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DAKEN & ZAKEN
Zoals gezegd, de gesprekken zijn 
nog gaande, maar onze  
intentie is om hier in 
samenwerking met de 
markt een prachtig 
evenement van te 
maken, dat een dui-
delijke toegevoegde 
waarde voor de 
daken branche  
zal hebben.

Ook in dit geval zal de 
toekomst het leren.  
Ik zie er in ieder geval 
naar uit om ook in het 
nieuwe jaar weer getuige  
te zijn van de ontwikkelingen  
in deze dynamische markt.  
En ik verheug me erop om weer met de respectievelijke 
marktpartijen samen te werken. Ik wens u voor nu een goede 
afronding van 2019, hele fijne feestdagen en een gezond  
en voorspoedig 2020. 

Tot ziens in het nieuwe jaar!

Palmyra Lindeman

De dagen worden korter, de temperatuur gaat naar  
beneden en dat betekent dat het eind van dit kalenderjaar 
weer in zicht is. Het was een bewogen jaar, dat voor velen 
waarschijnlijk in economisch opzicht gunstig is verlopen, 
maar er verschenen dit jaar wel wat wolken aan de horizon. 
Het gebrek aan gekwalificeerd personeel wordt almaar  
sterker voelbaar en wordt steeds nadrukkelijker een  
remmende factor. Daarbij werd de bouw dit jaar totaal  
onverwacht overvallen door de problematiek rond stikstof  
en PFAS. Welke gevolgen dit voor de dakenbranche zullen 
hebben, valt nog te bezien. 

Zeker is, dat we met pessimisme niet ver zullen komen en  
dat er ook in 2020 werk aan de winkel is op de vele gebieden 
die te maken hebben met het dak. Het dak wordt steeds 
breder herkend als het bouwdeel dat oplossingen biedt  
voor tal van vraagstukken (op het gebied van milieu,  
ruimtegebrek, biodiversiteit, etc.). Dus is het dak ook de  
locatie waar in de toekomst de ontwikkelingen zullen  
plaatsvinden. Zoals u van ons gewend bent, zullen wij  
ook in het jaar 2020 weer uitgebreid verslag doen van  
deze ontwikkelingen. 

Ik wil vanaf deze plek al onze klanten en relaties hartelijk 
danken voor het feit dat zij ons ook in het afgelopen jaar  
in de gelegenheid hebben gesteld over de ontwikkelingen  
te berichten. Ik heb het op deze plek vaker gezegd:  
Roofs is het vakblad van de markt, voor de markt. Zonder de 
financiële en inhoudelijke bijdragen van onze adverteerders, 
redactieraad, redactiemedewerkers en relaties zou dit niet 
mogelijk zijn. 

Zoals bekend is het persoonlijk contact in het zaken doen 
van levensgroot belang. Daarom organiseren wij elk jaar  
in maart een grote feestavond voor de dakenbranche,  
komend jaar voor de vierde keer: op 20 maart 2020 in  
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. Tijdens deze feest-
avond worden de DakAwards voor het Dak van het Jaar  
(in de categorieën plat en hellend) uitgereikt, wordt voor 
zowel de platte als de hellende dakenbranche een  
Dakenman of -vrouw van het Jaar uitgeroepen en worden  
er, indien van toepassing, oeuvreprijzen uitgereikt.  
We merken duidelijk dat het initiatief ingeburgerd raakt en 
nu al is het maximaal aantal bezoekers bijna bereikt!

Aanvullend zijn wij momenteel aan het onderzoeken  
of er draagvlak is voor een eigen vakbeurs voor de daken-
branche. Na gesprekken met de markt is het plan opgevat 
komend jaar een eendaagse beurs te organiseren.  
Dit evenement zal dan, onder de titel DAKEN & ZAKEN,  
op donderdag 1 oktober plaatsvinden in de nieuwe hal 
(Next Level) van de Evenementenhal in Gorinchem.  

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

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

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

Wédéflex
Duurzame Daksystemen

THUIS OP HET DAK.
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De Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) is verhuisd naar  

Amstelveen. Het nieuwe tenniscomplex voor top-en breedtesport herbergt in 

totaal 28 banen. Vier gravelbanen liggen op het dak van de parkeergarage 

en zijn omgeven door groen, terrassen en tribune-elementen. 

Duizelingwekkende duels  
op divers daklandschap

Tekst: Martijn van den Bouwhuijsen
Foto’s: Netjes Beheer (6-9) en Antonius Schoonderbeek (1-5)

De KNLTB had vroeger, onder andere, een kantoor in  
Amersfoort en een trainingscentrum in Almere.  
Het nieuwe trainingscentrum in Amstelveen, op het terrein  
van Sportpark de Kegel, centraliseert de voorzieningen en 
combineert toptennis met breedtesport. Het beschikt over 
fitnessruimtes, medische voorzieningen, restaurants en  
kantoren. Op het terrein ligt ook het Grand Hotel Amstelveen.  
Dankzij de faciliteiten zijn er mogelijkheden voor tennis-
evenementen, teambuildingsactiviteiten en congressen.  

Het NTC (Nationaal Tennis Centrum) is volgens de tennisbond 
‘hét visitekaartje voor tennis, gastvrijheid en duurzaamheid’.

ESTHETICA
“Onze ontwerpopdracht behelsde het inpassen van het 
ruimtelijke programma van de KNLTB en voorzien in een  
parkeeroplossing. Het behoud van de meeste bestaande 
banen en gebouwen was hierbij het uitgangspunt,”  
zegt projectarchitect Richard Benneker namens  
Vaessen Architecten en Ingenieurs. “Ook vanwege het 
beperkte oppervlak kozen we om functies te stapelen en 
vier gravelbanen bovenop een parkeergarage te situeren. 
De opdrachtgever wilde de garage graag grotendeels 
bovengronds, zodat er veel daglicht kan binnenvallen en de 
bezoekers zich veilig voelen. Boven de grond moest het een 
groene oase worden, ook rondom de gravelbanen. Dat komt 
tot uiting in de veelheid en diversiteit aan beplanting.”

TECHNIEK
Bart Righarts van opdrachtgever Netjes Beheer zegt:  
“De uitdaging die wij hadden was het verzorgen van een  
integrale parkeeroplossing en vier gravelbanen voor  
toptennis. Dat lukte dankzij een innovatieve dakopbouw,  
die tevens de ondergrond is van de gravelbanen.” 
De dakopbouw van de parkeergarage bestaat uit een  
betonconstructie, waarin onder de tennisbanen ongeveer  
50 afvoerputten zijn ingestort. Voor een goede afwatering 
heeft de dakconstructie een afschot van minstens 2°.  
Het hemelwater wordt afgevoerd middels riolering die  

is aangebracht tegen het dak van de parkeergarage. 
De betonnen dakconstructie is aan de bovenzijde afgewerkt 
met een dubbellaagse bitumen dakbedekking. “Omdat we 
gedurende de exploitatie het onderhoud aan de dakbedek-
king tot een minimum willen beperken, en om een maximale 
waterdichtheid te kunnen garanderen in de parkeergarage, 
kozen we voor deze oplossing,” zegt Righarts.
Op de bitumen dakbedekking liggen speciale drainage-
matten die het af te voeren water verdelen naar de afvoer-
putten in de constructie. Daarop kwam ongeveer 18 cm lava 
in verschillende dichtheden. Als toplaag is de gravellaag 
aangebracht, waarop wordt gespeeld. Langs de banen 
liggen lijngoten, om eventueel water dat blijft liggen van de 
banen te kunnen afvoeren. In het opbouwpakket zit tevens 
een volledige sproei-installatie voor de tennisbanen. Aan de 
lange zijden van de banen zijn zitelementen aangebracht, 
van 400 en 1350 mm hoogte. Bij de tuinen is de dakopbouw 
vanaf de bitumen omhoog: een bescherm-absorptielaag, 
drainage, filter, substraat en beplanting (waaronder bomen 

“ VANWEGE HET BEPERKTE OPPERVLAK  

KOZEN WE OM FUNCTIES TE STAPELEN  

EN VIER GRAVELBANEN BOVENOP  

EEN PARKEERGARAGE TE SITUEREN”
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

uit Italië en solitaire heesters). De terrassen hebben een  
opbouw met twee glijlagen van 0,2 en 4 mm, drainage van 
10 mm hoogte, 50 mm split en 60 mm bestrating. 

DUURZAAMHEID
De duurzame wensen van de KNLTB zijn voornamelijk 
vertaald in allerlei technische voorzieningen, zoals warmte-
pompen en PV-panelen op de tennishal. Het dak van de  
parkeergarage met de tennisbanen erop is nagenoeg 
onderhoudsvrij. Righarts: “De installaties, zoals de sproei-
installatie, en de goten hebben periodiek onderhoud nodig. 
Voor het reinigen van de goten zijn buiten de tennisbanen 
inspectie en onstoppingsstukken aangebracht. Zodat deze 
werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder dat  
de trainingen en wedstrijden op de banen onderbroken 
hoeven te worden.” 

VEILIGHEID
“Het beton van de parkeergarage is in het werk gestort.  
Om direct aan de veiligheidsvereisten te voldoen, werkten  
we met verhoogde betonbekistingen en randbeveiliging,” 
zegt Righarts. “Na het gereedkomen van de constructie kon 
veilig verder worden gewerkt door onder meer de dakdekker. 
Ook het bouwmateriaal is veilig het dak op gehesen.  
Op meerdere momenten zijn spieringkranen ingezet voor  
het aan- en afvoeren.”

SAMENWERKING
In januari 2018 ving de bouw aan. Het complex is vanaf  
september gefaseerd opgeleverd en vervolgens in  
gebruik genomen. “We hadden een harde deadline op  
1 september als de bondstrainingen van de KNLTB starten, 
die is gehaald”, zegt Righarts. “Het is een uniek project,  
het Nationaal Tennis Centrum bestond in Nederland nog 
niet. Dat dit project in zo’n korte periode is gerealiseerd, 
gecombineerd met het in bedrijf houden veel bestaande 
faciliteiten, is heel bijzonder.” ■

GRAND SLAM TENNISBANEN
DE TENNISBOND MAAKT IN AMSTELVEEN ONDER MEER GEBRUIK VAN 
TIEN VLOERVERWARMDE INDOORBANEN VAN PLEXIPAVE, DE OFFICIËLE 
BAANSOORT VAN DE AUSTRALIAN OPEN, EN TWEE DECOTURF BANEN,  
DE OFFICIËLE BAANSOORT VAN DE US OPEN. TENNISVERENIGING DE KEGEL 
GEBRUIKT DE OVERIGE BANEN. 

• OPDRACHTGEVERS:  KNLTB, AMSTELVEEN; NETJES BEHEER, 
AMSTELVEEN

• ARCHITECT:  VAESSEN ARCHITECTEN EN INGENIEURS, 
RAAMSDONKSVEER

• ADVISEUR BRANDVEILIGHEID: BRAKEL ATMOS, UDEN
• AANNEMER:  VAESSEN ALGEMEEN BOUWBEDRIJF, 

RAAMSDONKSVEER; 
BOUWBEDRIJF NETJES

• INFRA: STURM BV, ZAANDAM
• DAKDEKKER: DAKBEDEKKINGSBEDRIJF ELRO, ALKMAAR
• TENNISBANEN REKRE SPORT, BAARN
•  DRAINAGE-, FILTER-,  

BESCHERM & SUBSTRAATLAGEN: OPTIGRÜN BENELUX, NIJKERK

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

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



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 zullen in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee de DakAwards 

voor de respectievelijke Daken van het Jaar 2019 worden uitgereikt.  

In de categorie ‘platte daken’ dingt een recordaantal projecten mee:  

de longlist bestaat in totaal uit 18 projecten. Deze longlist zal door de jury  

worden teruggebracht tot een shortlist van drie projecten. De shortlist en de 

winnaar zullen tijdens de feestavond bekend worden gemaakt.

