenten mogelijk te maken. 
Maar uit onderzoek van  
Nieman en Tu/e in opdracht 
van Federatie Veilig Nederland  
en EFSN blijkt dat ze ook 
kunnen worden ingezet voor 
andere afgeleide doelstellingen van het Bouwbesluit, zoals de  
vluchtveiligheid. De conclusie van het onderzoek is dat sprinklers 
een positieve bijdrage leveren in het brandverloop.  
Bij bijvoorbeeld brand in een ruimte grenzend aan een gang 
die als vluchtroute wordt gebruikt, blijkt de situatie in de gang 
zonder sprinklers snel gevaarlijk in vergelijking met de toepas
sing met sprinklers. Sprinklers hebben tevens als voordeel dat 
bij activering de warmte en drukopbouw in de brandruimte 
stopt, waardoor er dus minder rookverspreiding optreedt.

PVSHELTER DRAAGT BIJ AAN  
BRANDVEILIGHEID BIJ PVINSTALLATIES
Ter verbetering van de brandveiligheid bij PV installaties 
wordt steeds vaker gekozen voor het dak als locatie voor de 
PVomvormers. Omvormers dienen voldoende ventilatiemo
gelijkheid te hebben en tegen een onbrandbare ondergrond 
gemonteerd te worden. Door de plaatsing van omvormers  
op het dak wordt gevaarlijke DCspanning veilig buiten
gehouden. Wanneer er geen mogelijkheid is om buiten te 
monteren, biedt PVshelter uitkomst. Dit bestaat uit een  
geassembleerde constructie van een bodemraamwerk, 
 montageframe en is voorzien van een dak.
Tevens voorkomt het systeem storend geluid van de 
 omvormers door de gerecyclede rubberen daksteunen,  
die de eventuele geluids of mechanische trillingen  
absorbeert. Hierdoor wordt ook de dakconstructie beschermd. 
Met de meegeleverde draadgoot en beugels is de aanleg 
van bekabeling vereenvoudigd en veilig. 
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De gemeente Hengelo heeft een nieuw stadskantoor gerealiseerd  

met als doel de organisatie weer fysiek in het centrum te huisvesten.  

De opgave was dan ook om van het bestaande, monumentale stadhuis  

en het nieuwe stadskantoor één functioneel geheel te maken, dat het  

stedelijke weefsel versterkt. Daarnaast wilde de gemeente ook een  

laagdrempelig gebouw: een gebouw voor alle burgers.

Duurzaam stadskantoor  
Hengelo verbindt  
heden en verleden

Tekst: Edwin Fagel
Foto’s: Carlisle Construction Materials

Architectenbureau EGM was verantwoordelijk voor het  
ontwerp van het nieuwbouwdeel (alsmede voor het interieur
ontwerp voor zowel nieuw als oudbouw). Het naastgelegen 
stadhuis uit 1963 (ontworpen door architect J.F. Berghoef) 
werd door HVE architecten gerestaureerd. In de nieuwe  
situatie blijft het onderdeel van het stadskantoor en krijgt  
het een directe verbinding met de nieuwbouw.  
Het ontwerp van het nieuwe stadskantoor en het monu
mentale stadhuis moest een evenwicht realiseren tussen 
techniek en romantiek. Daarmee werd een mix van heden
daagse technieken en productiemethoden nagestreefd, 
gecombineerd met elementen uit de streek. Zo komen  
de Hengelose staaltechniek, de vakwerkboerderijen,  
de zouttorens en natuurlijke materialen uit de streek,  
zoals hout en baksteen, terug in het ontwerp.

Het gebouw biedt ruimte aan 700 ambtenaren op flexplekken.  
Een ‘passerelle’ vormt de nieuwe, zeer ruime verbinding  
tussen oud en nieuw. Op de begane grond van het stads
kantoor bevinden zich de hoofdentree en de publieke  
functies. Op de eerste verdieping is de nieuwbouw via een 
brede passage verbonden met de hal van het stadhuis.  
Op bovengelegen verdiepingen liggen rondom de vide 
grote, open kantoorvelden, die worden ingericht volgens het 
Nieuwe Werken. De vide (met een atrium) zorgt voor licht, 
lucht en ruimte op de werkplekken en draagt bij aan de 

intimiteit van het gebouw. Brede trappen verbinden de in 
hoogte verspringende kantoorverdiepingen en zorgen voor 
overzicht, uitzicht en interactie.

Het nieuwe stadskantoor laat zich bovendien kenmerken 
als eigentijds, energiezuinig en duurzaam. De nieuwbouw 
bestaat uit in totaal zeven dakvlakken, waarbij steeds is  
gekeken hoe deze duurzaam ingericht konden worden. 
De verdiepingen 1 t/m 8 bestaan uit verspringende gevels, 
waarbij op de uitstekende delen groendaken zijn aangelegd. 
Op de bovenste verdiepingen zijn zonnepanelen aangelegd. 
Het is de bedoeling dat het gehele gebouw in de toekomst, 
na het installeren van aanvullende maatregelen, zoals o.a. 
warmtepompen, zelfvoorzienend zal worden. 

TECHNIEK
De realisatie van dit pand heeft een lange voorgeschiedenis. 
In het voortraject is uitgebreid bekeken welk daksysteem de 
meest duurzame keuze zou betekenen. Nadat verschillende 
opties waren overwogen, is uiteindelijk gekozen voor de 
volgende dakopbouw:

• Betonnen ondergrond
• Bitumineuze dampremmer
• Tweelaagse afschotisolatie (PIR, Rc =6).
• Dakbedekking: RESITRIX® EPDM, mechanisch bevestigd.

Het stadskantoor heeft een dynamisch ontwerp, waarbij de 
dakvlakken over vijf verdiepingen in elkaar overlopen.  
Op de eerste en tweede verdieping bevindt zich een groen
dak, gecombineerd met terras. De derde verdieping gaat via 
een hellingshoek over in de vierde en de vijfde verdieping 
en staat in verbinding met de glazen atrium. Met name het 
groendak op de eerste verdieping, alsmede de bovenste 
twee dakvlakken, waar de zonnepanelen op werden  
geïnstalleerd, betekenden een uitdaging voor het verant
woordelijke dakdekkersbedrijf Manning Dakbedekking bv.  
In het ontwerp zijn overal inpandige gootbanen opgenomen, 
hierdoor moest het afschot van alle dakvlakken vierzijdig 
aflopen. Dat vergde een nauwgezette voorbereiding en  
engineering van zowel de afschotisolatie als een goed  
banenplan met de EPDM dakbedekking. Het vergde  
bovendien veel tijd en aandacht om deze dakvlakken op 
een goede manier waterdicht te maken. Een technisch 
zeer lastig dak, in al haar facetten.

De verschillende detailleringen, zoals bijvoorbeeld de 
aansluitingen bij het atrium, maakten deze klus technisch 
ingewikkeld. De dakranden zijn met een aluminium rand
afwerking uitgevoerd. In totaal moest een oppervlak van 
2500 m² waterdicht worden gemaakt. Zoals gezegd zijn op 
de bovenste dakvlakken zonnepanelen aangebracht.  
De lager gelegen dakvlakken zijn dakvlakken waar men van 
binnenuit op uitkijkt. Deze daken zijn uitgevoerd met een 
groendak. Door de warme omstandigheden deze zomer  
is er hier gekozen voor het poten van de beplanting,  
i.p.v. gebruik te maken van sedummatten. Tussen de  
twee bovenste dakvlakken bevindt zich een staaldak waar 
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een samenwerkingsverband tussen de aannemersbedrijven 
Van Wijnen en Trebbe. Manning Dakbedekking is een vaste 
partner van Van Wijnen en zodoende was de samenwerking 
hen wel toevertrouwd. Tijdens de werkzaamheden is  
voortdurend nauw contact gehouden over de voortgang en 
de wijze van uitvoeren. Carlisle Construction Materials (CCM), 
leverancier van de RESITRIX® EPDM dakbedekking, heeft de 
uitvoering bovendien intensief begeleid. 

Het stadskantoor in Hengelo wordt dit najaar opgeleverd en 
begin 2020 in gebruik genomen. ■

de technische installaties staan opgesteld. Het atrium is niet 
prefab aangeleverd, maar in het werk gemonteerd.

DUURZAAMHEID
Vanaf het begin speelde duurzaamheid bij alle ontwerp  
en materiaalkeuzes een belangrijke rol. Hergebruik van 
materialen, een dakbedekking met een lage milieubelasting, 
cradletocradle toepassingen, zonnepanelen, etc.  
Duurzame installaties in het stadhuis en een slimme koppeling 
met het nieuwe stadskantoor verlagen het energieverbruik. 
Voor de dakbedekking is gekozen voor een materiaal met 
een bewezen levensduur dat langer is dan dat van de  
zonnepanelen. Dit om te voorkomen dat de zonnepanelen 
in de toekomst zouden moeten worden verwijderd om de 
dakbedekking te vervangen. 

De constructie is flexibel en duurzaam. Door het verwijderen 
van de verbinding tussen het stadhuis en het stadskantoor 
kan het casco van het nieuwe gebouw in de toekomst niet 
alleen dienst doen als zelfstandig kantoor, maar ook andere 
gebruiksfuncties, zoals appartementen, huisvesten. 