Longlist  
Dak van het Jaar 2019

FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE

•  Aannemer W&E: Kooiker Installatie, Staphorst 
•  Aannemer infra: Van Donkersgoed, Voorthuizen 
•  Productie nieuwe dakelementen: Van Pommeren,Veenendaal;  

De Wilde, Veenendaal; Visser Techniek, Zevenhuizen 
•  Dakisolatie: isolatie.com, Gemert 
•  Waterdichting dak: Cocoon Holland, Amsterdam 
•  Hijsmast: Hebo, Rotterdam 
•  Hoogwerkers & verreikers: Manitou 

SPORTCOMPLEX VARKENOORD, ROTTERDAM
•  Architect: MoederscheimMoonen Architects, Rotterdam
•  Projectmanagement: BOAG, Rotterdam

•  Installatie adviseur: Techniplan Adviseurs, Rotterdam
•  Aannemer: Bouwbedrijf Berghege, Oss
•  Montage alu composiet: EG-Projecten, Erp
•  Dakdekker: Hollanddak, Waalwijk
•  Dakramen: Glazing Vision Europe, Warder
•  Zonnepanelen: Tibo-Veen, Veen
•  Adviseur bouwfysica: LBP Sight, Nieuwegein
•  Constructeur: IMD Raadgevende Ingenieurs bv

BIBLIOTHEEK NOORDWIJK
•  Opdrachtgever: Gemeente Noordwijk
•  Uitvoering: Consolidated Nederland bv, Ridderkerk
•  Ontmanteling oude dakpakket: Kofra, Capelle aan den IJssel
•  Daklichten: Vlakkelichtkoepel, Cuijk
•  Dakbedekking: Derbigum, Breda
•  Isolatie: Kingspan, Winterswijk
•  Mobiele kraan: Blansjaar, Wateringen

BISONSPOOR, MAARSSEN
•  Opdrachtgever: Winter Trust bv, Maarssen
•  Architect: op ten noort blijdenstein, Utrecht
•  Aannemer: Bouwbedrijf Aan de Stegge, Twello
•  Constructeur: Aronsohn, Eindhoven
•  Luchtkussens: Buitink Technology, Duiven
•  Staalbouw: Van den Brink Staalbouw, Barneveld
•  Houten spanten : Heko Spanten, Ede
•  Dakdekker: Fiechter Daksystemen, Hooge Mierde
•  Dakbedekking: BMI Icopal, Groningen
•  EPDM loodvervanger: Hakron, Nunspeet
•  Dakrand en lamellen: Stameta, Staphorst
•  Gevelbouw: JM van Delft & zn, Drunen
•  Staaldak & sandwich: PIB Holland bv, Nijkerk
•  Valbeveiliging: Daksafe, Montfoort

BUSSTATION TILBURG
•  Opdrachtgever: Gemeente Tilburg
•  Architect: Architectenbureau cepezed, Delft
•  Lichtplan: Atelier Lek, Rotterdam
•  Aannemer: Bam Infra bv, Gouda
•  Constructie & staalbouw: Buiting Staalbouw, Almelo
•  Installateur: Hoppenbouwers Techniek, Udenhout
•  Engineering, levering & montage ETFE-Folie:  

Buitink Technology, Duiven
•  Zonnecellen: Sirius-Solar, Roden
•  Stalen frames zonnecellen:  

Jos van den Bersselaar Constructie, Udenhout

ZORGCENTRUM DE RING, HOOFDDORP
•  Opdrachtgever: Stichting Ons Tweede Thuis, Aalsmeer
•  Projectmanagement: DFNconsultancy, Leiden
•  Directie & toezicht: BBC Bouwmanagement, Etten-Leur
•  Architect: Architectenbureau Hoogeveen bv, Amstelveen
•  Interieur & begeleiding: EM Interieur Architecten
•  Aannemer: Vink+Veenman, Nieuwkoop
•  Isolatiesysteem dak: Continu Isolatiewerken, Velddriel
•  Terras- en groendak: Hester Dakwerken, Alphen aan den Rijn
•  Leverancier sedum: Sedumworld, Vinkeveen

DORPSHUIS ZWANENBURG
•  Opdrachtgever: Gemeente Haarlemmermeer
•  Architect: Heren 5 architecten, Amsterdam

De volgende projecten dingen mee naar de titel  
Dak van het Jaar 2019: 

FLAGSHIP STORE MERCEDES-BENZ, DEN HAAG
•  Opdrachtgever: Mercedes-Benz
•  Directie: Royal Haskoning DHV, Amersfoort
•  Architect: Ibelings Van Tilburg Architecten,  

Capelle aan den IJssel
•  Interieurarchitect: Ibelings Van Tilburg Architecten,  

Capelle aan den IJssel; 
•  Buro Loods, Amsterdam en Graft, Berlijn
•  Constructeur: Broersma, Den Haag
•  Aannemer: Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling, Maasdijk
•  Staalbouwer: Bentstaal bv, IJsselstein
•  Luifel, gevelcassettes & gevelzetwerk: Aldowa, Rotterdam
•  W+E Installaties: Dekker Van Geest, Monster
•  Gevelbouwer: Van Iersel Geveltechniek, Made
•  Beveiligingssystemen: Holland Systemen, Den Haag

AMSTERDOME, AMSTERDAM
•  Opdrachtgever: Teka Groep, Barneveld 
•  Aannemer casco: APR Projects, Veenendaal 
•  Aannemer E&I: E. van Dunschoten Elektrotechniek, Nijkerk 
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FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE

•  Bouwmanagement: BBN, Houten
•  Bouwfysica: Alcedo, Holten
•  Constructeur: Pieters Bouwtechniek, Haarlem
•  Aannemer: K.Dekker bouw en infra, Warmenhuizen
•  Dakdekker: HD Daksystemen, Someren
•  FPO Dakbedekking: Sika, Utrecht

HET PLATFORM, UTRECHT
•  Opdrachtgever: Het Platform Utrecht bv, Valkenburg
•  Architect: Venhoeven CS Architecture+Urbanism, Amsterdam
•  Bouwkundig aannemer: Het Platform Bouw bv, Doetinchem
•  Constructeur: IMD Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
•  Staalconstructie: Hutten Metaal Staalbouw bv, Hardenberg
•  Tuinarchitect: Landlab, Arnhem
•  Dakdekker: ZND Dakbedekking bv, Eindhoven
•  Isolatiesysteem dak: Continu Isolatiewerken, Velddriel
•  Aanleg groenvoorzieningen: BTL Realisatie, Utrecht
•  Verticaal groen: Sempergreen, Odijk
•  Druppelsysteem: Mastop Totaaltechniek, Boskoop
•  Dakbestrating: Zoontjens, Tilburg

BUSPLATFORM DEN HAAG CS
•  Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
•  Hoofdaannemer: KWS Infra, Rotterdam
•  Hoofdaannemer overkapping:  

Hollandia Infra, Krimpen aan den IJssel
•  Staalbeplating: Aldowa, Rotterdam
•  Dakdekker: Schadenberg Dakwerken, Hem
•  Leverancier dakbedekking:  

Quality Roofing Systems, ’s-Hertogenbosch
•  Leverancier bevestigers dakbedekking: Eurofast, Deurne
•  Lekdetectie: Texplor Benelux, Breda
•  Leverancier isolatie: IKO, Moerdijk
•  Valbeveiliging: Eurosafe Solutions, Zwolle

BASISSCHOOL DE SCHAKEL, VLAARDINGEN
•  Opdrachtgever: UN1EK onderwijs en opvang, Vlaardingen
•  Hoofdaannemer: Fit4TheFuture bv, Haaksbergen
•  Leverancier dak- en gevelpanelen: Renolution, Haaksbergen
•  Dakdekker: HDO Dakbedekkingen, Barendrecht
•  Leverancier isolatie en dakbedekking: IKO, Moerdijk
•  Valbeveiliging: Vertic, Zoetermeer

ROYAL DE REE HOLLAND, LISSERBROEK
•  Opdrachtgever: Royal De Ree Holland bv, Lisserbroek
•  Aannemer: J. Rip, Buitenkaag
•  Controle constructeur:  

Adviesbureau ir. J.G. Hageman bv, Rijswijk
•  Dakdekker: Lukasse Dakbedekkingen, Goes
•  EPDM: Firestone Building Products, Zaventem (België)
•  Zonnepanelen: KiesZon, Rosmalen

CAPITAL C, AMSTERDAM
•  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

•  WTB-Installaties: A. de Jong Installatietechniek, Amsterdam
•  Engineering koepel: Octatube, Delft
•  Glas: Hermans Techniglaz bv, Bergschenbroek
•  Restaurateurs: Van Milt Restaurateurs, Lunteren

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: Optigrün, Amersfoort
•  Dakhovenier: Frisia Bergum

NATIONAAL TENNISCENTRUM, AMSTELVEEN
•  Opdrachtgevers: Gemeente Amstelveen;  

KNLTB, Amstelveen; Netjes Beheer, Amstelveen
•  Architect NTC: Just Architects, Amstelveen
•  Architect parkeergarage en tennisbanen:  

Vaessen Architecten en Ingenieurs, Raamsdonksveer
•  Hoofdaannemer: Vaessen Algemeen Bouwbedrijf,  

Raamsdonksveer; Netjes Beheer, Amstelveen
•  Infra: Sturm bv, Zaandam
•  Dakdekker: Dakbedekkingsbedrijf Elro, Son
•  Tennisbanen: Rekre Sport, Baarn
•  Drainage-, filter-, bescherm- en substraatlagen:  

Optigrün Benelux, Nijkerk

DE WOLDRING, GRONINGEN
•  Opdrachtgever: Woldring Verhuur, Groningen
•  Architect: UCA Architecten, Groningen

•  Hoofdaannemer: Van Wijnen Groningen
•  Dakdekker: Rudde Dakbedekkingen, Tynaarlo
•  Leverancier dakbedekkingssysteem:  

Soprema Nederland, IJlst
•  Leverancier bevestigers: Guardian, Helmond
•  Leverancier veiligheidssysteem:  

Eurosafe Solutions Nederland, Zwolle

R.K. KERK SINT JOSEPH, HEERLEN
•  Opdrachtgever:  

Kerkbestuur RK Parochie Sint-Joseph, Heerlen
•  Renovatie-architect en opzichter:  

HVN Architecten bv, Maastricht
•  Dakdekker: Verkoelen Dakspecialisten Vlakke Daken bv, Weert
•  Leverancier dakbedekking: Derbigum, Breda

SPORTCENTRUM ELDERVELD
•  Opdrachtgever: Gemeente Arnhem
•  Dakdekker: Roofing Service Nederland, Brummen
•  Dakhovenier: Flora Nova, Ophemert
•  Zonne-energie: Hart4Solar, Zwijndrecht
•  Leverancier daksystemen: IKO bv, Klundert

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl



Lange Linden 32
5433 NC Katwijk

T  088-9965680 
F  024-6782495

info@aabogreentech.nl
www.aabogreentech.nl

Verwarm elke ruimte energiezuinig en onderhoudsarm op een 
duurzame en kostenbesparende manier met warmte die aanvoelt als 
de zon. Het enige dat u nodig heeft is een stopcontact! 

Infraroodverwarming biedt het ultieme thermische comfort.  
De onzichtbare straling verwarmt namelijk heel efficiënt niet de lucht, maar 
de  objecten in haar omgeving. Een aangename warmte die aanvoelt alsof 
u buiten in de zon zit is het resultaat. In stijlvolle verwarmingspanelen voor 
binnenshuis of krachtige warmtestralers voor buitenshuis en industrie: 
voor elke situatie hebben wij talloze infrarood verwarmingssystemen 
beschikbaar.

Infraroodverwarming is in elke ruimte te plaatsen als hoofd- of 
bijverwarming. De talloze kleuren en afwerkingen geven oneindige 
mogelijkheden voor afstemming op elke ruimte. Door gebruik te maken 
van slimme thermostaten of zelfs complete domotica-systemen is het 
mogelijk voor elke situatie een optimaal systeem te realiseren. Stijlvol, 
verantwoord én goedkoper dan traditionele verwarming! 

... met infraroodverwarming!

Verantwoord 
én goedkoper 
verwarmen...

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

www.daksafe.nl

Dé specialist op het gebied van dakveiligheid

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

KS1 kabelsysteem van Daksafe®
Een nieuw doorloopbaar kabelsysteem

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

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

Ontdek alle voordelen op:

www.ks1kabelsysteem.nl

Snelle montage gegarandeerd op
de volgende ondergronden:

Beton
Kanaalplaat vloeren

Gasbeton
Durisol

Staal vloeren
Hout
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Tijdens de studiedag Brandveiligheid  

Gevels, op 23 oktober in Nieuwegein,  

presenteerden een tiental sprekers de  

laatste stand van zaken aangaande  

normering, onderzoek, ontwerp en  

uitvoering van brandveilige gevels.  

Dit vakblad gaat niet over gevels  

maar over daken, dus onderstaand  

een samenvatting met de voor daken  

relevante informatie: daken aan de  

voet van gevels.

LESSEN VAN GRENFELL 

Ton Berlee

In Nieuwegein organiseerde de werkgroep ‘Gevels’ van NEN 
de studiedag, waar de laatste inzichten werden gepresen-
teerd door een keur aan brandexperts. De brandveiligheid, 
van gevels in het bijzonder, staat sinds de Londense toren-
brand vol in de belangstelling en is aanleiding geweest tot 
nader onderzoek aan gevels in Nederland. Bij die brand in 
Londen ging alles wat fout kon gaan ook inderdaad fout, 
waardoor je zou kunnen denken dat het scenario voor her-
haling onwaarschijnlijk is. Dat blijkt niet helemaal het geval.

Brandveiligheid:  
het dak aan de  
voet van de gevel

Foto: Kingspan Fire Seminar 2018.
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LESSEN VAN GRENFELL 

De brandveiligheid van een gebouw is er op gericht: 

•  de mensen die in het gebouw aanwezig zijn tijdens  
het uitbreken van de brand tijdig en veilig het gebouw  
te laten verlaten/te evacueren;

•  de mensen rond het gebouw zo min mogelijk in gevaar  
te brengen;

•  De gevolgen van de brand zoveel mogelijk te beperken 
c.q. te voorkomen dat de brand overslaat naar andere 
gebouwen.

Daarvoor moet een gebouw aan brandveiligheidseisen 
voldoen. Zo moeten bouwdelen voldoen aan brandeisen 
die onder andere zijn gerelateerd aan de hoogte van het 
gebouw. Een gevel van een gebouw met een hoogte van 
20 m, bijvoorbeeld, moet aan een andere eis voldoen dan 
een gebouw hoger dan 40 m. Eisen hebben betrekking op 
de mate van brandbaarheid, de brandlast, de verplaatsing, 
etc. Een gebouw moet vanaf een bepaalde grootte worden 
gecompartimenteerd, zodat niet gelijk het gehele gebouw  
in brand vliegt. Er moeten sprinklerinstallaties worden aan-
gebracht, vluchtwegen, branddeuren etc etc. Alles om aan 
de doelstellingen te voldoen. 