ESTHETIEK
Het gebouw verkrijgt zijn esthetische waarde met name  
door de verspringende vliesgevels en de randafwerkingen, 
waar de dakrandafwerking nadrukkelijk deel van uitmaakt. 
Het atrium boven de centrale hal voorziet het hele pand  
van daglicht. Het is uitgevoerd met een rastermotief.  
De lager gelegen zichtdaken zijn uit esthetische en duur
zaamheidsreden uitgevoerd als sedumdaken. Het groene 
uitzicht heeft bovendien een rustgevende werking.

VEILIGHEID
Tijdens de dakwerkzaamheden is gebruik gemaakt van een 
tijdelijke randbeveiliging in de vorm van een verplaatsbaar 
hekwerk. Voor de veiligheid tijdens de onderhoudsfase  
is een lijnsysteem van REZ Dakveiligheid aangebracht.  
Aan de werkzaamheden ligt vanzelfsprekend een uitgebreide 
RI&E ten grondslag.

SAMENWERKING
De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder de verantwoorde
lijkheid van Bouwcombinatie Stadskantoor Hengelo,  

NIEUWBOUW STADSKANTOOR HENGELO
• OPDRACHTGEVER: GEMEENTE HENGELO
• ARCHITECT: EGM ARCHITECTEN, DORDRECHT
• HOOFDAANNEMER:  BOUWCOMBINATIE STADSKANTOOR 

 HENGELO (TREBBE EN VAN WIJNEN)
• DAKDEKKER: MANNING DAKBEDEKKING, STADSKANAAL
•  LEVERANCIER RESITRIX® DAKBEDEKKING: CCM EUROPE, KAMPEN
• LEVERANCIER: PIR ISOLATIE: UNILIN
• LEVERANCIER ATRIUM: LICOTEC DAKLICHT, DUIVEN
• LEVERANCIER VALBEVEILIGING: REZ DAKVEILIGHEID, 
• LEVERANCIER GROENDAK: OPTIGROEN, AMERSFOORT
• DAKHOVENIER: FRISIA BERGUM

WWW.RESITRIX.NL

Unieke EPDM dakbanen voor iedere
toepassing op het platte dak.

De perfecte eigenschappen van EPDM
gecombineerd met een hoogpolymeer SBS 
onderlaag.

Optimaal verwerkingsgemak, 
zonder open vuur.

Overtuig uzelf!

Genomineerdvoor het‘Dak van het Jaar’2019
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Monument van de  
hellende dakenbranche

IN MEMORIAM JAN WEIJERS (1943-2019)

Op 14 oktober 2019 is, geheel onverwacht, Jan Weijers op 76jarige leeftijd 

overleden. Dat de hellende dakenbranche daarmee een markante  

persoonlijkheid verliest, is een understatement. Als directeureigenaar  

van Weijerseikhout en bestuurder stond hij aan de basis 

van tal van ontwikkelingen binnen de branche.  

Hij was tot op het laatst nauw betrokken bij het  

dakdekkersbedrijf en de branche.

In 1972 nam Jan Weijers het stokje over van zijn vader  
en diens stiefvader Leendert Eikhout en werd hij directeur
eigenaar van het in 1958 opgerichte familiebedrijf.  
Hij was daarvóór al, vrijwel vanaf het begin, bij het bedrijf 
betrokken, en ook na zijn pensionering in 2008 bleef hij zich 
actief voor de organisatie inzetten. In de loop der jaren heeft 
het bedrijf zich ontwikkeld tot een vooraanstaande partij  
in de hellende dakenbranche. In 2017 richtte hij o.a. met  
Piet Schouwenburg Weikhoplex op, waarmee hij actief  
werd in de verkoop van een lichtgewicht kunststof dakplaat 
met dakpanprofiel.

Jan Weijers heeft tijdens zijn loopbaan in het branchebelang 
(en breder: het belang van de gehele gespecialiseerde  
aanneming) ook een groot aantal nevenfuncties vervuld. 
Deze nevenactiviteiten stonden met name in het teken van 
een verbeterde positie van de dakdekker hellend dak in  
de bouwkolom en verbetering van de kwaliteit van werken. 
Zo was hij in 1987 medeoprichter van branchevereniging 
HHD. Tot 2012 was hij voorzitter van de branchevereniging en 
tot 2014 bestuurslid. Daarnaast was hij voorzitter van  
de Beleidscommissie HBA Hellende Daken, was hij van  
1998 tot 2001 voorzitter van de Internationale Federatie  
Dakdekkers (IFD) en heeft hij bestuursfuncties uitgeoefend  
in de Stichting Opleiding Hellende Daken (SOHD),  
de IFD, CONGA, BGA en de ledenraad van het AVBB  
(tegenwoordig Bouwend Nederland). In die hoedanigheden 
heeft Weijers aan de wieg gestaan van vele belangrijke  
ontwikkelingen binnen de hellende dakenbranche,  
zoals de ontwikkeling van kwaliteitsrichtlijnen, een eigen CAO,  
een verbeterde instroom en de ontwikkeling van een  
beroepsopleiding. 

Hij is voor deze 
werkzaamheden al 
meerdere malen  
onderscheiden, niet in 
de laatste plaats door 
de Duitse dakdekkers
bond (Zentral Verband 
Deutsche Dachdecker 
Handwerk), voor de betekenis 
die zijn inspanningen voor de 
Duitse dakenbranche hebben  
betekend. Weijers is de enige Nederlander die deze eer te 
beurt viel (in 1997). Ook was hij erelid van het IFD.

Jan Weijers had een karakteristieke stijl van handelen,  
waarmee hij als vanzelf autoriteit afdwong. Met zijn kennis 
van zaken, zijn enorme netwerk, zijn tomeloze energie en 
(niet in de laatste plaats) zijn liefde voor de hellende daken
branche in het algemeen, en Weijerseikhout in het bijzonder,  
heeft hij een enorme, positieve invloed op de branche 
gehad. Zijn nalatenschap, als ondernemer en als bestuurder, 
is tot op de dag van vandaag duidelijk merkbaar en zal dat 
nog lange tijd zijn. ■

Zonnepanelen voor VvE:  
wat zijn de mogelijkheden?

advertorial

Zonnepanelen zijn niet alleen weggelegd voor eigenaren van  

een rijtjeshuis of een vrijstaande woning. Juist de daken van  

Verenigingen van Eigenaren (VvE) zijn door de schaalvoordelen  

uitermate geschikt voor zonnepanelen. Daarom is het juist  

interessant voor eigenaren binnen een VvE om te investeren in  

zonnepanelen. Wat zijn de mogelijkheden?

Zonne-energie voor de  
gemeenschappelijke ruimten
In een appartementencomplex zijn er ook gemeenschap
pelijke ruimten en installaties waarvan alle leden gebruik 
maken of profiteren. Denk hierbij aan de lift en de verlichting 
in het trappenhuis. De stroom die hiervoor gebruik wordt,  
kan worden opgewekt met zonnepanelen. Dit houdt in dat 
de zonnepanelen en de omvormer rechtstreeks worden aan
gesloten op de meterkast van het appartementencomplex. 
Een individuele bewoner van het complex zal hier weinig van 
merken. De VvEbijdrage zal uiteindelijk wel lager worden, 
omdat de kosten voor de gemeenschappelijke stroom in de 
loop van de tijd lager worden. Soms is het ook mogelijk dat 
de woningeigenaren ook persoonlijk gebruik mogen maken 
van de zonnepanelen op het gebouw.

Zonnepanelen die stroom leveren  
aan individuele eigenaren
De tweede optie is dat de zonnepanelen de stroom  leveren 
aan individuele eigenaren binnen een VvE. Op deze manier 
kan de eigenaar de opgewekte stroom met het eigen 
verbruik verrekenen. Dit plan moet eerst worden voorgelegd 
aan de VvE. Als de VvE het plan goedkeurt dan moeten de 
eigenaren de zonnepanelen zelf aanschaffen.  
Dit moet technisch wel realiseerbaar zijn. Zo moet er een  
kabel kunnen worden gelegd naar de meterkast van de 
betreffende eigenaar. Daarnaast moet er een omvormer 
worden aangesloten op de gezamenlijke meterkast.  
Soms kan de omvormer ook in het appartement van de  
bewoner worden geplaatst, maar meestal is dat niet mogelijk 
omdat het apparaat behoorlijk wat ruimte in beslag neemt. 
Hoogstwaarschijnlijk zijn er meerdere eigenaren binnen het 
complex die interesse in zonnepanelen hebben. Dan is het 
eventueel ook mogelijk om een energiecoöperatie op te 

richten. Zij moeten dan toestemming van de VvE krijgen  
om het dak te gebruiken. Om dit plan te kunnen realiseren,  
moet de helft van de eigenaren + 1 voor het plan stemmen.

Zonnepanelen via de Postcoderoos regeling
Tot slot is het ook mogelijk om via een postcoderoosregeling 
de zonnestroom te verdelen binnen een complex van een 
Vereniging van Eigenaren (VvE). Op deze manier kunnen alle  
leden van de VvE profiteren van een gezamenlijke investering 
in zonneenergie. De postcoderoosregeling is slechts een 
administratieve verrekening op de energierekening.  
Daarom hoeft de stroom niet daadwerkelijk verdeeld en  
geleverd te worden aan de individuele appartementen.  
De VvE levert bij deze regeling haar geproduceerde stroom 
direct aan het energienet. De stroom wordt vervolgens  
verkocht aan een energieleverancier naar keuze.  
Voor deze stroom krijgt de VvE een vergoeding. De eigenaren 
kunnen energie vergelijken om er achter te komen welke 
energieleverancier de hoogste vergoeding biedt. Daarnaast 
krijgen alle individuele leden van de VvE via een jaarlijkse 
administratieve verrekening een aantrekkelijke korting  
op de energiebelasting. ■



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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Esdec-code SE10064960 voor gratis toegang (www.intersolution.be)

ESDEC BREIDT EVO-SERIE UIT
Bezoek onze stand #8303, InterSolution 2020 Gent, België

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

 Uitgebreid kleurenpalet

 Makkelijk te plaatsen

 Brandveilig

 Niet schilderen

Eternit nv
Kuiermansstraat 1, B-1880 Kapelle-op-den-Bos, België 
Tel 030 236 87 32, info.gevel@eternit.nl
www.eternit.nl, www.cedral.world
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Parijs is de laatste jaren steeds meer bezig op het gebied van  

urban farming (letterlijk: stadslandbouw). Verschillende projecten  

zijn op bijzondere plekken ter vergroening van de stad uitgerold.  

Bijvoorbeeld onder metrolijnen, op torens en in parkeergarages.  

Maar de stadsboerderij op het dak van Paris Expo Porte de Versailles  

(in het zuidwesten van de stad), spant de groene kroon. 

Parijs krijgt Europa’s 
grootste stadsboerderij 
op een dak

INTERNATIONALE DAKEN

Joep Klerx

Het Paris Expo Porte de Versailles telt zes verdiepingen.  
Het dak wordt momenteel klaargemaakt om er een  
stadsboerderij op te huisvesten. Als alles volgens plan  
verloopt, zal de boerderij in de lente van 2020 beginnen  
met het groeien van haar eerste gewassen.

Het dak zal 14.000 m² aan ruimte bieden, waarvan het  
grootste deel bestemd is voor het groeien van meer  
dan 30 verschillende plantsoorten. In het hoogseizoen  
moet dat tot wel 1.000 kg aan groenten en fruit per dag  
op gaan leveren. Er zullen zo’n 20 tuinders zorgdragen  
voor de boerderij die, naast het feit dat hij op een dak ligt, 
om verschillende redenen bijzonder te noemen is. 

Met onder andere belangrijke locaties in Den Haag, Detroit 
en Shanghai zijn er al een aantal succesvolle projecten  
op het gebied van grootschalige stadslandbouw actief.  
Toch zal deze nieuwe boerderij in Parijs op meer gebieden 
baanbrekend zijn. Het zal niet alleen de grootste dakterras
boerderij van Europa zijn, maar hij zal ook vooruitstrevend 
zijn in de manier waarop de planten worden verbouwd en 
gevoed. De zogeheten aeroponic, verticale landbouw  
gaat hierin een rol spelen. Deze soort landbouw houdt in  
dat planten verticaal de lucht in en zonder het gebruik  
van aarde zullen groeien. Dit is een techniek waarbij de 
bungelende wortels van de planten beneveld worden met 
voedselrijk water, waardoor aarde overbodig is.

DUURZAME PRODUCTIE
Het belangrijkste doel van dit project is om met deze boer
derij een wereldwijd erkend model voor duurzame productie 
neer te zetten, aldus Pascal Hardy, oprichter van Agripolis, 
initiatiefnemer van het project. Daarnaast is het vergroenen 
van de stad vanzelfsprekend een doel. Het verminderen van 
de kilometers – en dus het reduceren van uitlaatgassen – 
van voedselbron tot consument speelt daarbij een belang
rijke rol. En natuurlijk is de winstgevendheid ook van belang. 
Hardy: “Als we een model kunnen maken dat commercieel 
levensvatbaar is, in plaats van te moeten vertrouwen op 
goodwill en subsidies, dan pas kunnen stadsboerderijen op 
zichzelf duurzaam worden.” 

Naast het verbouwen van groenten en fruit, zal de boerderij 
ook dienst doen op verscheidene maatschappelijke en 
servicegerichte gebieden. Zo zullen er educatieve rond
leidingen, workshops en speciale evenementen gehouden 
worden. Ook zal er een restaurant en bar – natuurlijk voorzien 
van de seizoensgebonden opbrengst van de boerderij –  
worden uitgebaat door de restaurantketen Le Perchoir,  
die zich heeft gespecialiseerd in restaurants op de  
Parijse daken. Ook zullen omwonenden de kans krijgen  
om hun eigen stekjes groenten en fruit te huren.  
Dit laatste is mede opgezet om stadsbewoners weer te  
verbinden met hun voedselbron, iets wat door de huidige, 
lange supply chain binnen de voedselindustrie al lang  
niet meer vanzelfsprekend is.

CONSTRUCTIE
De grootste uitdagingen van de urban farm op het dak zijn 
het dragen van het gewicht en de weerbaarheid tegen 
slijtage van de bedrijvigheid van de boerderij op het dak. 
Om het dak gebruiksklaar te maken zal het gebouw deels 
afgebroken en opnieuw worden opgebouwd.  
De stevigheid van het dak wordt gegarandeerd door een  
ondersteunend, ijzeren frame. Met dat frame als basis zal  
er een laag beton worden gestort, waarop een bitumineuze 
laag komt te liggen om ervoor te zorgen dat het dak  
waterdicht is. Bovenop zal een houten constructie ervoor 
gaan zorgen dat het dak bestand is tegen de bedrijvigheid 
van een boerderij. De verticaal groeiende gewassen zijn – 
zeker op een dak – echte windvangers. Om ervoor te zorgen 
dat de gewassen niet wegwaaien voor er geoogst kan  
worden, groeien ze op bamboeconstructies die op hun  
beurt met stalen kabels aan de zijkant van het gebouw 
worden bevestigd. 

Parijs staat al vol bijzondere bouwwerken. Wanneer de  
stadsboerderij in de komende lente in bedrijf gaat,  
is de Franse hoofdstad ook op dit gebied een  
blikvanger rijker. ■

“ NAAST HET VERBOUWEN VAN 

GROENTEN EN FRUIT, ZAL DE  

BOERDERIJ OOK DIENST DOEN OP 

VERSCHEIDENE MAATSCHAPPELIJKE 

EN SERVICEGERICHTE GEBIEDEN”

“ HET BELANGRIJKSTE DOEL VAN  

DIT PROJECT IS OM MET DEZE  

BOERDERIJ EEN WERELDWIJD  

ERKEND MODEL VOOR DUURZAME 

PRODUCTIE NEER TE ZETTEN”

Foto: Agripolis.
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Simpel, snel, veilig.

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

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

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

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

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

op pannendaken
• Werkzaamheden op platte daken die 

grenzen aan een pannendak
• Het aanslijpen van pannen rondom een 

dakvenster 
• Reparatie, inspectie- en onderhoudswerk 

rondom schoorsteen of nok
• Het op hoogte inbrengen van 

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

valbeveiling)
• Montage en onderhoud van zonnepanelen 

(dakhaas evt. over de nok bevestigen)
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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



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

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

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

Voor mechanische bevestiging van daksystemen 
met afschotisolatie op betonnen ondergronden

NU BESCHIKBAAR !

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.
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Soudal b.v. • Houtstraat 23 • 6001 SJ Weert • T: +31 (0)76-5424901 • F: +31 (0)76-5424902 • nederland@soudal.com • www.soudal.com

Het snelste dakverlijmingssysteem

GRATIS demo op locatie 
Vraag nu aan via 076-5424901

Soudatherm Roof 330 is speciaal ontwikkeld met het oog op een snelle 
verwerking, efficiëntie en gebruiksgemak. Alle producten zijn in samen-   
werking met de leveranciers van isolatiematerialen, uitvoerig op wind-
bestendigheid getest en goedgekeurd. Met één canister kan tot 120m² 
isolatie worden verlijmd en al na een uur is de lijm volledig uitgehard. 
Soudatherm Roof 330 heeft bovendien geen na-expansie. Als de platen 

zijn geplaatst, hoeven deze dus niet verzwaard te worden met ballast. 
Bovendien is deze lijm een goede warmteïsolator (36mW/m.K) en kan dus 
ook de voegen tussen de platen opvullen. Koudebruggen, die bij mecha-
nische bevestiging kunnen optreden, worden door het gebruik van lijm-
schuim volledig vermeden.

Soudatherm Roof 330 is succesvol getest in officiële windkisttest met producten van:

enertherm
®
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De Dutch Design Week (DDW) van 2019 toonde een wereld  

in transitie. Bewust van onze grondstoftekorten en de aanslag  

die we plegen op het milieu door onze manier van leven,  

zoeken ontwerpers naar hergebruik, circulair gebruik en het  

hoogwaardig toepassen van afvalstromen. Een overzicht.

Onze wereld in transitie
IMPRESSIES DUTCH DESIGN WEEK: VAN SCHIMMEL TOT HIGH TECH

Bezoekers worden uitgenodigd te genieten van het  
multifunctionele dak, waarmee de behoefte aan goed  
ontworpen dakfuncties in de nieuwe architectuur  
wordt onderstreept.