RISICOVOLLE GEBOUWEN
Na de brand in de Londense woontoren Grenfell (in 2017) 
waren er zeer veel vragen en werden maatregelen geëist om 
een tweede ‘Grenfell’ te voorkomen. Britse politici zeiden voor  
de camera de eisen aan gebouwen te verhogen. Het is een  
bekende bestuurderskramp: op papier strengere regels formu-
leren, maar geen of nauwelijks middelen verstrekken om op 
de naleving toe te zien. Het vrijwel volledig ontbreken van 
toezicht, aangevuld met het negeren van signalen en waar-
schuwingen, was in Londen de hoofdoorzaak. De bestrijding 
maakte de ramp compleet, de brandweer ging er namelijk 
van uit dat de toren conform de regels was gebouwd.  
Het is in Nederland de brandweer die bij een bouwaanvraag 
erop toeziet dat die eisen in het ontwerp zijn opgenomen. 
Ook hier is er weinig toezicht op de uiteindelijke uitvoering. 
De Nederlandse overheid zag zich genoodzaakt tot onder-
zoek aan gevels, te beginnen de gevels van hoge gebouwen. 

Victor Termijn van Bouw- en Woningtoezicht (B&W) Rotterdam 
deed verslag van de inventarisatie brandveiligheid in de 
Maasstad. Rotterdam kent de meeste hoge gebouwen van 
Nederland. B&W is begonnen met het inventariseren van de 
‘eigen’ gebouwen om de door DGMR, Hamerlinck & Nieman  
ontwikkelde methode van beoordeling van bestaande gevels  
en gebouwen te toetsen. De methode kent een risico-inde ling 
van gebouwen naar type gevelbekleding, gebruikersfunctie, 
omvang en brandvoorzieningen. Rotterdam beschikt over 
een Gemeentelijk Registratiesysteem, waardoor effectief 
geselecteerd kon worden. Ook werd de Rotterdamse brand-
weer bij de inventarisatie betrokken. Die stelde bij brand 
steeds meer menskracht te moeten inzetten om alle bewoners 
veilig uit een gebouw te krijgen. De afnemende mobiliteit 
van de gebruikers van gebouwen is daarom tevens als risico-

factor opgenomen. Dat zijn gebouwen met een ‘slaapfunctie’, 
zoals hotels, woningen, verzorgingstehuizen, etc. Niet per se 
hoogbouw dus en een aanzienlijke uitbreiding van het aan-
tal risicovolle gebouwen. De meest risicovolle gebouwen zijn 
nu in beeld en er worden gesprekken gevoerd om te bezien 
hoe daar mee om te gaan. 

EISEN VOOR GEVELS EN DAKEN VERSCHILLEN
De ene brand is de andere niet en het verschilt per gebouw. 
Eenvoudige uitgangspunten onderbrengen in normen,  
die weer in bouwregels worden beschreven, is ronduit moeilijk. 
Zo zijn er nog geen eenduidige Europese normen voor 
brandveiligheid: verschillende landen hanteren verschillende 
normen. Met name de toets van (ont)brandbaarheid van 
gevels verschilt. Bij deze test wordt een gevelopstelling bloot-
gesteld aan een gedefinieerde ‘brandlast’ en moet de gevel 
enige tijd bestand zijn tegen die brand, waarbij het vuur zich 
niet te veel mag verspreiden. Die brandlast is in Nederland 
relatief gering (een prullenbakbrand, aldus de aanwezige 
experts) terwijl de brandbaarheid van gevels door meer 
isolatie, meer kunststof en meer installaties als zonnepanelen 
juist toeneemt. Er zijn testen met en zonder wind, met meer 
en minder brandstof, in verschillende opstellingen. 

Aan daken worden andere eisen gesteld dan aan gevels 
waar het brandbaarheid betreft. En dat stemt tot nadenken. 
Vooral bij de overgang van daken aan de voet van gevels 
vormt dit een aanvullend risico. Vele gebouwen in Nederland 
hebben een ‘basis’, de gevels reiken niet tot aan het maaiveld. 
Vele daken kennen daarom ‘opgaand werk’. De ‘brandlast’ 
van de daken met opgaand werk moet gering zijn, om de 
brandveiligheid van het opgaande werk te waarborgen,  
niet meer dus dan de ‘prullenbakbrand’. Gemetselde gevels 
zijn redelijk bestand tegen brand, maar samengestelde  
gevels, zoals die ook toegepast worden bij de energietransitie,  
zijn veel brandgevoeliger. Bij het werken aan het dak, zowel bij 
de realisatie als bij onderhoud/renovatie, mag geen gebruik 
worden gemaakt van ‘open vuur’. Dat laatste is inmiddels 
voorschrift en praktisch ook het geval. Het risico op brand en 
de gevolgen van verkeerd handelen zijn terecht onderkend.  
In het ontwerp, echter, gaat er nu te veel fout. In geval van 
brand is de brandlast van het platte dak, zeker met kunststof 
isolatie, aan de voet van de gevel veel hoger dan de naar de 
normen getoetste gevel kan weerstaan.

De brandgevoeligheid van voorzetgevels, zoals bij reno-
vatieprojecten die, in het kader van de energietransitie, 
gepaard gaan met veel kunststof isolatie, is veel hoger dan 
de traditioneel samengestelde gevels met metselwerk.  
Bij dergelijke gevelrenovaties zou onbrandbare isolatie aan 
de voet van de gevel verplicht gesteld moeten worden.

SAMENVATTEND 
Het risico van open vuur bij werkzaamheden aan de voet 
van opgaand gevelwerk is onderkend. Uit de inventarisa-
tie blijkt dat gevelconstructies brand gevoeliger zijn dan 
gedacht.  

Niet alleen hoge gebouwen laten zich moeilijk ontruimen, 
door de vergrijzing eigenlijk alle gebouwen met slaapfunctie. 
Als er brand uitbreekt in een gebouw moet deze zoveel als 
mogelijk beperkt blijven. De schil van het gebouw is een be-
palend aspect bij brand en moet in zijn samenhang worden 
beoordeeld. Een plat dak aan de voet van de gevel is vanuit 
die optiek een risico, wat beperkt kan en moet worden. Te 
denken valt aan toepassen van onbrandbare isolatie en 
steenachtige afdekking. ■

DE AANSLUITING VAN EEN PLAT DAK OP EEN GEVEL IS HIER BOVEN  
SCHEMATISCH WEERGEGEVEN. DE AANVULLENDE LAGEN ZIJN  
HIERBIJ BUITEN BESCHOUWING GELATEN. 

HET SAMENGESTELD DAK MOET BESTAND ZIJN TEGEN EEN  
BRANDLAST DIE NIET DOOR HET DAK MAG BRANDEN EN WAARVAN  
DE UITBREIDING BEPERKT MOET ZIJN (VLIEGVUURBESTENDIG).

DE SAMENGESTELDE GEVEL MOET BESTAND ZIJN TEGEN EEN  
NAAR DE NORMEN VASTGESTELDE BRANDLAST. 

DE BOUWDELEN DAK EN GEVEL WORDEN IEDER AFZONDERLIJK  
IN HUN SAMENSTELLING GETEST EN HET RESULTAAT IS VOORAL  
AFHANKELIJK VAN DE ONDER- EN ACHTERCONSTRUCTIE.  
DE ONDERDELEN VAN DE DAK- EN GEVEL, ZOALS ISOLATIE OF  
HOUT, KUNNEN NAMELIJK ZELF WEL BRANDBAAR ZIJN,  
MAAR IN HUN TOEPASSING NIET. 

IN HET STREVEN NAAR EEN HOGERE ISOLATIEWAARDE IS  
HET GEBRUIK VAN KUNSTSTOF ISOLATIE TOEGENOMEN. 

DE BRANDLAST VAN DE MATERIALEN WAARUIT HET PLATTE DAK  
IS SAMENGESTELD IS IN DE REGEL HOGER DAN DE BRANDLAST  
WAARMEE DE GEVEL OP BRANDGEDRAG GETEST IS.
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De brand in de Londense woontoren Grenfell in 2017.



JACK PLAATST VANAF NU 
SKYLUX DAKRAMEN

Plaats jij je dakramen graag snel, zonder gedoe achteraf én tegen een 
mooie winstmarge? Werk samen met Skylux. Je monteert onze innovatieve 
dakramen net zo vlot als klassieke wenteldakramen.

En je klanten? Die maak je ook happy: zij krijgen een bijzonder kwalitatief 
kiepdakraam. Standaard muggenhor aan de buitenkant, kind- en inbraakveilig, 
makkelijk te reinigen ...  Gedaan met de nadelen van een wenteldakraam! 
Skylux is de toekomst voor jou én je klanten. 

Contacteer ons en wordt premium dakwerker! 
Tel +32 56 20 00 00 - info@skylux.be

Uniek: 
Muggenhor 

aan de 
buitenkant
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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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Branchevereniging ProBitumen Benelux organiseerde op 12 november  

in De Mariënhof in Amersfoort de vierde editie van het management 

symposium, dit jaar voor het eerst onder de nieuwe naam.  

Dit keer stond de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) centraal.

Het nieuwe normaal
PROBITUMEN BENELUX MANAGEMENT SYMPOSIUM 2019

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE KWALITEITSBORGER
Om te beginnen peilde dagvoorzitter Simone van Trier de 
houding van de aanwezigen ten opzichte van de aanstaan-
de Wkb. Ze bespeurde weinig enthousiasme. ‘Het mot maar,’ 
vatte ze de algemene stemming samen. Bart Dunsbergen 
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties (BZK) voelde zich daarom genoodzaakt te benadruk-
ken dat de aanstaande wet een verbetering beoogt van 

de huidige bouwpraktijk. De bouwkwaliteit gaat omhoog 
en de verantwoordelijkheden worden helderder: het wordt 
bij problemen veel minder eenvoudig (om niet te zeggen: 
onmogelijk) om naar andere partijen te wijzen. De wet is  
ook bedoeld om de consument te beschermen.  
Momenteel wordt deze nog vaak van het kastje naar de 
muur gestuurd, omdat in de huidige situatie de aannemer 
na de oplevering niet meer verantwoordelijk is voor de  
gebreken, die ‘redelijkerwijs’ door de opdrachtgever  
opgemerkt hadden kunnen worden. Volgens Dunsbergen  
is het goed dat hier nu verandering in komt.

Hoewel het er wel op lijkt, benadrukte Dunsbergen dat de 
Wkb geen privatisering is in de strikte zin van het woord.  
De overheid houdt wel degelijk een oogje in het zeil, omdat 
het de taak is van de overheid erop toe te zien dat wordt vol-
daan aan de wet (lees: het Bouwbesluit). Maar de daadwer-
kelijke uitvoering van deze controles zal worden overgelaten 
aan private kwaliteitsborgers, waarbij in aanmerking moet 
worden genomen dat hun wettelijke taak is om te borgen dat 
het bouwwerk aan het Bouwbesluit voldoet: het Bouwbesluit 
formuleert minimale eisen, maar vanzelfsprekend kan de 
kwaliteitsborger ook aanvullende eisen borgen. Dat zijn dan 
private eisen, waar de overheid verder geen rol in speelt.

Punt van aandacht is dat de kwaliteitsborger 100% onafhan-
kelijk dient te zijn. Deze notie hield de gemoederen enige 
tijd bezig, want hoe borg je zoiets? Wanneer bijvoorbeeld 
een groot aannemersbedrijf al haar werken door dezelfde 
kwaliteitsborger laat borgen, is die onafhankelijkheid al 
gecompromitteerd. Het riep de vraag op in hoeverre dakdek-
kers kunnen samenwerken met één partij. Hoe hiermee om 
te gaan? Een antwoord hierop werd later geformuleerd door 
Erik Schot namens de Vereniging Kwaliteitsborgers Nederland. 
Een vast samenwerkingsverband met bijvoorbeeld een dak-
adviesbureau hoeft geen enkel probleem te zijn en is alleen 
maar goed voor de dossiervorming. Het is alleen zaak om de 
definitieve kwaliteitsborging door een onafhankelijke kwali-
teitsborger uit te laten voeren. Alles wat al is gecontroleerd 
en/of gecertificeerd, hoeft niet meer door de kwaliteitsborger 
te worden gecontroleerd.

WAARSCHUWINGSPLICHT
Remco Smith van Fundament Advocatuur gaat ervan uit  
dat iedereen goed werk wil leveren. Hij hekelde dan ook 
de veelvuldig gemaakte vergelijking met de auto-industrie, 
waarbij men er altijd zondermeer van uit mag gaan dat  
de auto voldoet aan de eisen die eraan worden gesteld.  
De bouw- en de auto-industrie zijn immers onvergelijkbaar, 
al was het alleen maar omdat elk gebouw, in tegenstelling 
tot een auto, uitgaat van een ander ontwerp. Je begint dus 

bij een gebouw telkens van voren af aan. Hoe te voorkomen 
dat je later opdraait voor gebreken tijdens de uitvoering? 
Een verzekering tegen verborgen gebreken is duur.  
Smith ging met name in op de waarschuwingsplicht van  
de dakdekker, wanneer hij onregelmatigheden constateert.  
De dakdekker is verplicht het schriftelijk en ondubbelzinnig  
aan te geven wanneer hij gebreken constateert in de  
opdracht of in het werk: dit geldt ook vóór of tijdens het  
aangaan van de overeenkomst. 