De Embassy of Circular & Biobased Building onderzoekt  
hoe we de komende jaren ervoor zorgen dat iedereen in  
Nederland kan wonen en tegelijkertijd de klimaatdoelstellingen 
behaald worden. Door efficiënt energiegebruik, klimaatbe
stendig en uitstoot vriendelijk bouwen? In deze ambassade, 
op het centrale plein van Strijp S, komen partners samen die 
deze toekomst aan de hand van concrete ontwerpopgaven 
onderzoeken en nieuwe scenario’s verkennen. Hoe kunnen 

we schaal maken, hoe ziet een nieuwe circulaire bouwketen 
eruit en welke nieuwe vormentaal hoort bij het bouwen met 
biobased materialen?

“Deze Embassy kiest in het verlengde van afgelopen jaar, 
circulair, voor de toevoeging van een biobased aanpak en 
kijkt naar duurzame strategieën, om niet alleen te voldoen 
aan de huidige normen, maar ook aan de uitdagingen van 
morgen. En dat gaat misschien wel verder dan econeutraal 
bouwen. We starten vanuit ecopositief perspectief:  
we willen van een negatieve foodprint naar een positieve. 
We gaan, door te bouwen, C02 opslaan in plaats van  
uitstoten,” schrijven de initiatiefnemers.

Het Growing Pavilion, een rond gebouw, is gemaakt met  
een buitengevel van mycelium bouwblokken die speciaal 

voor dit project gekweekt zijn. Op de website van  
World Design Embassies is meer informatie te vinden over  
de onderzoeksrichtingen.

NIEUWE PRODUCTEN MET GEVOEL
Met karton als belangrijkste bouwmateriaal is Wikkelhouse 
een hypermodern, duurzaam huis met uitzonderlijke 
 constructieve sterkte. De basis bestaat uit 1,2 meter diepe 
segmenten, die gemakkelijk kunnen worden geschakeld  
en ontkoppeld. Zo krijgt een alledaags product als karton 
een baanbrekend doel. 

Nieuwe materialen voor de dakenbranche zijn misschien niet  
eens zo ver van onze deur te vinden. Studio Drift maakt van 
plastic tassen van Albert Heijn een blokje. Ambassadeurs 
van de DDW Ralph Nauta and Lonneke Gordijn van Drift  
willen met dit tassenproject ons bewustzijn vergroten over 
onze luiheid en gewoonten met kostbare grondstoffen.  
Eerder maakten ze van een telefoon ook een representatie  
in kubussen van de gebruikte materialen. Als we zulk mooi 
basismateriaal voor handen hebben, bestaat onze omgeving 
inderdaad uit een onuitputtelijke materialenbron.

Lucasa Zito gebruikt sigarettenfilters om grondstof te maken  
voor producten uit 3D printers. CONCR3DE werkt in samen
werking met bekende architectenbureaus, als dat van  
Zaha Hadid (ZHCode), in de digitale productie van steen
producten. Bijvoorbeeld om een habitat te maken voor 
zeeleven, maar wie weet later ook voor het printen of persen 
van gesteente op het dak, dat nieuwe ecologische zones 
creëert. Materiaalonderzoek door studenten, PhD studenten, 
en professoren van Aalto University naar nieuwe duurzame 
materialen, leveren bijzonder duurzame producten uit  
‘minderwaardige’ grondstoffen. 

Matteo Vviano wil een eerlijker verdeling tussen plant 
en mens in de gebouwde omgeving. Een studie naar 
 plantensoorten die het best groeien op en rond de 
 betonnen casco’s, biedt ruimte aan de natuur om onze  
gebouwen straks te kunnen overwoekeren. De vervolgstap  
wellicht op de vol met bomen en planten gehangen 
 flatgebouwen van Boeri architecten, die in het lezingenpro
gramma Architectuur en publieke ruimte vertegenwoordigd 
werd door Francesca Cesa Bianchi. Strijp S krijgt in navolging 
van Milaan en Utrecht een verticaal bos in de vorm van  
een nieuwe, groene woontoren van corporatie Sint Trudo.  
De 70 meter hoge Trudo Toren telt straks 125 bomen en  
5200 struiken, planten en bloemen.

Panorama Nederland tenslotte, toont Nederland zoals het 
er zou kunnen uitzien als we alle transities achter de rug 
hebben. Deels zal het zo blijven, deels zullen ingrijpende 
veranderingen nodig zijn. Rijksbouwmeester Floris Alkemade: 
“We willen eigenlijk dat iedereen dit panorama ziet, dat 
zoveel mogelijk mensen daarmee aan de gang gaan. Een 
belangrijk instrument om alle discussies over de leefomge
ving te voeden.” ■

Ronald van Bochove

Naast materiaalontwikkelingen dringen de ongekende 
mogelijkheden van de computertechnologie, productie
technieken en nanotechnologie zich op. Zo kan het zijn  
dat je op het buitenplein van de expositie kijkt naar een  
Biobased paviljoen, met zuilen van boomstammen met 
schors en een gevelbekleding waar paddenstoelen uit 
groeien; binnen kijk je naar het gestroomlijnde concept cars  
van Renault en microelektronica om producten nog  slimmer 
te maken. We zitten midden in een transitie van een ver
andering van ons leven, werken en wonen. Met nog een 
grote afstand tussen natuur en technologie, die op de  
Dutch Design Week af en toe al wordt overbrugd.  
Gezien de gedrevenheid van de aanstormende jonge  
ontwerpers zal die transitieperiode niet al te lang duren.

POPULIEREN
Op het centrale plein van de DDW, in de wijk Strijp S in 
Eindhoven, is het Biobasecamp paviljoen opgebouwd naar 
ontwerp van Studio Marco Vermeulen. Met het paviljoen wil 
de studio ‘bouwen met bomen’ promoten. Hiermee reduceer 
je CO2 uitstoot en stikstof door conventionele bouwmaterialen 
(zoals beton) te vervangen door biobased materialen.

“Het gebruikte kruislaaghout is in een Duitse fabriek gemaakt 
van Duits naaldhout. Maar waarom bestaat er nog geen 
Nederlands kruislaaghout?” vraagt Vermeulen zich af.  
“Door meer economische waarde te creëren voor hout,  
kunnen er namelijk ook meer bossen worden aangeplant. 
De bouwopgave kan op die manier bijdragen aan bestrij
ding van klimaatverandering én aan de kwaliteit van het 
Nederlandse landschap. Dat geldt mogelijk ook voor het  
Brabantse populierenlandschap, dat ontstaan is ten  
behoeve van de productie van klompen en lucifers.  
Daarom laten we het dek ondersteunen door stammen  
van populieren, die recent nog aan de A2 bij Boxtel stonden, 
maar vanwege hun leeftijd, en het bijbehorend risico tot 
omwaaien, moesten worden gerooid.” Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl



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

De organisatie:
SealEco BV, gevestigd in Lemelerveld, is in 1997 opgericht en inmiddels 
uitgegroeid tot één van de belangrijkste spelers op de Nederlandse markt 
voor EPDM rubber folies. Sinds 1 januari 2017 zijn we onderdeel van 
SealEco AB in Zweden, producent van EPDM rubberfolies, waardoor wij 
als één van de weinige EPDM producenten op de Nederlandse markt onze 
positie enorm hebben versterkt. Wij bieden duurzame en milieuvriendelijke 
waterdichte oplossingen voor de gehele bouwschil en voor alle vijver- en 
Geotoepassingen.

Wij zoeken:
Wij zijn op korte termijn op zoek naar een enthousiaste en sales 
gedreven collega, die beschikt over uitstekende verbale- en schriftelijke 
communicatieve vaardigheden en zin heeft in een nieuwe uitdaging binnen 
de bouwsector. Na een intensieve inwerkperiode ben je verantwoordelijk 
voor acquisitie, relatie- en offerte beheer, en het zoeken naar nieuwe 
kansen in de markt bij zowel bestaande als nieuwe relaties. De beoogde 
kandidaat is woonachtig in het rayon.

Wij vragen:
• Een commercieel talent met technisch inzicht
• Enthousiaste persoonlijkheid met empathisch vermogen
• Proactieve houding, je weet van aanpakken
• Goede communicatieve eigenschappen
• Minimaal 3 jaar ervaring in vergelijkbare functie
• Een teamplayer met gezamenlijke doelstellingen
• HBO-werk- en denkniveau met geen 9-tot-5-mentaliteit
• Ervaring met een CRM-systeem
• Stressbestendigheid, doorzettingsvermogen, klantgericht,    
   klantvriendelijk, resultaat- en servicegericht

Wij bieden:
Een zeer afwisselende functie met veel eigen verantwoordelijkheid, waarbij 
de focus is gericht op verkoop & techniek. Een platte organisatie met korte 
communicatielijnen, waarin beslissingen snel worden genomen en goede 
arbeidsvoorwaarden.

SealEco BV
Handelsweg 20
8152 BN Lemelerveld
Tel: +31 (0) 572 371 027
E-mail: info@sealeco.nl
www.sealeco.com

Accountmanager
Rayon Midden / Noord Nederland

Ben je geïnteresseerd in deze functie, mail dan je CV met motivatie naar vacature.nl@sealeco.com
Voor vragen mag je contact opnemen met Bert Heijkoop, 0572-371027, of kijk op www.sealeco.nl

www.sealeco.com

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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Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 4 oktober in Orangerie Mattemburgh  

in Hoogerheide vierde dakdekkersbedrijf Van Doorn Dakspecialist uit  

Rilland haar 150jarig bestaan. Een bijzonder jubileum, dat kracht werd  

bijgezet met de toekenning van het predicaat Hofleverancier.  