Smith memoreerde dat tijdens een bouwproject vaak een 
soort wantrouwen heerst: er wordt ervan uitgegaan dat de 
dakdekker gebreken aankaart om meerwerk te kunnen 
schrijven. In alle gevallen geldt dat, wanneer de dakdekker 
signaleert dat het niet goed gaat, hij het werk niet moet 
uitvoeren. Tijdens de discussie die hierop volgde werd  
ingegaan op de machtsverhoudingen op de bouwplaats. 
Ook de aansprakelijkheid van de architect, die zich veelal 
onttrekt aan de inhoudelijke discussies over zijn eigen 
ontwerp, werd besproken. De conclusie was dat de samen-
werkende partijen in een vroeg stadium met elkaar om tafel 
zullen moeten en, als het even kan, moeten samenwerken  
op basis van een langdurige relatie.

De wijze waarop de kwaliteitsborger zou moeten  opereren 
begint steeds meer vorm te krijgen. Erik Schot van de 
Vereniging Kwaliteitsborgers Nederland ging in op de 
gereedmelding van een project. Ook hij benadrukte dat de 

Voorzitter Dirk Theuns memoreerde in zijn openingswoord  
dat het symposium drie jaar geleden was bedoeld als een 
eenmalig evenement. Inmiddels is het uitgegroeid tot een 
vaste waarde binnen de dakenbranche. Ook ditmaal was  
de zaal goed gevuld. Het onderwerp dat dit jaar werd  
besproken, gaf daar dan ook alle aanleiding toe.  
Van de Wkb is in ieder geval duidelijk dat hij van kracht gaat 
worden. Voor het overige is er vooral veel onduidelijkheid. 

Drie sprekers, achtereenvolgens van het Ministerie van BZK, 
een advocaat en een kwaliteitsborger, probeerden enige 
duidelijkheid te scheppen. Daarin slaagden ze wel,  
al zal veel nog al doende moeten blijken. De proefprojecten  
lopen nu. Na de pauze werd de blik nadrukkelijk op de 
toekomst gericht, met spreekbeurten van weerman Ed Aldus 
over de klimaatsverandering en internetexpert Danny Mekic. ´

Bart Dunsbergen Ministerie van BZK) en dagvoorzitter Simone van Trier.

Weerman Ed Aldus.

Remco Smith van Fundament Advocatuur.

Erik Schot van Vereniging Kwaliteitsborgers Nederland.
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PROBITUMEN BENELUX MANAGEMENT SYMPOSIUM 2019

meldingsplicht van de betrokken partijen: afwijkingen dienen 
schriftelijk te worden gemeld aan alle partijen (dus ook de 
opdrachtgever). Dat laatste is soms lastig, vanwege de eerder 
genoemde machtsverhoudingen, maar het zorgt er wel voor 

dat de opdrachtgever in staat wordt gesteld om actie te 
ondernemen op het gebrek, of er juist voor te kiezen dit niet 
te doen. Deze acties dienen dan ook te worden vastgelegd 
en eveneens te worden opgenomen in het dossier. 

HET NIEUWE NORMAAL
Na de pauze was voorzien in een lezing over klimaatveran-
dering door weerman Ed Aldus van RTV Rijnmond. Hij bracht 
het luchtig, maar feitelijk was zijn boodschap zeer alarmerend. 

Het gegeven dat het klimaat in hoog tempo verandert,  
liet hij eenvoudig zien aan de hand van de statistieken. 
Tussen 1901 en 2010 is de zeespiegel met 19 cm gestegen. 
Aldus raadde de aanwezigen dan ook aan een huisje op de  
Veluwe te kopen, dan heeft men binnen afzienbare tijd een  
huis aan zee. De 25 warmste jaren van eeuw hadden we alle-  
maal ná het jaar 1988. En de maanden juni, juli, augustus, 
september en oktober van 2019 waren allemaal de warmste 
ooit. Wie de verandering van het klimaat ontkent, gaat voor-
bij aan het overweldigende bewijs van dit soort statistieken. 
De klimaatverandering houdt kortgezegd in dat de winters 
zachter worden: het voorjaar begint eerder en de winter 
 begint later. Langdurige droge periodes zullen worden afge-
wisseld met zeer natte perioden met zeer hevige neerslag. 

Verder vertelde hij smakelijk over diverse technische aspec ten 
van de meteorologie. Zo ging hij bijvoorbeeld in op de notie 
‘warmer dan normaal deze tijd van het jaar’. Wat ‘normaal’ is, 
wordt bepaald aan de hand van het langjarig gemiddelde. 
Hierbij wordt uitgegaan van de drie voorafgaande decennia. 
Momenteel wordt uitgegaan van de gemiddelden van de 
jaren 1981-2010. Vanaf volgend jaar, 2020, verschuift dit en 
wordt uitgegaan van de gemiddelden van de jaren 1991-2020. 
Dan zullen we waarschijnlijk minder te horen krijgen dat het 
bijvoorbeeld warmer is dan ‘normaal’, omdat de hogere 
temperatuur (of bijvoorbeeld de hoeveelheid neerslag) dan 
het nieuwe ‘normaal’ zal zijn.

Tenslotte ging internetexpert Danny Mekic in op de kansen 
en bedreigingen in de digitale wereld. De wereld digitaliseert 
in hoog tempo, wat hij illustreerde aan de hand van een 
vergelijking tussen de computer die de Apollo 11 naar de 
maan begeleidde (Apollo Guidance Computer AGC) met 
de huidige smartphones (die veel meer geheugen en  
vermogen hebben). Deze ontwikkeling biedt kansen,  
maar ook bedreigingen. Onze afhankelijkheid van de tech-
nologie is de meest in het oog springende bedreiging.  
Aan de andere kant zijn de commerciële mogelijkheden 
 legio. Mekic liet dit zien aan de hand van een lijstje manieren 
om ‘alles aan iedereen te verkopen’. 

Zo werd het ProBitumen Benelux Management Symposium 
alsnog optimistisch besloten. Ter afsluiting stelde Dirk Theuns 
alvast de volgende editie van het symposium in het vooruit-
zicht, de lustrumeditie, waar zonder twijfel de hier besproken 
onderwerpen opnieuw ter sprake zullen komen. ■

De Mariënhof in Amersfoort
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Zorgeloos 
werken op 
hoogte .

AaboSafe biedt een totaalpakket van producten, diensten en 
ondersteuning om bestaande en nieuwe daken veilig begaanbaar 
te maken voor aanbrengen, onderhoud, renovatie en alle andere 
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Na de patatgeneratie (geboren tussen 1970 en 1985) hebben we nu te  

maken met de ‘Ja, maar…’-cultuur van generatie Y (geboren in 1985-2000,  

nu dus 19 tot 34 jaar oud). In Nederland, dus ook in opleidingenland.

Van patatgeneratie naar  
de ‘Ja, maar…’-cultuur

BERICHT VAN TECTUM

om de verwijtende vinger van de docent subtiel te buigen in 
de richting van een groepsgenoot. En zo zonder moeite de 
beschuldiging doorschuift: ‘Ja, maar hij deed het ook.’
Het is de student die tijdens de lessen regelmatig bromt en 
klaagt en vaker dan het ons lief is, de grenzen opzoekt.  
De student dus (in de ogen van een docent/ begeleider), 
die geen verantwoordelijkheid lijkt te willen nemen. Je hebt 
er de handen aan vol. Als pedagoog weet je uit de boeken, 
dat je hem op een speciale manier moet benaderen, maar 
in het echte leven ben je daar helaas niet altijd toe in staat.
Je ziet bij elke reactie van zo’n student dat hij de verant-
woordelijkheid bij iets of iemand anders legt. Het heeft er 
alle schijn van dat hij op een negatieve wijze om positieve 
aandacht vraagt.

HELPEN
Als docent/begeleider wil je heel graag je studenten verder 
helpen. Daarbij heb je dan vaak de neiging om te ‘willen 
repareren’, om te willen overtuigen, om oplossingen aan te 
dragen of om te waarschuwen. In de praktijk heeft dat helaas 
bijna altijd een tegengesteld effect. Of studenten gaan in 
de verdediging en zijn eenvoudigweg niet meer bereid om 
te veranderen. Of ze veranderen wel, maar doen dit dan in 
principe alleen voor jou, in jouw rol als docent/begeleider, 

waardoor ze na een poosje langzaam toch weer terugvallen 
in hun oude gedrag.
Het is fijn om te weten (volgens diezelfde, eerder genoemde 
pedagogische boeken) dat het ‘ja, maar…’ nooit echt gericht 
is op jou als opleider of individu.

EEN PASSEND RECEPT
Een passend recept voor het ‘ja, maar…’ is lastig.  
Natuurlijk zou je tegemoet kunnen komen aan de wensen 
van de student. Er zijn echter situaties waarin dit absoluut 
niet kan. De situaties die gewoon vragen om een stand-
vastig optreden. 
Door de student duidelijkheid te geven met behoud van de 
relatie, laat je hem jouw standvastigheid voelen en wordt  
een onnodige discussie voorkomen. Dit laatste leidt namelijk 
vaak tot een verhoogde spanning of ergernis.
In bovenstaande situaties zal het argument ‘Je weet toch  
zeker wat de regels zijn’ zelden tot begrip leiden bij de leerling. 
Elk argument dat de docent aandroeg, was voor de leerling 
een voorzet om die beweegreden onderuit te halen.

OPLOSSING
Hoe zouden we dit gedrag dan kunnen aanpakken? 
Ook hiervoor vinden we in de boeken een mogelijk strijdplan. 
Zo adviseert men samen te vatten wat de student gezegd 
heeft, waarna je nogmaals jouw standpunt laat volgen.

Voorbeeld van zo’n reactie in situatie 1:
Docent: Ik weet dat je jouw tas aan de kant hebt moeten  
zetten en dat Branco wel eens op zijn pen kauwt en toch wil 
ik dat je aan de slag gaat met de verwerkingsopgaven.

Voorbeeld van zo’n reactie in situatie 2:
Docent: Ondanks dat je vanmorgen niet hebt ontbeten  
en dat je voorzichtig zal doen, wil ik echt dat je het eten  
nu wegstopt.

Ook wil het instellen van een time-out in sommige gevallen 
enig soelaas bieden. Er zijn momenten waarop studenten hun 
emoties luid of bot naar buiten brengen. Bijvoorbeeld door te 
schreeuwen, te vloeken en door krachttermen te gebruiken 
in hun uitingen. Soms zelfs tot grensoverschrijdend of verbaal 
agressief gedrag.
Het doel van het optreden daartegen moet enerzijds vooral 
zijn om grenzen te stellen aan de wijze waarop de student 
uiting geeft aan zijn emoties en anderzijds om dit gedrag zo 
snel mogelijk te laten stoppen. 

Een voorbeeld van het instellen van een time-out kan zijn:
“Ik hoor dat je het niet met mij eens bent… Je praat nu zo 
hard, dat ik niet goed kan horen wat je mij wilt zeggen. Ik wil 
er graag met je over praten. In de koffiepauze kom ik even 
naar je toe”

Het is belangrijk het ‘Ja, maar….’-gedrag zo vroeg mogelijk te 
onderkennen. De docent/begeleider is nog niet persoonlijk 
geraakt en heeft daardoor minder zijn eigen spanning.  
Daardoor is hij in staat met minder energie makkelijker op  
te treden. Voor de betreffende dakdekker is het makkelijker 

om te stoppen met het gedrag…hij hoeft maar een  
kleinere stap terug.

Deze ‘Ja, maar….’-cultuur ziet men gelukkig/ helaas niet 
alleen bij onze student/dakdekkers, maar deze komt overal 
in onze maatschappij voor. De ‘Ja, maar….’-houding wordt 
beschouwd als een typisch Nederlands fenomeen.
Het gaat hierbij dan om mensen die om één of andere 
reden de dingen zien zoals ze hadden moeten zijn.  
Ze zien vooral alles wat er niet is. Het glas is voor hen meestal 
halfleeg. Ze nemen een afwachtende houding aan.

Daarom is het noodzakelijk dat we elkaar laten zien dat het 
glas altijd halfvol is. Dat doen we zeker met onze student-
dakdekker. De gedachte dat er veel te doen is, maar dat er 
al wel verheugd gereageerd mag worden op het feit dat er 
toch ook al wel veel gedaan is, dat is een fijne. Niks ja-maren, 
accepteren dat zaken zijn zoals ze zijn en verder uitbouwen 
naar nog iets mooiers, daar gaat het om.

Of, zoals het ook wel eens zou kunnen, tevreden zijn met wat 
je hebt. En als het beter kan, of anders, of mooier, dan komt 
dat vanzelf wel of daar gaan we met elkaar aan werken. 
Vanuit het positieve, niet vanuit het negatieve.  
Daarover gaat sowieso het opleiden, iets doen vanuit het 
positieve. Dan wordt het vanzelf allemaal anders, verschijnen 
er nieuwe vergezichten en hebben we het uiteindelijk met 
elkaar weer wat mooier gemaakt. ■

Adri de Voest en Karel-Jan Batenburg, TECTUM

We maken bij TECTUM de laatste tijd in onze dagelijkse 
werkpraktijk steeds vaker mee dat een student/dakdekker 
in de ‘ja, maar….-stand’ gaat en de vakkundigheid van zijn 
leermeester of de docent ter discussie stelt. Dingen zegt als: 
‘waarom zeg je dat tegen mij?’, ‘hoe lang gaat dit nog  
duren?’, of ‘volgens mij begrijp je er helemaal niets van’.  
Met deze beknopte verhandeling geven wij graag inzage  
in onze dagelijkse beroepspraktijk.