Burgemeester van Reimerswaal José van Egmond overhandigde het  

predicaat aan de huidige directie, GeertJan Vogels en Ward Schröder.

Van Doorn Dakspecialist  
bestaat 150 jaar en ontvangt  
predicaat Hofleverancier

JUBILEUM

door Ruud LeSage opgesteld uit diverse bronnen.  
Vogels reikte het boek uit aan een nazaat van de oprichter 
Thomas van Doorn, namelijk Joost van Doorn. Het tweede 
exemplaar was bestemd voor de werknemer die het langst 
in dienst is, Jan van de Vreede (‘kleine Jan’).

FAMILIEBEDRIJF
De timmermansknecht Thomas van Doorn uit Krabbendijke 
besloot naar aanleiding van het overlijden van zijn vader, 
begin 1868, voor zichzelf te beginnen en in 1869 registreerde 
hij zijn timmermansbedrijf. Hij groeide uit tot een vooraan
staande timmerman en aannemer. In 1904, twee jaar voor 
zijn dood op 63jarige leeftijd, droeg hij het bedrijf over aan 
zijn zoons Laurus Jacobus en Joseph Gerrit. Zijn oudste zoon, 
Gerrit Joseph, had toen al een handel in bouwmaterialen  
en de twee bedrijven bleven gebroederlijk samenwerken.  
Op deze manier ontwikkelden beide bedrijven zich tot het 
hart van de bouwwereld in de regio. 
Met Wim van Doorn begon na de Tweede Wereldoorlog de 
derde generatie Van Doorn aan een bloeiperiode als gevolg 
van de wederopbouw en de herstelwerkzaamheden na de 
watersnoodramp. Rond het 100jarig jubileum van het bedrijf, 
in 1966, verwierf het bedrijf het alleenrecht op de verkoop 
van de producten van de Amerikaanse producent TRC 
(Texas Refinery Corporation). Daarmee kreeg men de  
‘vloeibare bitumen’ Mightyplate in het assortiment. Dit bleek 
een oplossing tegen de veroudering van veel Zeeuwse daken 
en voor daken van bedrijfspanden die op grote schaal werden 
geproduceerd. De introductie van Mightyplace betekende 
een doorbraak en gaf het bedrijf een enorme impuls.  

De activiteiten met de innovatieve, vloeibare bitumen en  
butimineuze shingles breidden zich in het zuiden van het 
land verder uit en het familiebedrijf profileerde zich steeds 
meer als dakspecialist.

TWEE WERKMAATSCHAPPIJEN
Per 1978 werd besloten de ‘Aannemings en Handelsmaat
schappij Van Doorn’ op te splitsen in twee werkmaatschap
pijen: een dakdekkersbedrijf (‘Van Doorn Krabbendijke’) en 
een handelmaatschappij (Mawipex), die beide onder de 
beheersmaatschappij Dobema Beheer vielen. Dobema is de 
afkorting van Van Doorn Beheersmaatschappij en Mawipex 
een samenvoeging van ‘Maatje – Wim – Import – Export’.
Tijdens de crisisjaren van begin jaren ’80 trad Wim van Doorn 
terug als directeur en daarmee hield het bedrijf op een  
familiebedrijf te zijn. Geen van zijn kinderen had de  
interesse of capaciteit om het bedrijf over te nemen en  
omdat vanwege de economische situatie een vernieuwings
slag nodig was, verkocht hij de aandelen van de bedrijven
groep aan Wim Pieters, die op zijn beurt de aandelen  
enkele jaren daarna verkocht aan Dirk Noordanus. 
Onder zijn leiding ontwikkelde het bedrijf zich als een  
stabiele organisatie, die medio jaren ’90 uit haar jasje groeide 
in Krabbendijke. In 1998 verhuisde het dakdekkersbedrijf naar  
de huidige locatie op ‘De Poort’ in Rilland. De verhuizing bete 
kende ook het begin van een nieuwe periode: GeertJan Vogels  
(sinds 1996 in dienst) en Ward Schröder (sinds 1992 in dienst) 
namen toen de aandelen over van Noordanus. Met het  
‘Dekkenplan’ in Zoetermeer wonnen Van Doorn Dakbedekking 
en Mawipex in 1999 de eerste DakAward. Sinds 2012 maakt 

Mawipex deel uit van de Belgische Tectum Group.
Vandaag de dag is Van Doorn met name in Zeeland,  
Brabant en ZuidHolland een sterke speler. Mawipex is  
specialist in de levering van EPDM. De beide  directieleden 
spelen met hun bestuurstaken in de respectievelijke branche  
verenigingen en opleidingsinstituten een rol in de ontwikke
lingen binnen de dakenbranche.

HOFLEVERANCIER
De toekenning van het predicaat Hofleverancier was letterlijk 
en figuurlijk de kroon op het jubileum. Voor een dergelijke 
toekenning is het niet voldoende om lang te bestaan.  
Burgemeester Van Egmond legde uit dat de onderneming 
een vooraanstaande plaats moet innemen en de bedrijfs
voering dient onberispelijk te zijn. Ook moet het bedrijf van 
onbesproken gedrag zijn en tenslotte moet de ontstaans
geschiedenis duidelijk zijn. Vogels, Schröder en alle mede
werkers geven aan enorm trots te zijn op de toekenning.  
Het is dan ook niet niets: Van Doorn Dakspecialist is hiermee 
het enige dakdekkersbedrijf, actief in de platte dakenbranche, 
dat het predicaat mag voeren. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Een 150jarig jubileum is met recht bijzonder te noemen.  
Van Doorn Dakspecialist is hiermee het oudste dakdekkers
bedrijf van Nederland. In zijn speech memoreerde  
GeertJan Vogels de rijke historie van het bedrijf en stelde dat 
‘passie’ het kernwoord is waar het bedrijf mee te typeren valt: 
“Passie voor kennis opdoen, passie voor kwaliteit, passie om 
klanten tevreden te stellen en passie voor de lange termijn
relatie met onze klanten en partners.” 

Tijdens de receptie werd tevens het boek Op het dak komt 
alles samen. Het verhaal over de 150-jarige historie van  
Van Doorn Dakspecialist (1869-2019) gepresenteerd,  

Ward Schröder(links) en Geert-Jan Vogels.

Burgemeester van Reimerswaal José van Egmond  

overhandigde het predicaat aan de huidige directie.



Roofs     85

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Imsorb opent  
nieuwe productiehal

BEDRIJFSNIEUWS

Op 18 oktober 2019 vierde Imsorb feest. Dit vanwege het  

20jarige jubileum en de ingebruikname van de nieuwe hal  

in Emmeloord. De nieuwe hal was noodzakelijk geworden,  

omdat men onvoldoende ruimte had in het vorige pand.

In februari 2018 stond het bedrijf op de beurs Dach und Holz 
in Keulen. Hier presenteerde men de Imsorb waterabsorptie 
aan Europa. Dit product maakt voor de dakdekkers een  
snellere en goedkopere verwerking mogelijk.

Frans Keur, eigenaar van CCFnl, is na de overname in  
oktober 2017 gestart met een ruimte van 15 m², wat na een 
half jaar al te klein was om efficiënt te kunnen werken.  
Dus verhuisde men naar de Verlengde Gildeweg 12d in  
Emmeloord, met 80 m² beneden en 40 m² boven.  
Omdat het afvullen van de potten en emmers veel tijd kostte, 
heeft men een vullijn gebouwd. Dat bespaarde veel tijd,  
wat nodig was i.v.m. de toenemende orders vanuit Europa. 
Ook de nieuwe locatie was na 7 maanden alweer te klein. 

Aan de Escudo 41 heeft men 500 m² tot de beschikking.  
Hier is de eerste vullijn geïnstalleerd, zodat men potten kon 
blijven vullen. Emmers werden nog handmatig afgevuld  
en ondertussen werd een tweede vullijn opgebouwd  
voor de potten. Nadat deze productielijn klaar was,  
is de eerste productielijn omgebouwd naar emmerlijn.  
Hierop kunnen middels hulpstukken diverse modellen emmers 
worden gevuld. Nu kunnen rond de 400 potten per uur en 
150200 emmers per uur worden gevuld.

Het bedrijf blijft optimaliseren, om de producten zo efficiënt 
mogelijk te kunnen leveren tegen goede prijzen. Men werkt 
klantgericht, wat o.a. inhoudt dat de klant, bij voldoende 
afname, een eigen label kan verkrijgen. Zo heeft men al  
vier private labels in het portfolio voor buitenlandse klanten 
in Europa. CCFnl, het bedrijf waarin Imsorb waterabsorbtie 
het product is, zal komend jaar ook enige andere producten 
voor de dakdekker in het portfolio opnemen, die dan zullen 
worden gepresenteerd. Het product wordt via de dakdekkers
groothandels verkocht.

Het bedrijf staat ook op de Dach und Holz 2020 beurs,  
in Stuttgart van 28 tot en met 31 januari. 

Sinds 1 juli 2019 is het wettelijk verplicht te melden welke energiebesparende maatregelen je  
hebt uitgevoerd en gaat uitvoeren.  Wat en hoe? Je leest het op www.wattjemoetweten.nl

  Minder energie verbruiken móet
  Er is veel energieverlies door oude lichtstraten
  Voorkom een milieudelict

Gebruik onze rekentool en kijk wat renovatie 
van een oude lichtstraat kan opleveren.

DOE JE WETTELIJKE ENERGIEBESPARINGSPLICHT

GEBRUIK ONZE KENNIS EN REKENTOOL

Lees verder of reken je 

besparing direct uit 

www.jet-bik.nl/rekentool



PROFIGUM APP 
DAKBEDEKKING
 
Heb jij al ons nieuwe merk Profigum 
APP bitumen dakbedekking ontdekt? 
Een mooi modern product voor de 
professionele dakdekker. 

Op zoek naar meer informatie over dit 
product? Kijk dan op onze website: 
www.zinkunie.nl/profigum 

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: 
PROFIGUM APP 
dakbedekking!

Bekijk hier onze 
kennismakingsacties
www.zinkunie.nl/acties 

MediakaartRoofs_advertentie_08-10-2019.indd   1 9-10-2019   10:03:51

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

ALLES 
IN VOORRAAD

Dakdekkers scoren met 
www.bitasco.nl

ALLES

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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Sponsorfietstocht  
tegen kanker

GOEDE DOELEN

Wie graag op de mountainbike zit én zich voor het goede doel wil inzetten, 

kan op 8 december zijn of haar hart ophalen. Team Sukerbiet organiseert  

op die datum in samenwerking met Cycling Lemelerveld de tweede editie 

van de SealEco MTB Challenge. 100% van de opbrengsten is bestemd voor 

goede doelen, zoals KWF Kankerbestrijding.

Team Sukerbiet werd 5 jaar geleden in het leven geroepen 
om de Alpe d’Huzes te fietsen. Een groep van 32 man fietste 
de Alpe d’Huez toen op en af. Daarmee werd een bedrag van  
128.000 euro bij elkaar gefietst voor KWF Kankerbestrijding. 
Edwin van Dijk van SealEco fietste enthousiast mee. 

De succesvolle campagne smaakte naar meer en daarom 
werd in vervolg hierop een sponsorfietstocht in de omgeving 
van Lemelerveld georganiseerd. Twee jaar geleden werd de 
organisatie aan Edwin van Dijk toevertrouwd, wat vorig jaar 
leidde tot de eerste editie van de SealEco MTB Challenge. 
Toen leverde het evenement, ondanks het slechte weer, zo’n 
5000 euro op. Van Dijk benadrukt dat alle onkosten worden 
betaald door SealEco en dat alle opbrengsten zijn bestemd 
voor o.a. KWF Kankerbestrijding. Dit jaar rekent men op een 
verdubbeling in de opbrengsten en het aantal deelnemers.

De tochten worden in verschillende afstanden georga
niseerd, namelijk: 33, 60, 75 en 100 km. De start vindt 
plaats op Sportpark Heidepark in Lemelerveld.  
Vanuit daar volgt men via de singletracks het parcours  
door de omgeving van Lemelerveld: het prachtige  
Salland en Vechtdal. Een echte challenge onder 
het motto: ‘opgeven is geen optie’. Onderweg zijn 
verzorgings posten ingesteld. De start vindt plaats  
tussen 8.30 en 10.30 uur (75 en 100 km tot 9.30 uur).  
Men kan zich terplekke inschrijven. Bij terugkomst wordt 
men ontvangen met een gratis kop warme snert. ■ 

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Dakspecialisten op internet

www.euroaluminium.nl www.vebidak.nl

www.eurofast.nl

www.flowlight.nl

www.firestonebpe.nl

part of

Experts in 
dak- en gevelgroen

www.btl.nl

www.zinkmeesters.nl

www.aabo.nl

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.

AABOZINK

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabo�x.nl

DakInspectie DakInspectie DakInspectie
AdviesBuro

AABOTOOLS
Gereedschap voor professionals.

www.aabotools.nl

«tools for 
professionals»

www.leister.nl We know how.

www.provatherm.nl

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

www.weversbv.nl

Gereedschappen & machines
voor loodgieters & installateurs

www.weversbv.nl

www.continuisolatie.nl

www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

Kwaliteit in platte en hellende daken

info@daktechniekholland.nl

www.daktechniekholland.nl Hardinxveld- Giessendam

0184 499 266

Dakbedekking - Isolatie - Dakaccessoires

www.sealeco.nl

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

 www.eyecatchersafety.com

www.mawipex.nl

www.bitasco.nl

88   Roofs

www.reflexy.org www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

www.ibsconsultants.nl
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Hütter Safety (voorheen Hütter Veiligheid B.V.) uit Hoofddorp is een  

gerenommeerd leverancier van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) 

en valbeveiligingssystemen. Het bedrijf is opgericht in 1909 en ontwikkelde 

zich in de loop der jaren van optiekwinkelketen naar gespecialiseerd leveran

cier van PBM’s en vervolgens naar de huidige rol van leverancier en fabrikant  

van valbeschermingsproducten. 

Hütter Safety richt vizier 
op Nederlandse markt

VALBEVEILIGING

Het bedrijf biedt een breed assortiment veilig
heidsartikelen en keuringen voor verschillende 
branches. Denk daarbij aan bijvoorbeeld  
producten voor adem, hoofd, hand en voet
bescherming en de keuring van PBM’s en  
valbeveiligingssystemen. Ook biedt men een  
 assortiment valbeveiligingsproducten, geconcen
treerd rond het veilig werken op hoogte. Het be
drijf is dan ook ervaren in het leveren, adviseren, 
ontwikkelen en installeren van valbeveiliging.

In 2007 introduceerde men het in eigen huis, 
deels samen met TU Delft, ontwikkelde Scope 
systeem.
Het systeem is zowel te gebruiken als enkel anker
punt als in een lijnsysteem. Het Scope anker 
wordt bevestigd op een RVS grondplaat die  
mechanisch aan de ondergrond is bevestigd. 
De basisplaat wordt na installatie geheel over
laagd met dakbedekking en is dus waterdicht.

Bijzonder is het ingebouwde dempingssysteem 
en de conische vormgeving. Hierdoor worden de 

krachten die vrijkomen bij een val voor het overgrote  
deel afgedragen op de ankerpaal zelf. Het Scope anker is 
bevestigd op een grondplaat, die eveneens een groot deel 
van de krachten opneemt. Op deze manier is het anker  
minder afhankelijk van een sterke onderconstructie.  
Bovendien wordt door de conische vormgeving voorkomen 
dat in een lijnsysteem door de voorspanning van het systeem 
de eind en hoekpunten doorbuigen. 

Het Scope systeem kan op alle typen daken en met alle 
typen dakbedekking worden toegepast. Daartoe wordt per  
dakbedekking een andere primer gebruikt, zodat de 
hechting optimaal is. Standaard worden de ankers in de 
rode waarschuwingskleur geleverd, maar ze kunnen in kleur 
worden aangepast aan de situatie. Zo is het bijvoorbeeld 
mogelijk om bij toepassing op een groendak het anker in 
een groene kleur te bestellen. 

INTERNATIONAAL
Het systeem is getest volgens de Europese norm EN 795  
en wordt dan ook internationaal op de markt gebracht. 
Inmiddels verkoopt het bedrijf de systemen in LatijnsAmerika 
en Scandinavië. In diverse landen heeft men inmiddels  
heel wat tijd geïnvesteerd om de introductie en distributie op 
een goede manier te laten verlopen. Voor de buitenlandse 

activiteiten en vestiging zijn de poppetjes neergezet en  
verloopt het volgens directeur Paul van Valkenhoef zeer  
voorspoedig. Het vizier wordt dan ook weer meer op de  
Nederlandse markt gericht. 

Men manifesteert zich momenteel op de markt via  
partnerships “We doen graag zaken op basis van een goede 
en langdurige relatie en daar past onze marktbenadering 
goed bij,” aldus Van Valkenhoef. “Daarmee weten we  
ook dat onze producten op een goede manier worden 
aangebracht en gebruikt. Het team in Hoofddorp is verder 
uitgebreid voor ondersteuning en de contacten met de 
markt zijn geïntensiveerd.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Scope lijnsystemen & ankerpunten Dakveiligheid
levering via de dakdekker

Hütter Safety, Kruisweg 763, 2132 NG Hoofddorp

 www.hutter.nl / info@hutter.nl
020 653 3400

Vraag info aan!

Een solide, veilig en duurzaam 
valbeveiligings - systeem, dat 
aan alle eisen voldoet.

“ HET SCOPE SYSTEEM KAN OP 

ALLE TYPEN DAKEN EN MET 

ALLE TYPEN DAKBEDEKKING 

WORDEN TOEGEPAST”

“ BIJZONDER IS HET INGEBOUWDE  

DEMPINGSSYSTEEM EN DE  

CONISCHE VORMGEVING”



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

Gegarandeerde
kwaliteit Veilig verwerkbaar, zonder 

warmtebron of vlam
Volledig getest en goedgekeurd 
in de hoogste klasse volgens 
EOTA/ETAG 005

Uiterst bestendig tegen 
vliegvuur en stralingswarmte 
(DIN 4102)

Hydrolyse en worteldoorgroei bestendig 
(goedkeuring in de hoogste klasse 
volgens  FLL en EN 13948)

Koud verwerkbaar, 
waardoor uitstekende
preventie tegen brandgevaar

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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“Onze insteek is altijd om aan beide zijden een langdurige 
samenwerking te bewerkstelligen,” aldus De Keijzer.  
“Dat betekent dat we in samenspraak met de gemeenten 
het contract zodanig inrichten dat alle partijen op een  
goede manier invulling kunnen geven aan de eisen en 
elkaar niet op onnodige kosten jagen. Samen met de 
gemeenten gaan we nu aan de slag om het contract op 
de juiste manier in te richten en op te leveren conform het 
programma en doelstellingen uit de aanbesteding.”