IK EN JULLIE
We kennen bij TECTUM de student/dakdekker (gelukkig nog 
fors in de minderheid), die enorm op zichzelf gefocust is.  
Je hoort dan vaak het woordje ‘ik’. Maar ook de  
student/dakdekker die zich richt op de organisatie.  
In dat geval hoor je vaak kritiek op de opleiding en de  
daarbij behorende regels met ‘jullie’. In een aantal gevallen 
is het ook een combinatie van de twee.
In beide situaties is het is de student/dakdekker van wie  
het er op lijkt dat hij zijn verantwoordelijkheid niet wil nemen. 
Die dan op hetzelfde moment wel weer de kunst verstaat 

SITUATIE 1

Docent: Dan gaan we nu de verwerkingsopgaven maken.
Leerling: Ja, maar ik ben mijn pen kwijt.
Docent: Alweer?
Leerling: Ja, als we onze tas steeds aan de kant moeten zetten 
dan raak ik dingen kwijt.
Docent: Pak maar even een pen uit de beker op mijn bureau.
Leerling: Alsof die nog te gebruiken zijn.  Branco heeft er al  
op meerdere zitten kauwen.
Docent: We hebben het nu niet over Branco.
Leerling: Ja, ik hoorde u wel. En toch is het zo.
Docent: Ga nu maar snel aan je werk.
Leerling: Wat was de opdracht ook al weer?

SITUATIE 2

Docent: Niet eten en drinken in de lokalen alsjeblieft.
Leerling: Ja, maar ik kijk toch uit. Ik zal heus niet  
knoeien hoor.
Docent: Dat zal best, maar je weet toch wat de  
regels zijn?
Leerling: Ja, maar ik heb vanochtend niet ontbeten.  
Als ik voorzichtig doe moet het toch kunnen?
Docent: Dan moet je straks in de pauze maar eten!
Leerling: Ja, maar zolang kan ik toch niet wachten…
dan verhonger ik.

Overigens schijnt dit fenomeen inmiddels ook in het 
voetbal voor te komen. Zo zei Slutsky, de trainer van  
Vitesse, onlangs dat hij de twee belangrijkste woorden  
kent: ‘waarom?’ en ‘maar’. Spelers vragen je altijd  
‘waarom?’ en zeggen ‘ja, maar….’. Naar zijn zeggen 
heeft in de andere landen waar hij gewerkt heeft,  
geen speler hem ooit dezelfde vragen gesteld.
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Werken op daken betekent doorgaans ook werken in de nabijheid  

van antennes. Antennes produceren een zwak elektromagnetisch veld.  

Het werken aan en bij antennes is daarom aan regels gebonden.  

In dit artikel een overzicht.

Veilig werken  
bij antennes

VEILIG EN GEZOND WERKEN

Nederland hanteert deze limieten op advies van de  
Raad van de Europese Unie. De aanbeveling 1999/519/EG 
is voor de bevolking, richtlijn 2013/35/EU is voor werknemers 
die in de buurt van antennes werken.

De ICNIRP toetst de limieten regelmatig. In 2018 leidde  
dit tot een aanpassing en consultatie. Op dit moment  
is het wachten op de herziene versie van de ICNIRP.  
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is 
van plan de blootstellingslimieten wettelijk vast te leggen 
in de Telecommunicatiewet (Tw). Sommige landen maken 
overigens op basis van dezelfde wetenschappelijke kennis 
andere beleidskeuzes. Verschillende politieke en maatschap-
pelijke afwegingen spelen hierbij een rol. Ze kiezen dan voor 
een hogere veiligheidsfactor dan de veiligheidsfactor 50 van 
de blootstellingslimieten die Nederland hanteert.

VOORZORGSMAATREGELEN
Als vuistregel geldt dat men altijd binnen de veilige inter-
nationale norm zit als men zich op minimaal 5 m afstand 
van de antenne en minimaal 2 m onder de antenne bevindt. 
Wanneer men zich binnen die zone bevindt, geldt dat  
men zich daar niet langer dan één minuut kan bevinden. 
Volgens de Arbocatalogus Bouw & Infra geldt overigens een 
afstand van minimaal 3 m horizontaal en 0,5 m verticaal bij 
enkelvoudige antennes. Daarbij wordt opgemerkt dat bij 
complexe installaties met de gebouw- of antenne-eigenaar 
over de afstand die moet worden aangehouden of even-
tueel het uitschakelen van de installatie.

Hoe dan ook dienen de werkzaamheden bij een antenne 
te zijn opgenomen in de risicoinventarisatie- en evaluatie 
(RI&E). Hierin wordt ook de veilige actiezone bepaald.  
Als men de antenne niet kan herkennen, wordt ook 

 aangeraden contact op te nemen met de eigenaar van het 
gebouw, de werkgever of opdrachtgever. Zij kunnen het type 
antenne en de actiezone achterhalen. Vervolgens wordt de 
zone tijdelijk afgebakend met een lint of bord, zodat tijdens 
het werk de antenne en de actiezone niet per ongeluk kan 
worden vergeten.

Indien men langer dan één minuut binnen de actiezone 
moet werken, dient men hier afspraken over te maken  
met de eigenaar van de antenne. Deze kan bijvoorbeeld  
het uitzendsignaal tijdelijk verminderen of stopzetten.  
De eigenaar van het gebouw weet van wie de antenne 
is. Zijn de werkzaamheden bij de antenne regelmatig en 
terugkerend, maak dan afspraken met de eigenaar van het 
gebouw over bijvoorbeeld de looproute of de afbakening 
van de route. 

TRAININGEN
Er zijn diversie trainingen omtrent het veilig werken in de  
nabijheid van antennes beschikbaar. Denk daarbij aan  
een training met elektrische installatie (op basis van  
NEN-EN 50110/NEN 3140) of een operationele veiligheids-
training (electro static discharge). Het onderwerp wordt ook 
meegenomen in algemene veiligheidstrainingen,  
zoals VCA-VOL. ■

De Nederlandse mobiele operators hanteren al sinds jaar en 
dag de internationaal opgestelde blootstellingslimieten voor 
elektromagnetische velden. Het Agentschap Telecom houdt 
hier toezicht op en publiceert jaarlijks de meetresultaten. 

BLOOTSTELLINGSLIMIETEN
Elektromagnetische velden van antennes kunnen het 
lichaam opwarmen. Dat kan slecht zijn voor de  gezondheid 
en daarom zijn er blootstellingslimieten. Men mag niet  
worden blootgesteld aan elektromagnetische straling  
boven deze limieten. De warmteontwikkeling in het lichaam 
door elektromagnetische velden is afhankelijk van de 
 volgende factoren:

•  Frequentie: een hogere frequentie  
geeft minder warmteontwikkeling.

•  De fysieke afstand tot de antennes in masten  
of op daken: een grotere afstand betekent  
ook minder warmteontwikkeling.

De strengste blootstellingslimiet is 28 volt per meter (V/m). 
Deze limiet geldt voor antennes van radio, televisie en hulp-
verleningsdiensten (C2000). Deze antennes zenden met een 
frequentie van 10 tot 400 MHz. De limieten voor antennes 
voor mobiele communicatie lopen op tot 61 V/m. Dit zijn de 
frequenties 900 MHz, 1800 MHz en 2000 Mhz tot 300 GHz.  
WiFi valt hier ook onder. Het lichaam mag niet worden bloot-
gesteld aan hogere veldsterkten dan de genoemde limieten.

In 1998 heeft een internationale groep wetenschappers 
bepaald wat de maximale toegestane elektromagne- 
tische veldsterkte is, de zogenaamde blootstellingslimieten.  
Deze groep heet de International Commission on  
Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).  
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Aan het Reitdiep in Groningen is, op de plek waar vroeger een  

familie-meubelwinkel stond, een bijzonder fraai appartementencomplex  

gerealiseerd: De Woldring. Het pand is niet in het minst opvallend  

vanwege het dak, dat uit diverse hellende vlakken is opgebouwd.  

Aan de dakbedekkingsconstructie en de verwerking werden dan ook  

bijzondere eisen gesteld.

Complex dak appartementen- 
complex De Woldring  
tot goed einde gebracht

Tekst: Edwin Fagel

De Woldring herbergt 435 appartementen en heeft enkele 
commerciële ruimten op de begane vloer. Voor de bewoners 
komt er ook een fitnesscentrum met sauna. Het gebouw 
heeft 15 bouwlagen en een maximale hoogte van 50 meter. 
Opvallend zijn de verschillende hellingen van het dak,  
waarvan de steilste maar liefst 48% is. Het geheel is voorzien 
van een grijze Flagon PVC dakbedekking van SOPREMA, 
opvallende lichtstraten en zonnepanelen. Ook zijn er  
permanente voorzieningen aangebracht om een veilige 
onderhoudsfase mogelijk te maken. Al met al een dak dat 
naast de nodige voorbereiding door alle betrokken partijen, 
ook een intensieve samenwerking vroeg.

Rudde Dakbedekking werd voor dit project gevraagd,  
nadat de oorspronkelijke dakdekker vanwege de technische 
complexiteit afhaakte. Patrick Bruggeman, hoofd verkoop bij 
Rudde Dakbedekking, vertelt dat het budget aanzienlijk werd 
verruimd, omdat de opdrachtgever begreep dat een goede 
uitvoering van dit dak tijd nodig had. “Diverse zaken moesten 
in het voortraject al goed worden geregeld, om problemen 
in een later stadium te voorkomen,” aldus Bruggeman.  
“Denk bijvoorbeeld aan de windlast en de brandveiligheid, 
maar ook de afwatering en de bevestiging van de zonne-
panelen. Het project is medio november 2019 afgerond en 
het resultaat is bijzonder strak en mooi te noemen.”

TECHNIEK
Bruggeman: “Op de gasbeton ondergrond is de zelfklevende 
bitumineuze dampremmer Sopravap Stick Alu TS gelegd.  
Hier bovenop is in twee lagen van 70 mm de PIR isolatie  
toegepast. Er is gekozen voor een tweelaags systeem  
voor een optimale isolerende werking (de naden worden  
op deze manier gedicht). Vervolgens brachten wij de grijze 
Flagon PVC dakbedekking mechanisch aan. Op deze  
manier konden wij het dakbedekkingssysteem zonder 
gebruik van open vuur aanbrengen. Vanwege de windlast 
kozen we ervoor om de dakbedekking aan te brengen in 
dakbanen met een breedte van 80 cm. Dat maakte het werk 
intensief, maar zorgde ook voor een zeker resultaat.

Op het dakbedekkingssysteem is een permanent veilig-
heidssysteem van Eurosafe Solutions gemonteerd,  
in de vorm van een lijnsysteem en veiligheidsankers.  
Op de steilste hellingen bevestigden we aanvullend een  
laddersysteem (in totaal meer dan 400 meter).”

De PV-panelen zijn bevestigd aan de speciale ankers  
(in totaal zo’n 500) van Quick Slide . Bruggeman: “We moesten  
er zeker van zijn dat de gebruikte ankers hun werk doen op 
deze ondergrond, bij deze helling en gedurende de gehele 
levensduur van het dak. Daarom onderwierpen wij ze aan 
aanvullende trekproeven. Ook het valbeveiligingssysteem  
is aanvullend getest. Dit bovenop de testen vanwege hun 
reguliere certificering.”

De dakhellingen worden ongeveer elke 25 meter onderbroken  
door een ‘dam’: een waterremmer. Deze waterremmer voor-

komt dat het hemelwater (of sneeuw) met een te  
hoge snelheid naar beneden komt. Ter plaatse van deze 
water remmers brachten wij de hemelwaterafvoeren aan. 
Onderaan de hellingen plaatsten wij de noodoverlopen”. 

De lichtstraten zijn in het werk gemonteerd. De dakdekker 
werkte de opstanden netjes in met de PVC dakbedekking. 
De dakranden zijn afgewerkt met terracotta stalen kappen. 
Deze zorgen voor een luxueuze uitstraling.

ESTHETIEK
Het ontwerp van UCA Architecten in Groningen had als  
uitgangspunt dat de vorm van het gebouw goed in de  
omgeving past. Ook zorgt de vormgeving voor een snel  
bewegende schaduw, waardoor iedereen direct licht heeft. 
Het pand vormt bovendien een barrière voor de wind,  
wat eveneens zorgt voor een goed leefklimaat voor de  
bewoners. Tenslotte had de architect als doelstelling een 
duurzaam ontwerp te maken. Zo is bijvoorbeeld een  
grondwarmtepomp geïnstalleerd om het hele gebouw te 
verwarmen. Verder is het pand voorzien van elektriciteit,  
afkomstig van de op het dak gemonteerde zonnepanelen.

Het dakbedekkingssysteem had een duidelijke rol in de  
esthetiek van het gebouw. De daken zijn goed zichtbaar 
vanaf de naastgelegen N335. Bewust is gekozen voor een 
grijze PVC, omdat deze zowel een licht als een strak resultaat 
geeft. Onder invloed van de temperatuur trekt de dakbedek-
king namelijk mooi strak. Nadeel van een lichte dakbedekking 
is dat vuil op het oppervlak goed zichtbaar is. Doordat de 
daken hellend zijn, zal het meeste vuil echter wegspoelen. 