LEKKAGES TERUGBRENGEN TOT NUL
“De selectie vond plaats op basis van de EMVImethodiek. 
Het betreft een langdurige samenwerking: we gaan samen 
ontwikkelen en lekkages terugbrengen. We willen als ultiem 
doel het aantal lekkages terugbrengen tot nul. Dat is een 
streven dat nooit helemaal realiseerbaar is, je blijft altijd  
lekkages houden, maar we willen dit doel wel zo dicht moge
lijk naderen. Snel reageren is daarbij een belangrijk punt,  
het zijn immers objecten met een maatschappelijk belang. 
Hierbij zetten we innovatieve methoden in, zoals bijvoorbeeld 
gootsensoren. Doordat straks de goten aangeven wat hun 
conditie is, kunnen we de beperkte financiële middelen 
daadwerkelijk inzetten waar dit nodig is. Op deze manier 
kunnen we het preventief onderhoud nog preciezer  inzetten. 

Ook werken we aan predictive maintenancemodellen,  
waar we de effecten van bijvoorbeeld weersvoorspellingen 
in mee kunnen nemen. Hiermee kunnen we van tevoren 
bepalen welke locaties extra aandacht nodig hebben,  
om zodoende nog sneller te kunnen reageren om de  
gevolgen van lekkages te beperken. We kijken ernaar uit  
de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer volledig te kunnen 
ontzorgen op het gebied van dakonderhoud.”

Het betreft een contract met een looptijd van in totaal  
vier jaar, opgedeeld in 1+2+1 jaar. Na elke periode wordt 
de samenwerking geëvalueerd. Na die vier jaar zal het 
dakonderhoud opnieuw worden aanbesteed. “Dat is logisch, 
want het gaat enerzijds om gemeenschapsgeld, en ander
zijds kan de wereld van de gemeente er over vier jaar heel 
anders uitzien,” vertelt De Keijzer. “Natuurlijk hebben wij de 
ambitie om gedurende een langere periode dan vier jaar dit  
werk te mogen uitvoeren, de insteek van Patina is altijd om 
een langetermijn relatie met elkaar aan te gaan, waarbij wij  
ons verantwoordelijk voelen voor, en aanspreekbaar zijn op, 
de resultaten. Wij willen echt de dakpartner zijn waar de  
gemeenten Amstelveen en Aalsmeer naar op zoek zijn.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

De komende vier jaar zal het Beverwijkse dakdekkersbedrijf Patina Dakdenkers 

voor de Gemeente Amstelveen en Gemeente Aalsmeer op in totaal  

178 objecten het klein onderhoud en de reparaties aan de daken uitvoeren,  

plus de valbeveiliging keuren. Het gaat om in totaal zo’n 120.000 m² dakopper  

vlak van bitumen, pannen en golfplaten tot aan aluminium.

Patina Dakdenkers 
onderhoudt gemeentelijke  
daken Amstelveen en Aalsmeer

ONDERHOUDSCONTRACT

Het contract behelst de daken van de gemeentelijke  
daken, zoals scholen, bibliotheken, de cultuurstrip  
en de brandweerkazerne, het zwembad, kerken en  
musea. André de Keijzer, directeur service, onderhoud  
en klein herstel van het bedrijf, vertelt: “We hebben van 

alle daktypen voldoende expertise in huis om dit  
type werkzaamheden te kunnen uitvoeren.  
Bij grote repa raties of vernieuwing van bijvoorbeeld  
de zinken daken zal de samenwerking worden  
gezocht met gespecialiseerde partners.” 

laat het dakdenken 
maar aan ons over

wij zetten innovatieve oplossingen in om het preventief 
onderhoud nog e
  ciënter in te zetten.

Op deze manier ontzorgen wij onze opdrachtgever volledig.

André de Keijzer (Patina) en Ad Renting (gemeente Amstelveen).



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!

Kies voor kwaliteit die voldoet aan
de eisen van deze tijd!

Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!

PURILAN PLUS 

• Voldoet aan de isolatie-eisen van het Bouwbesluit 
 Verwerking nog eenvoudiger met vast indekdeel

• Uniek in zijn soort Enige kleine uitzetraam (4-pans) met isolatiewaarde U= 1,6 W/m2K

• Compleet Compleet raam met vast aluminium indekdeel, in één doos

• Kwaliteit Stevig wit kozijn en uv-bestendig

• Zeer geschikt voor vervangingsmarkt 
 Vervanging door bestaand ongewijzigd gat van binnenuit; afwerkrand hoeft niet vervangen

• Eenvoudige montage Licht in gewicht en perfecte aansluiting op de pannen

• Keurmerk Purilan Plus dakraam heeft het CE keurmerk

Voldoet aan de 
isolatie-eisen van 
het Bouwbesluit!

www.ubbink.nl/purilanplus

18320 Adv PurilanPlus 230x300.indd   1 23-04-18   09:02

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

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

Roofs is het enige objectieve vakblad 
voor de dakensector in Nederland
In Roofs vindt u elke maand een breed scala aan onderwerpen  
over de ontwikkelingen en technieken op het vakgebied daken.  

Roofs is daarmee toonaangevend voor de dakenbranche.
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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 PIRisolatie 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 PIRplaten 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 

20092015 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 snijafval).

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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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 



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

advertorial

Ja, dat kan! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Weerverlet 
Geen wachtdagen bij vorst

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

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

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

Een korte, werkbare en betaalbare
CAO toegespitst op de branche

• Minimum CAO

• Salaris passend bij de functie

• Hogere productiviteit

• Flexibiliteit door meerdere tijdelijke contracten

• Gratis medische keuring (PAGO)

• Aantrekkelijke subsidiemogelijkheden
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• Inspraak in de CAO

• Mogelijkheid gebruik urenregister

• Gratis digitale RI&E

• Geen wachtdagen bij vorst
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Een vertrouwenspersoon 
binnen de organisatie

wordt. Leef hier als organisatie ook naar. Gaat het fout,  
dan is het makkelijker om mensen aan te spreken op 
 ongewenst gedrag. ■ 

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

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

Je zou zeggen dat de sprookjeswereld de mooiste is.  
In de sprookjeswereld bestaan er geen problemen en  
zorgen. Een ideale wereld met louter vreugde en plezier. 
Waarin iedereen lacht, danst, zingt en plezier heeft.  
Maar het is een droom die helaas niet waar is, de realiteit  
is anders. Op het werk, op kantoor, op school, in de zorg,  
de hulpverlening, vrijwilligerswerk en in de sport, overal waar 
mensen samen zijn, komen ook ongewenste omgangs
vormen en integriteitsschendingen voor zoals pesten, 
seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en zelfs geweld. 
De gevolgen van deze ongewenste omgangsvormen liegen 
er niet om: menselijk leed, verloop, verlies in productiviteit, 
verzuim en zelfs arbeidsongeschiktheid. 

Vanuit de Arbowet is de werkgever verplicht om aandacht 
te besteden aan ongewenste omgangsvormen. Vaak is het 
voldoende om hierover met elkaar in gesprek te gaan.  
Een vertrouwenspersoon kan hierin een belangrijke rol  
vervullen. Maar soms is in gesprek gaan niet de juiste  
oplossing, bijvoorbeeld omdat het gebeurde daarvoor  
te ernstig is. In dat geval zullen verdergaande stappen  
ondernomen moeten worden.

Een vertrouwenspersoon is binnen het bedrijf een  
persoon aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan.  
Belangrijk om te weten is dat de vertrouwenspersoon  
geheimhoudingsplicht heeft. Vaak hebben de vertrou  
welijke zaken betrekking op ongewenst gedrag of  
persoonlijke problemen. Bij Gebr. Janssen is naast een  
directielid ook de bedrijfsarts en de leefstijlcoach als ver
trouwenspersoon. Wat verder nog een groot verschil maakt, 
is het creëren van een veilige omgeving. Spreek met elkaar 
af hoe met elkaar omgegaan wordt en wat niet getolereerd 

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’.

Klimaatprestaties

nl.iko.com  -  iko-insulations.com

IKO PUSHING LIMITS
Bij IKO vinden we dat klimaat meer dan een nieuwsfeit moet zijn.
Duurzaam ondernemen met respect voor mens en milieu is bij IKO een 
integraal beleid dat zich weerspiegelt in alle stadia van de life cycle van onze 
producten en diensten. Onze missie is om energiezuinige en ecologisch
verantwoorde dakproducten en -systemen te ontwikkelen.

Van CO2 besparende isolatie tot stikstofzuiverende daken.
Met IKO kiest u voor duurzame oplossingen.