Daarnaast zorgen de lichtstraten, in combinatie met de  
zonnepanelen, voor een duidelijk esthetisch effect.  
Beide zijn zodanig aangebracht dat ze zwarte strepen 
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alleen nodig voor de fixatie, want het systeem hangt aan 
een veiligheidsanker. Opdrachtgever, Eurosafe Solutions en 
Rudde Dakbedekking maakten de afspraak dat er altijd 
iemand van de leverancier van het veiligheidssysteem  
mee het dak opgaat, zodra daar werkzaamheden moeten 
worden uitgevoerd.

SAMENWERKING
Zoals gezegd vergde dit project een intensief voortraject, 
waarbij alle betrokken partijen hun inbreng hadden.  
Rudde Dakbedekking was hierbij de spin in het web.  
Met fabrikant SOPREMA werd uitgebreid overleg gevoerd.  
De fabrikant testte de treksterkte van de dakbedekking en 
adviseerde de toepassing van de smalle dakbanen (80 cm)  
en de wijze van bevestiging. Met Eurosafe Solutions overlegde 
het dakdekkersbedrijf vervolgens over het toe te passen 
 veiligheidssysteem . Ook dit werd getest. Aan de werkzaam- 
heden lag een duidelijk Plan van Aanpak ten grondslag,  
dat werd uitgevoerd door een vaste ploeg. Bruggeman vertelt 
dat de samenwerking bijzonder prettig verliep, waardoor het 
geheel méér is geworden dan de som der delen. ■

vormen op het lichte dakoppervlak. Het dakdekkersbedrijf 
voorzag de zonnepanelen van een esthetisch fraai frame.

DUURZAAMHEID
Zoals gezegd was duurzaamheid een belangrijk uitgangs-
punt bij de realisatie van het appartementencomplex.  
De isolatielaag zorgt voor een Rc-waarde van 6 en de  
elektriciteit wordt duurzaam opgewekt door zonnepanelen. 
Het dakbedekkingssysteem draagt door de reflectie bij aan 
een comfortabele binnenruimte en heeft daarmee direct ook 
een gunstig effect op de opbrengst van de zonnepanelen. 
De dakbedekking heeft volgens de fabrikant een te verwach-
ten levensduur van ongeveer 30 jaar en is na het verstrijken 
van de levensduur recyclebaar.

De vorm waarin het gebouw is gemaakt, is een manier om 
bij de omgeving te passen. Een grondwarmtepomp verwarmt 
zoals gezegd het hele gebouw en de zonnepanelen voorzien 
de appartementen van elektriciteit.

VEILIGHEID
Tijdens de werkzaamheden is met behulp van steigers  
voorzien in een veilige werkplek. Het hele gebouw was in  
de steigers gezet. Maar dakdekkersbedrijf Rudde kon de  
dakbedekking op de steile hellingen niet vanaf de steigers 
aanbrengen. Daarom werd in de nokken van de hellende 
daken het Flesst-systeem aangebracht. Dit systeem is direct 
vanaf de daktoegang bereikbaar. Met dit lijnsysteem  
brachten de dakdekkers ‘abseilend’ de dakbedekking aan. 
Vanzelfsprekend was dit bijzonder intensief werk.  
Voorafgaand aan het werk moesten de dakdekkers speciale 
cursussen volgen om dit op een veilige en gezonde manier 
te kunnen uitvoeren. Het Flesst-systeem is na de werkzaam-
heden intact gelaten, zodat het ook tijdens de onderhouds-
fase te gebruiken is.

Op de dakvlakken is bovendien een lijnsysteem van  
Eurosafe Solutions aangebracht, gecombineerd met een 
laddersysteem. Het laddersysteem bestaat uit aluminium  
treden, bevestigd op een dakbaan. Deze is op haar beurt 
weer op de dakbedekking bevestigd. Deze bevestiging is 
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Olivijn: wij hadden dé trendsetters 
kunnen zijn

project smoel, daar wilden we ons massaal voor inzetten.  
Plus: daarvoor hadden we groenvoorzieners die zich de 
 blaren op de tong kletsten bij architect en opdrachtgever.  
Een lobby die ons geen energie kostte maar wel op 
 opbrengsten genereerde en lukte het niet, dan gooiden we 
er grind op. Ook goed toch, dachten wij dakdekkers.
Vergeet ook niet de opkomst van de zonnecollectoren,  
waar menig opdrachtgever intern flink mee kon scoren.  
De lobby die hiervoor op pad ging, was niet te stuiten.  
De PV-boeren schoten als paddenstoelen uit de grond 
en die beconcurreerden elkaar tot de tienden achter de 
komma. “Nul op de Meter, dat scoort altijd beter,” had zomaar 
hun slogan kunnen zijn. Niet eerder, uitgezonderd de storm-
schades van de afgelopen jaren, waren daken zo vaak in 
het reguliere nieuws.
Laat ik eens eerlijk zijn. Ook ik heb niet gezien dat het mest-
overschot, de zure regen en het CO2-probleem eigenlijk  
één groot probleem zijn voor ons land. Ik bedoel eigenlijk: 
ons kleine kikkerlandje, want met 41.543 km² zijn we nummer 
133 op een lijst van 235 bestaande landen en bedekken  
wij als Nederlanders ca. 0,03% van het aardoppervlak, om 
het even in perspectief te plaatsen. Als ik het wel had gezien, 
dan was ik uiteraard op de barricaden geklommen en had 
ik tijdens een ALV van VEBIDAK getracht al mijn collega’s te 
enthousiasmeren voor olivijn. Maar eerlijk gezegd zou mij  
dat nooit, maar dan ook nooit, zijn gelukt. Samen ergens  
zonder voorbehoud voor gaan, dat is ontzettend niet  
dakdekkerseigen. Dakdekkers denken meer:  
“Samen zijn we sterk, maar alleen scoor ik zelf meer!” 
Misschien wordt het eens tijd voor meer samenwerking  
binnen deze mooie branche. Trendsetters zullen we niet 
gauw worden, maar we kunnen wel meegaan in de golf  
van positieve publiciteit en misschien iets extra’s doen,  
waaraan iets meer kan worden verdiend. Laat maar weten 
dat wij jaren geleden al olivijn in huis hadden. Laat horen: 
“Wij kunnen u helpen het milieu te verbeteren, vertrouw  
op ons. Dakdekkend Nederland helpt u het CO2-probleem  
te bestrijden!”

Dakdekkersbedrijven verenigt u, klim op de barricaden en 
roep: “Hier ligt een olivijndak, geproduceerd met oer-Hollandse 
kennis en vakmanschap, om uw CO2 te verwerken!” ■

Als ik mijn vader vroeg: “Hoe kan dat nu, dat hadden jullie 
toch kunnen zien aankomen?” antwoordde hij altijd:  
“Dat is een koe onder zijn staart kijken”. Als je de uitkomst 
kent, is het niet zo moeilijk te bepalen wat iets is. Dat lijkt ook 
zo te zijn met olivijn. 
Hoe is het mogelijk dat we dit gouden goedje al jaren als 
winkeldochter in de etalage hebben staan, in plaats van 
ermee massaal te scoren? Dakdekkend Nederland had zich  
op de borst kunnen kloppen en zich in één klap als de 
meest innoverende branche van bouwend Nederland op  
de kaart kunnen zetten.
Want laten we eerlijk zijn: al heel wat jaren geleden hadden 
wij deze niche in onze handen. Natuurlijk kostte het product 
met dit materiaal wat meer en was in eerste instantie de 
groep potentiële afnemers beperkt. Ook waren niet alle  
rapporten eensgezind in de opvatting dat een dakbaan  
met olivijn-afwerking een aantoonbare CO2-vanger was. 
Natuurlijk zaten er bij het aanbrengen van een olivijn ballast-
laag extra kosten en randvoorwaarden. Een product met 
allemaal mitsen en maren, in een bedrijfstak waar geld 
verdienen niet altijd vanzelfsprekend is geweest, daar loopt 
men niet direct warm voor. 

Wat ook niet hielp, was dat de meeste producenten en 
 leveranciers de werking relativeerden. Ja, het doet wel wat, 
maar gewone leislag is ook kalkhoudend. Het werkt het beste 
als het water er een tijdje op blijft staan. Dat laatste hielp ons 
dakdekkers niet direct op weg naar de massale toepassing 
van een met olivijn gemineraliseerde afwerking. Want ik hoef 
u hier niet te vertellen dat dakdekkers worden afgerekend 
op water dat op het dak blijft staan. “Het afschot is niet goed, 
meneer. Wat gaan jullie daaraan doen?” 
Voor geballaste daken gold wat dat betreft hetzelfde:  
het water mocht voor een olivijndak niet te snel weglopen. 
Nu zie je niet dat er onder de ballastlaag plassen water  
op het dak staan, maar als de bulk komt natuurlijk wel.  
Gaat in eerste instantie de klant dan niet zeuren over  
te veel of te weinig water? Het voldoet niet aan de geldende 
norm, maar is dat erg? Natuurlijk kunnen we de hwa’s  
dit keer hoger aanbrengen, dan blijft er zeker water staan,  
maar mag dat wel?
Verder werd er in die tijd niet overal voldoende verdiend om 
zich in te zetten voor olivijndaken. Groendaken: daar kon men  
sowieso mee scoren. Daktuinen en tuindaken gaven een 
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Januari

 13.01 Ontwerp zonnestroomsystemen  3 dagen

 15.01 Dakcursus platte daken  7 dagen

 16.01 Installeren van zonnestroomsystemen  2 dagen 

 21.01 Duurzame daken  1 dag

 23.01 Bouwkundige montage zonne-energiesystemen  2 dagen

 30.01 PV-installaties aansluiten op de meterkast  1 dag

�31.01 Inspecteren en testen PV-installaties  2 dagen

Februari

�04.02 Onderhoud en beheer van Gevels  2 dagen 

�06.02 Masterclass Platte daken  1 dag 

 13.02 Onderhoud en beheer van pannendaken  1 dag 

�18.02 Contractmanagement 2.0  1 dag

�20.02  Installeren van zonnestroomsystemen  2 dagen 

Maart

�03.03 Onderhoud en beheer van platte daken  2 dagen 

�05.03 Bouwkundige montage zonne-energiesystemen  2 dagen

�11.03 Dakcursus Groene Daken  1 dag

�17.03 Veilig werken op hoogte/ pbm-gebruik  1 dag

�19.03 Uitvoeren van een dak-RI&E  2 dagen 

�20.03 Inspecteren en testen PV-installaties  2 dagen

�23.03  Ontwerp zonnestroomsystemen  3 dagen

�24.03 Duurzame daken  1 dag

�25.03 Cursus Daken voor administratief personeel  1 dag

�26.03 PV-installaties aansluiten op de meterkast  1 dag

�31.03 Zonne-energie op huurwoningen  1 dag
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weer stijgt, is het nog lang niet op het niveau van 2010.  
En het aantal oudere werknemers neemt relatief toe.

MANNENWERELD
De dakbedekkingsbranche is een echte mannenwereld. 
Alleen bij de afbouw (stukadoors) en in de mortelbranche 
werken nog minder vrouwen. Anno 2018 bestond slechts 
8,1% van de dakbedekkingssector uit vrouwen. Ter vergelijking: 
bij de sector onderwijs en wetenschappen (overheid),  
is het percentage vrouwen 67,2%. Maar het tij keert.  
Sinds het laagste aandeel in 2014, toen 7,5% van de sector 
uit vrouwen bestond, stijgt het percentage ieder jaar.

HOOGCONJUNCTUUR
Schaarste aan gekwalificeerd personeel is momenteel veel 
gehoord in de dakbedekkingsbranche. Dat het goed gaat 
met de economie is in onderstaande grafiek goed te zien. 
Hierin staan nieuwe en lopende uitkeringen op grond van  
de Werkloosheidswet (WW). In de afgelopen tien jaar werd  
er vanuit de sector nog nooit zo weinig beroep gedaan  
op een WW-uitkering als in 2018. 

ZIEKTEWET
De Ziektewet (ZW) regelt dat zieke werknemers, in gevallen 
waarbij de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever 
bij ziekte niet van toepassing is, recht hebben op een uitkering. 
Beroep op de ZW staat open voor werknemers die geen 
werkgever (meer) hebben, zoals zieke WW-gerechtigden, 
zieke uitzendkrachten en zieke werknemers van wie hun 
dienstverband afloopt tijdens ziekte. Ook biedt de Ziektewet 
een uitkering voor werknemers die onder de no-risk polis 
vallen, orgaandonoren en zwangere vrouwen. Omdat deze 
groepen onder de werkingssfeer vallen van het vangnet van 
de ZW, worden zij ook wel vangnetters genoemd.

Na jaren van dalingen stijgt het aantal toegekende  
Ziektewet-uitkeringen alweer enkele jaren. Onduidelijk is  
waar dat in de dakbedekkingsbranche precies mee te  
maken heeft. Mogelijk gaan er steeds meer dakdekkers  
met een tijdelijke arbeidsovereenkomst ziek uit dienst. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

STEEDS MINDER NIEUWE  
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERINGEN
De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)  
is de opvolger van de Wet op de arbeidsongeschiktheids-
verzekering (WAO). De wet, die sinds 2005 bestaat, regelt een  
uitkering voor de periode na de wettelijke loondoorbetalings-
termijn van 104 weken. De WIA is een werknemersverzekering.  
De WIA geldt voor mensen die op of na 1 januari 2004 
 arbeidsongeschikt zijn geworden. Degenen die voor die 
datum al arbeidsongeschikt waren, blijven onder de  
WAO vallen. De WIA bestaat uit twee soorten uitkering:  
de WGA-uitkering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten  
en de IVA-uitkering voor volledig arbeidsongeschikten.

Hoewel het totaal aan uitkeringen oploopt, komen er de 
laatste jaren steeds minder nieuwe WIA-uitkeringen bij in de 
dakbedekkingsbranche. Vanaf 35% arbeidsongeschiktheid 
komt iemand in aanmerking voor een WGA-uitkering.  
Deze kan worden aangevuld vanuit de WGA-hiaatverzekering 
Uitgebreid, die op grond van de CAO voor iedere (UTA-)werk-
nemer in de BIKUDAK-sector moet zijn afgesloten. Het aantal 
volledig arbeidsongeschikten is veruit in de meerderheid.

Herm Tuiten, stafmedewerker/ledenadviseur VEBIDAK

Het UWV rapporteert ook voor sector 58 (dakdekkersbedrijven). 
De werkingssfeer van sector 58 is vrijwel identiek aan die van  
de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkings-
bedrijven. Het aantal werknemers en werkgevers dat het 
UWV hanteert, wijkt dan ook maar licht af van het aantal 
CAO-werkgevers en -werknemers. We hebben de cijfers over 
meerdere jaren op een rijtje gezet en er enkele onderdelen 
uitgelicht. Het biedt een interessante inkijk in het gebruik  
van de sociale verzekeringen in dakbedekkingsbranche 
door de jaren heen. Onderstaande cijfers betreft overigens 
het totaal van werknemers in de dakbedekkingssector.  
Er wordt door het UWV geen onderscheid gemaakt in  
dakdekkers en UTA-werknemers.

MINDER WERKNEMERS EN STEEDS OUDER
De opmars van het aantal zelfstandigen zonder personeel 
(zzp’ers) is er mede debet aan. Hoewel het aantal werk-
nemers sinds het dieptepunt van de economische crisis 

Onlangs verscheen de jaarlijkse publicatie Informatie sociale verzekeringen 

naar sectoren – 2018 van het UWV. In de jaarlijkse rapportages worden  

door het UWV de ontwikkelingen binnen de sectoren ten aanzien van het  

beroep op de sociale verzekeringen en de uitvoering van de bijbehorende 

sociale verzekeringswetgeving weergegeven. 

Sociale verzekeringen in de  
dakbedekkingsbranche

HELPDESK VEBIDAK

Sector 58 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Aantal actieve 
werkgevers:

388 367 368 340 331 361 390 428 435
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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.

Het sluiten van  
de kringlopen

AAN TAFEL MET… MARLOES GOUT

inspirerend voor andere steden. Een drijvende kracht  
achter de dadendrang van de stad is Marloes Gout.  
In haar rol als adviseur begeleidt ze o.a. VVE’s op het gebied 
van verduurzaming van daken. Namens de gemeente  
bouwt ze mee aan het Rotterdamse Dakenprogramma  
en Life@UrbanRoofs en is ze ook betrokken bij het  
Nationale Dakenplan (voorheen Green Deal Groene Daken). 

PLANETARY BOUNDARIES
Na haar studie Bouwkunde aan de TU Delft volgde Gout een 
masteropleiding ‘Environment and Resource Management 
(ERM)’ aan de VU Amsterdam. “Duurzaamheid is me met  
de paplepel ingegeven,” vertelt ze. “Waar mijn interesse  
voor duurzaamheid begon, weet ik eigenlijk niet meer:  
het is er gewoon.” Gout raakte bij de VU voor het eerst betrok-
ken bij de realisatie van een groendak. Het campusplein 
moest gerenoveerd en de studenten stelden in het kader 
van een studieproject voor bij deze renovatie ook het dak  
op een duurzame manier bij de campus te betrekken.  
Het bestuur stemde in en vervolgens ging ze met enkele 
medestudenten aan de slag om dit financieel en praktisch 
voor elkaar te krijgen. 

In 2014 studeerde ze af met een onderzoek naar de  
parameters van begroeide daken en gevels die bijdragen 
aan het uitbreiden van habitat voor bijen in Nederland. 
Direct daarna kwam ze in contact met de gemeente  
Rotterdam, omdat een stageplek beschikbaar zou zijn.  
Hoewel ze al was afgestudeerd, kon ze wel als adviseur  
opdrachten uitvoeren namens de gemeente. In eerste  
instantie op detacheringsbasis, ze richtte hiertoe het  
adviesbureau Groen Gout op, maar inmiddels is ze in  
dienst bij de gemeente. 

“De principes van de natuur verplichten ons tot het sluiten 
van de kringlopen,” vertelt ze. “Het gedachtegoed van de 

‘planetary boundaries’ gaat uit van de grenzen waarbinnen 
de mensheid moet navigeren om duurzaam gebruik te  
kunnen blijven maken van de hulpbronnen van de planeet. 
Het mag duidelijk zijn dat we die grenzen aan het overschrij-
den zijn. Dat is ernstig: als we daarmee doorgaan, betekent 
dat op den duur simpelweg het einde van de mensheid.  
Nu al sterven veel diersoorten uit. De stikstofproblematiek 
wordt momenteel vooral benaderd vanuit economisch 
perspectief, zonder dat men zich er voldoende rekenschap 
van geeft dat het daadwerkelijk een crisis is. Er moeten nu 
drastische maatregelen worden genomen. Je hoort wel  
dat wij als klein land niet zo veel effect kunnen hebben, 
maar economisch en ecologisch zijn we wereldwijd wel 
degelijk een belangrijk land.”

HET BESEF GROEIT
Gout signaleert dat in de jaren dat ze dit werk doet,  
het besef enorm is gegroeid dat er op het dak veel winst  
is te behalen. “Je merkt het bijvoorbeeld aan de ontwikke-
ling van een festival als de Rotterdamse Dakendagen,  
dat vijf jaar geleden relatief klein begon, maar momenteel 
een belangrijk festival is dat ook internationaal hoge ogen 
gooit. Om de verschillende mogelijkheden inzichtelijk te 
maken, werken we zoals bekend met kleuren: geel (energie), 
groen (begroeiing), blauw (water), blauwgroen (polderdaken),  
rood (gebruiksdaken) en grijs (installaties op daken).  
Sinds kort hebben we daar de kleuren paars en oranje  
aan toegevoegd: paars staat dan voor het wonen op  
daken, bijvoorbeeld in ‘tiny houses’, en oranje is de kleur  
van mobiliteit. Denk bij dat laatste aan drones die zich  
van dak naar dak bewegen. Dat klinkt nog een beetje als 
science fiction, maar de ontwikkelingen gaan snel.  
We kennen al de helikopters die op daken landen:  
feitelijk zijn we dus al bekend met het fenomeen ‘oranje’  
daken. Op onze website www.multifunctioneledaken.nl  
worden de mogelijkheden op een rijtje gezet.”

Het multifunctioneel dakgebruik neemt dan ook een vlucht, 
maar volgens Gout is dat nog voornamelijk bij nieuwbouw 
het geval. Het bestaande dakenbestand transformeert een 
stuk trager. “Het logische moment om in het dak te investeren 
is wanneer dat toch al moet: wanneer de dakbedekking 
moet worden vervangen. Daar ligt mijn rol als adviseur.  
Met name via serviceorganisatie VVE-010 adviseer ik per  
situatie over de mogelijkheden, telkens rekening houdend 
met de omgeving, de mogelijkheden van de constructie  
en de financiële ruimte.”

Met het project Life@UrbanRoofs neemt de gemeente  
Rotterdam drie locaties onder handen: de Peperklip,  
de Robert Fruinstraat en De Heuvel. Gout begeleidt dit traject. 
Een ander aansprekend voorbeeld is de Groene Kaap in  
Katendrecht, een appartementencomplex dat is gerea-
liseerd in vier havengebouwen met in totaal vijf torens,  
die met elkaar zijn verbonden d.m.v. hoven, loopbruggen en 
daktuinen. “Feitelijk is dit een soort pilot voor de verbinding 
van de daken in de binnenstad,” vertelt ze. “De binnenstad 
van Rotterdam is hier zeer geschikt voor, omdat de stad  

veel platte daken heeft, waardoor verbindingen tussen  
daken interessant worden.”

De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid  
nemen wel een vlucht, maar is het niet ‘too little, too late’?  
De klimaatverandering gaat sneller dan verwacht en ook 
met de biodiversiteit in Nederland is het, zeker in stedelijk 
gebied, ronduit slecht gesteld. “Soms vraag ik me inderdaad 
wel eens af: ‘waar doe ik het allemaal voor?’ reageert ze. 
“Maar het alternatief is stilzitten en daar voel ik helemaal 
niets voor. Integendeel: het is de motivatie om me met 
nieuwe energie in te zetten voor het  
multifunctioneel dakgebruik en de  
natuur terug te brengen in de stad.”

MARLOES GOUT 
IN ACHT VRAGEN

BURGERLIJKE STAAT? 
VRIJGEZEL

KINDEREN?
NEE, IK HEB SINDS KORT  
EEN HEEL LIEF NICHTJE

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT?
HARDLOPEN, YOGA EN SINDS KORT KLUSSEN  
IN MIJN NIEUWE HUIS

FAVORIETE MUZIEK?
ALLES WAT GEZELLIG KLINKT, VAN MICHAEL BUBLÉ  
TOT ED SHEERAN EN BON JOVI

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING?
FLEVOLAND/OVERIJSSEL, OM TE ZEILEN

FAVORIETE STAD?
BARCELONA

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT?
THOMAS RAU 

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP?
IK VIND HET HEEL ERG LEUK OM HET ROTTERDAMSE  
DAKENVERHAAL VERDER TE VERTELLEN AAN ANDERE  
STEDEN BINNEN EN BUITEN NEDERLAND. AFGELOPEN JAAR 
MOCHT IK OP DE ‘URBAN FUTURE GLOBAL CONFERENCE’  
ONS ROTTERDAMS DAKENPROGRAMMA PRESENTEREN.  
DAT WAS EEN HELE LEUKE ERVARING. 

Door de specifieke situatie in Rotterdam is de stad toon-
aangevend op het gebied van dakgebruik. Het begon er 
jaren geleden mee dat het rioleringsstelsel van de stad 
onvoldoende in staat bleek piekbuien op te vangen.  
Maar ook de verdichting van de stad vroeg om specifieke 
maatregelen om de leefbaarheid in de stad te bevorderen. 
Rotterdam ontdekte het dak als de plek waar dat mogelijk  
is en ging er voortvarend mee aan de slag. Het voorbeeld 
dat de stad met haar activiteiten stelt, werkt inmiddels  

De sprekers van het onderdeel ‘Tree Huggers?’ tijdens de  

Urban Future Global Conference, mei 2019. Vlnr: Marloes Gout  

(gemeente Rotterdam, NL), John Judge (Appalachian Mountain 

Club, VS) Julia Thrift (UK Town and Country Planning Association)  

en Christina Salmhofer (Stockholm Royal Seaport, Zweden).



IDEAAL BIJ TOEPASSING VAN 
ZONNEPANELEN

GEPATENTEERD

www.isobouw.nl/PowerTop

Dual density plat dak isolatie: 
Hoge isolatie waarden, 
intensief beloopbaar 
DE VOORDELEN:

•  Tijdens montage en onderhoud intensief 
beloopbaar.

•  Veilig belastbaar met installaties en zonnepanelen 
(incl. ballast).

•  Makkelijk schroefbaar.

•  30 mm sponning rondom:
 = geen verlies aan RC -waarde.
 =  2-laagse prestatie bij een 1-laagse 

verlegging.

•  1-laagse verlegging = hogere verwerkingssnelheid.

•  Uitstekende milieuscore (Breeam A+).

•  100% recyclebaar (circulair).

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

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

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

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

Waarom zetwerk van Aabo Trading?

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

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

Zetwerk in 
heel Nederland!
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ERIK EN DE ANDEREN

In deze rubriek houdt Erik Steegman ons maandelijks op de hoogte van 

ontwikkelingen in de dakenbranche vanuit het perspectief van NDA.  

In deze aflevering de beschrijving van een mooi en duurzaam project.

Duurzame dak-  
en gevelrenovatie  
Hotelschool The Hague

200 medewerkers. Hotelschool The Hague biedt een vierjarige 
Bachelor in Hospitality Management aan, ook beschikbaar 
als het versnelde Internationale Fast Track-programma.  
Daarnaast biedt Hotelschool The Hague een Master (MBA)  
in International Hospitality Management aan.

Sinds de oprichting 90 jaar geleden, is Hotelschool The Hague 
internationaal gegroeid, en verder geprofessionaliseerd.  
De oorspronkelijke fundamenten zijn hetzelfde gebleven, 
zoals de toegewijde focus op gastvrijheid en de sterke band 
met de branche. Ook de ‘core business’ van de hotelschool 
bleef hetzelfde: een centrum waar kennis en vaardigheden 

op het gebied van gastvrijheid worden gebundeld,  
ontwikkeld, onderzocht, gedeeld en zo realistisch mogelijk 
overgedragen, om jonge talenten op het gebied van  
gastvrijheid voor te bereiden op een succesvolle carrière  
in de gastvrijheidsbranche.