DAKBEDEKKING  I  VLOEIBARE WATERDICHTING  I  ISOLATIE

ENERGIE-EFFICIËNT

LUCHTZUIVEREND
HITTE REFLECTEREND

DUURZAAM

GROENE ENERGIE

RECYCLED

ENERGIE-BESPAREND

WATERBUFFERING

KOELEND



Natuurlijk daglicht voor commerciële 
en industriële gebouwen

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

www.skylux.be

CINTRALUX 
LICHTSTRATEN

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

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
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NIEUWSLIJN

NIEUW TRAININGSCENTER  
IKO LEEUWARDEN
IKO heeft een nieuw trainings 
center in Leeuwarden  

geopend. Dit zorgt samen 
met het huidige trainings

center in Klundert voor een 
goede spreiding in heel Nederland 

van het cursusaanbod. Het trainings
center is een erkend opleidingscentrum 

conform voorwaarden CAO BIKUDAK. De cursussen worden aangemerkt als 
scholingsdagen. Hierdoor kost deelname aan een training de deel nemende 
organisatie niets extra.

Iedere organisatie werkzaam in de (platte) dakenbranche, kan bij IKO terecht 
voor een training. Alle “plattedakendisciplines” komen in Leeuwarden en  
Klundert samen. Praktische trainingen voor verwerking van zowel bitumen 
dakbanen, PVC als EPDM zijn mogelijk. Een praktijktraining wordt steeds  
voorafgegaan door een theoriedeel waarin onder andere IKO productkennis 
aan bod komt.

agenda
58 november 2019
A+A 
Messe Düsseldorf (D)
Info: www.aplusa.de

7 november 2019
Nationaal Sustainability Congres
Congrescentrum 1931, ’sHertogenbosch
Info: www.sustainabilitycongres.nl

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

13 november 2019
Sunday 2019
’t Spant, Bussum
Info: www.sundaynl.nl

1415 november 2019
European Asbestos Forum
Van der Valk Hotel Oostzaan, Amsterdam
Info: www.europeanasbestosforum.org

18 november 2019
Middag van de Projectontwikkeling
AKD Maastoren, Rotterdam
Info: www.akd.nl

QUOTE VAN HET DAK
Does anyone want to go 

Waltzing in the garden? 

Does anyone want to go  

Dance up on the roof?

On the town, 

Sequins evening gown. 

Climb those stairs 

To that ballroom in the air

Al Jarreau, ‘Roof Garden’ (1981)

P E R S O N A L I A
Wecal 
Dit voorjaar vernieuwde Wecal de visuele identiteit met een vernieuwd logo en een nieuwe handelsnaam. Dit jaar nog zal ook de 
website zijn vernieuwd en aangepast. Om de sterke groei te continueren en ambities te kunnen realiseren, heeft men het team 
versterkt. Per 1 oktober zijn Richard Roolvink (als commercieel directeur) en Erik de Waard (als technisch development & support 
specialist) toegetreden. Beiden brengen een schat aan ervaring mee, opgedaan bij vooraanstaande bedrijven binnen en buiten 
de isolatie en dakensector.

Firestone
Sinds 1 september is Eddy Harthoorn werkzaam bij Firestone Building Products Benelux als  
business development manager. Harthoorn is de contactpersoon voor o.a. architecten en  

projectontwikkelaars en zal samen met de distributeurs en dakdekkers het succes van  
Firestone verder uitbouwen in Nederland. Hij heeft reeds 25 jaar ervaring in sales,  

marketing en strategic management in de dakensector.

BMI Benelux 
BMI Group, vorig jaar ontstaan uit een fusie tussen de marktleiders Braas Monier Building Group, en Icopal Group, kiest voor  
een geïntegreerde marktbewerking voor hellende en platte daken in de Benelux. De vernieuwde marketingafdeling overziet de 
totale markt voor België en Nederland. De herstructurering komt voort uit de visie van BMI Group om voor alle daken innovatieve 
totaaloplossingen te bieden die betrekking hebben op duurzaamheid, circulariteit en milieuvriendelijkheid.

Manager Marketing en Communicatie van Monier, Caroline van IJken,  
is benoemd tot Marketing Director BMI Benelux. Zij geeft leiding aan het  
marketingteam dat onlangs voor de Belgische markt is uitgebreid met Eva de Smet 
als Marketing Coördinator België. Voor de Nederlandse markt is de van Monier 
afkomstige Karin Eksteen benoemd tot Marketing Coördinator Nederland.  
Het team bestaat verder uit Marketing Intelligence Coördinator Caroline Wieltink, 
Marketing Content Coördinator Astrid Bleeker en Art Director Mirjam Kruijer.  
Bij de marketingorganisatie hoort tevens het Serviceteam, onder leiding van  
John Meijerink, dat dagelijks klanten op locatie ondersteunt.

De afdeling Productmanagement is uitgebreid en bestaat nu uit drie personen. 
Daan de Mooij is Product Manager Roof System Components, Solar, Insulation and 

Special Products. Jan Mussche neemt als Product Manager Pitched Roofs de  
hellende daken voor zijn rekening, terwijl Timo Clerkx als Product Manager Flat Roofing 

verantwoordelijk is voor de platte daken. Gezamenlijk bestrijken zij het complete 
productaanbod van BMI en houden elk vanuit hun eigen expertise voeling met de 
markt. Naast het bieden van concrete oplossingen zijn zij, in nauwe samenwerking 

met elkaar, vooral actief met de ontwikkeling van nieuwe producten.  
Deze aanpak past binnen de visie van BMI, waarbij een dak als systeem  
wordt benaderd in plaats van als een verzameling losse componenten.

ILLUMY PLATDAKRAAM MET GROOTFORMAAT  
GLASPLAAT UIT ÉÉN STUK 
‘Illumy by Luxlight’ heet de lijn platdakramen waarmee  
producent Luxlight uit Westerhoven in 2016 de markt op kwam. 
Nu, drie jaar later, introduceert Luxlight de tweede generatie, 
aangepast aan de wensen en behoeften uit de markt.  
Nog altijd is dit het grootst verkrijgbare platdakraam,  
alleen nu met een grootformaat glasplaat uit één stuk dat  
zorgt voor een onverstoord, helder uitzicht naar buiten.  
Dit nieuwe concept is door de fabrikant vertaald naar  
drie varianten: Day & Night, Energy en Design. Ze zijn alledrie 
direct uit voorraad leverbaar.

TOT 50% TIJDSBESPARING BIJ HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE
Aannemers en dakdekkers zijn altijd op zoek naar het vergroten van  
efficiëntie en het verbeteren van de productiviteit. Tegelijkertijd wordt de 
aandacht gelegd op duurzaam en luchtdicht bouwen en het behoeft 
geen uitleg dat een goede isolatie hier het meest toe bijdraagt.  
Als Europees grootste onafhankelijke fabrikant van polyurethaanschui
men en vooraanstaand lijmfabrikant, biedt Soudal een assortiment 
PUlijmen aan voor het bevestigen van dakisolatie op vlakke daken: 
Soudatherm Roof. Het assortiment bestaat uit een klassieke,  
vloeibare lijm: Soudatherm Roof 170. Daarnaast zijn er twee innovatieve 
PU lijmschuimen: Soudatherm Roof 250 in een standaard 800ml aërosol 
en Soudatherm Roof 330 in een canister van 10,4 kg. Het assortiment is 
speciaal ontwikkeld met het oog op de snelheid van werken, efficiëntie 
en gebruiksgemak. 



Volgende maand in Roofs:

Mawipex Handelsmaatschappij bv www.mawipex.nl

Anjo www.anjo.nl

Eurofast www.eurofast.nl

Soudal bv www.soudal.com

SealEco bv www.sealeco.com

Kingspan Unidek www.unidekflatroofs.nl

Unilin Insulation bv www.unilininsulation.com

Jet Bik www.jetbik.nl

Roval Aluminium bv www.roval.eu

Bitasco www.bitasco.nl

Zinkunie www.zinkunie.nl

Hütter Safety www.hutter.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Triflex bv www.triflex.nl

Patina Dakdenkers www.patina.nl

Wienerberger www.wienerberger.nl

Ubbink bv www.ubbink.nl

SFHD www.caohd.nl

IKO nl.iko.com

Vlutters www.vlutterstoolsensafety.nl

Skylux www.skylux.be 

BMI Group www.bmigroup.com

Isobouw www.isobouw.nl 

Soprema www.soprema.nl 

Aabo Greentech bv www.aabogreentech.nl

Allup www.allup.nl 

ABS Safety www.abssafety.nl

Boko www.boko.nl

Dach+Holz 2020 www.dachholz.com

Derbigum www.derbigum.nl

Optigroen www.optigroen.nl

Gebr. Bodegraven www.gb.nl

Daksafe www.daksafe.nl

Brouwers Zink www.brouwerszink.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Guardian bv www.guardian.nl

BDA Opleidingen www.bdaopleidingen.nl

Actiondak www.actiondak.nl

Rockwool www.rockwool.nl

Wecal www.wecal.nl

Carlisle Construction Materials www.ccmeurope.com

Pricewise www.pricewise.nl

Esdec www.esdec.com

Eternit bv www.eternit.nl

Wédéflex www.wedeflex.nl

Aabo Safe bv www.aabosafe.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.

DAK VAN HET JAAR 2019
Sportcomplex Elderveld in Arnhem

FABRIEKSBEZOEK
ABS Safety GmbH in Kevelaer (D)

De volgende Roofs verschijnt op 3 december 2019
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VERSLAG
ProBitumen Benelux Management Symposium

CIRCULAIR
Het RPR Circulair rubberen retentiepaneel  
(Joosten Ecodak en Ceyes Circulair Experts)

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



‘ Dual density” isolatie: 
Hoge isolatiewaarden,  
intensief beloopbaar