VERDUURZAMING
Enkele jaren geleden is het DIAC als onafhankelijk 
dakadvies bureau bij de voorbereiding van de renovatie 
betrokken. Samen met de Facility Manager Hans Bosman 
en Contract Manager Joyce Vermeer is toen niet alleen 
gesproken over de volledige renovatie van de dakbedekking, 
maar tegelijkertijd over de mogelijkheid tot verduurzaming 
van de daken. De plannen hebben zich vrij snel gericht op 
het bufferen van hevige piekbuien op nieuw aan te leggen 
begroeide daken. Met de subsidieregeling van de gemeente 
Den Haag is gekozen voor een extensieve daktuin op de  
gerenoveerde daken van de Hotelschool. Tevens is, daar 
waar nodig, de isolatiewaarde van de daken aangepast  
en is er gekozen voor een duurzame dakbedekking.  
Daarna is de tender uitgezet naar de markt en begeleidt 
door Dick van Dreven, manager DIAC.

Na een tussenperiode van een jaar, waarin de gevels nog 
zijn gerenoveerd (vanwege geconstateerd betonrot),  
zijn de werkzaamheden door Voormolen Dakbedekkingen  
uit Nieuwerkerk aan de IJssel gerealiseerd vanuit het  
Duurzaam Dak Concept (DDC). Dit concept geeft opdracht-
gevers de gelegenheid om samen met de dak- en  
groenadviseur (in nieuwbouw de landschaps- of bouwkundig 
architect) direct een inventarisatie mee te nemen voor ver-
dere verduurzaming. Daarnaast biedt dit ook mogelijkheden 
om zonne-energie, retentiedaken, begroeide en multifunc-
tio nele daken al vooraf in het  ontwerp mee te nemen en 

Erik Steegman

Het pand van Hotelschool The Hague aan de Brusselselaan 
in Den Haag is de afgelopen twee jaar aan de buitenzijde 
gerenoveerd. In 2018 is de gevel aangepakt en gedurende 
het afgelopen jaar is het dak gerenoveerd. In 2020 wordt 
gestart met de volledige renovatie van het pand om  
de Haagse campus van de onderwijsinstelling toekomst-
bestendig te maken. 

Hotelschool The Hague is opgericht in 1929 en is daarmee 
één van de oudste onafhankelijke hotelscholen ter wereld. 
De school heeft twee campussen: één in Den Haag en één 
in Amsterdam, met in totaal meer dan 2600 studenten en 

 integraal uit te laten voeren. Samenwerkende partijen die 
vanuit RGS (resultaatgericht samenwerken) integraal van 
ontwerp, advies, uitvoering, beheer tot en met onderhoud 
voorbereiden binnen het DDC. 

VERGROENING
Gekozen is om een vergroening door te voeren op een deel 
van de bestaande daken met waterbuffering van minstens 
35 liter per vierkante meter, in zowel de drainage- als  
substraatlaag. Na uitvoering en oplevering van de dak-  
werkzaamheden wordt het dak ondergebracht bij het  
Dakmerk kwaliteitskeurmerk onder waarborgfonds en verze-
kerde Multi Garantie voor het gehele begroeide daksysteem. 
Het beheer en onderhoud van de dakbedekking  
en begroeid dak zal dan ook vanuit het DDC gaan vallen 
onder bijvoorbeeld Dakbehoud Nederland. Jaarlijks onder-
houd aan daken blijkt veelal levensduurverlengend te zijn. 
Ook de extensieve daktuin heeft de eerste jaren behoefte 
aan reinigend en correctief onderhoud, waarna er jaarlijks 
ook preventief onderhoud zal plaatsvinden met om het jaar 
een fase van lichte bemesting. 

In Roofs januari 2020 vindt u een uitgebreide beschrijving 
van dit project in het kader van de volgende jaargang van 
de verkiezing Dak van het Jaar. ■

Erik Steegman NDA Duurzaam Dak Concept.

50     Roofs

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2020

Nevelgaarde 40
3436 ZZ Nieuwegein

www.dakinfo.nl
info@dakinfo.nl
036 530 4950

Wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2020

Nevelgaarde 40
3436 ZZ Nieuwegein

www.dakinfo.nl
info@dakinfo.nl
036 530 4950



Roofs     5352     Roofs

Lichte kerkdakconstructie  
voorzien van nieuwe  
dakbedekking

Onlangs heeft Verkoelen Weert  

een  intensief project afgerond:  

de dakrenovatie van de Sint-Josephkerk 

in Heerlen. Doordat het dak maar   

weinig belast mocht worden, heeft men 

er ruim een half jaar over gedaan om 

de dakbedekking van het dak volledig 

te vervangen.

Tekst: Edwin Fagel
Foto’s Verkoelen Weert

De Sint-Josephkerk is een Rooms-Katholieke kerk in Heerlen.  
Het is in 1957 gebouwd ter vervanging van een eerder  
kerkgebouw uit 1917. De bouw van deze eerdere kerk  
(ontworpen door Jos Seelen) vond ongeveer tegelijkertijd plaats 
met de bouw van de eerste mijnwerkerswoningen. Door almaar 
toenemende mijnschade was sloop in 1957 noodzakelijk. Voor-
afgaand aan de sloop werd in datzelfde jaar, naast het oude 
bouwwerk, een nieuw kerkgebouw ontworpen door de architect 
Jozef Fanchamps, die vele andere kerkgebouwen in de provincie 
Limburg heeft ontworpen. 

Het huidige kerkgebouw is een zaalkerk met een gebogen dak 
en bestaat uit een betonskelet met invulling van  
Kunradersteen. Aan de noordoostzijde staat een betonnen klok-
kentoren met een plat dak. De naastgelegen pastorie aan de 
zuidoostzijde is nog het originele gebouw uit 1917. 
De kerk is beschermd als Rijksmonument. 

Zowel de gevel als de kerkklok, de in totaal 380 kerkramen  
en de daken waren na ruim zestig jaar aan renovatie toe.  
Zo werd o.a. het betonrot hersteld, de ramen opnieuw  
gekit en ook de dakbedekking werd vervangen.  
Uitgangspunt van de dakrenovatie was dat de uitstraling  
van het dak onveranderd zou blijven. Dus geen isolatielaag,  
geen ander type dakbedekking en geen andere toevoe gingen. 
Bij de dakrenovatie (bijna 2000 m²) is daarom  hetzelfde type 
dakbedekking toegepast als oorspronkelijk was gebruikt:  
een bitumineuze dakbedekking. Gekozen is voor de toepassing 
van de Derbigum SPFR. De uitdaging bij dit dak was met name 
de beloopbaarheid van het dak, die is vervaardigd uit houtvezel-
cement platen. Dit had gevolgen voor zowel de voorbereiding  
als de uitvoering.
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TECHNIEK
De ondergrond van het dak bestaat uit vezelcement platen. 
Om te bepalen welke belasting het dak zou aankunnen,  
is door het dakdekkersbedrijf een monster uit het dak  
genomen (1x1 meter). Hier heeft men vervolgens een  
zogeheten stootbelastingsproef op uitgevoerd. Dit houdt in 
dat een stootlichaam (een gevulde, leren zak) van 50 kg  
vanaf een hoogte van 0,7 meter op het dak is laten vallen. 
Hieruit bleek dat het dak maar weinig belasting aan zou  
kunnen. Extra toevoegingen, zoals een isolatielaag of zonne-
panelen waren sowieso uit den boze, en het was ook niet  
mogelijk om tijdens de vervanging van de waterdichte laag 
de materialen op het dak te plaatsen. Via de zijvleugels van 
het ronde dak moesten de materialen naar het dak worden 
getransporteerd. Men kon hooguit met twee personen  
tegelijk op het dak aanwezig zijn en de dakmaterialen  
moesten daarom één voor één worden aangevoerd.

Dit leidde ertoe dat de werkzaamheden moesten worden  
uitgevoerd door een ploeg van maximaal drie personen, 
waarbij er twee zich op het dak bevonden en de derde 
assistentie verleende. De dakrollen en andere materialen 
moesten één voor één naar boven worden gebracht.  

had de gewenste uitstraling en bovendien alle gewenste 
technische kwaliteiten. 

DUURZAAMHEID
De op dit werk toegepaste dakbedekking heeft een bewezen 
levensduur van 40 jaar en is recyclebaar. De dakbedekking 
heeft daarnaast een hoge mechanische weerstand en is 
UV-bestendig, wat inhoudt dat het maar weinig onderhoud 
nodig heeft.

VEILIGHEID
Tijdens de werkzaamheden heeft het hele werk in de steigers 
gestaan. Dit was nodig, omdat er verschillende partijen  

tegelijk aan de kerk bezig waren: naast de dakdekker ook 
bijvoorbeeld de betonreparateur, de schilder, de gevel-
restaurateur, etc. Op deze manier was te allen tijde voorzien 
in een veilige werkpraktijk. Wat betreft de onderhoudsfase  
is er voor het dak geen aparte (permanente) veiligheids-
voorziening geplaatst. Voor eventueel dakonderhoud  
of -reparatie zal dus een incidentele oplossing moeten  
worden toegepast, zoals een hoogwerker.

SAMENWERKING
Zoals gezegd is voortdurend intensief overleg geweest met 
de opdrachtgever, restauratie-architect en de andere op  
het werk aanwezige bouwpartijen. Op deze manier zijn de  
werkzaamheden goed verlopen. Het werk is medio november 
naar tevredenheid van de opdrachtgever afgerond. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

• OPDRACHTGEVER:  KERKBESTUUR RK PAROCHIE SINT-JOSEPH, HEERLEN
•  RENOVATIE-ARCHITECT  

EN OPZICHTER:  HVN ARCHITECTEN BV, MAASTRICHT
• DAKDEKKER:  VERKOELEN DAKSPECIALISTEN VLAKKE DAKEN BV, 

WEERT
• LEVERANCIER DAKBEDEKKING:  DERBIGUM, BREDA

Het werd daardoor een langlopend project: de werkzaam-
heden begonnen in mei van dit jaar en werden medio 
november afgerond. De dakbedekking is vervolgens op de  
traditionele manier, middels de brandmethode, aangebracht.

ESTHETIEK
Omdat het een gebogen dak betreft, is het ook een zichtdak:  
vanaf het maaiveld is het dakvlak zichtbaar en bepalend 
voor de uitstraling van het geheel. Zoals gezegd moest de 
dakrenovatie, naast een gegarandeerd waterdicht dak,  
leiden tot een resultaat waarin het kerkdak zo veel mogelijk de 
oorspronkelijke uitstraling zou behouden. Daarom is intensief 
samengewerkt met het in renovatie gespecialiseerde archi-
tectenbureau HVN Architecten bv. Bij de bouw van het oor-
spronkelijke dak is destijds een bitumineuze dakbedekking 
aangebracht. De bitumineuze dakbedekking van Derbigum 

Wil jij werken
aan de top? 

Wij zoeken:
Pannendekkers,

Dakdekkers en Zinkwerkers

Info:  0495 - 543000        www.verkoelen.nl



Kenmerk van kwaliteit is het niveau van 

afwerking. Roval Aluminium levert hoogwaardige 

aluminium dakranden en muurafdeksystemen 

voor de beste kwaliteit in dakrandafwerking voor 

woningbouw en utiliteitsbouw. Als specialist pur 

sang zorgt Roval er voor dat maatwerkwensen 

bovendien tot in de perfectie worden uitgevoerd 

voor zowel nieuwbouw- als renovatie- en 

herbestemmingsprojecten. Dat is wat je minimaal 

van Roval als totaalleverancier mag verwachten.

Kijk voor inspirerende projecten op www.roval.eu.

PERFECTE ALUMINIUM 
DAKRANDAFWERKING

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

Dakdekkers scoren met www.bitasco.nl en www.braberdakmaterialen.nl

“Denken en doen 

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

Niets meer missen uit de dakenbranche? 
Neem een abonnement op 

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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Per 1 oktober zijn Richard Roolvink (als commercieel directeur)  

en Erik de Waard (als technisch development & support specialist)  

toegetreden tot Wecal. Beiden brengen enorm veel ervaring mee,  

opgedaan bij vooraanstaande bedrijven binnen en buiten de  

isolatie- en dakensector. Hiermee zet de organisatie een nieuwe stap  

in het proces dat begin dit jaar werd ingezet met de presentatie  

van het nieuwe logo.

Via de juiste vraag  
naar de beste oplossing

BEDRIJFSNIEUWS

Het bedrijf verzorgt desgewenst voor haar klanten o.a.  
bouwfysische -, Rc- en windlastberekeningen en afschot-
plannen als advies op maat, inclusief mogelijke alter -
natieven indien gewenst. Verder verzorgt men trainingen  
over het assortiment, specifiek en klantgericht,  
desgewenst ook op locatie.

‘CONSULTATIVE SELLING’
Om deze marktbenadering verder vorm te geven,  
zijn zoals gezegd twee nieuwe functies gecreëerd binnen 
het bedrijf: Richard Roolvink gaat als commercieel directeur 
opereren naast algemeen directeur Henk van Schaik.  
Erik de Waard zal als technisch development & support  
specialist verantwoordelijk zijn voor de technische onder-
steuning van de klanten. Roofs bracht middels een gesprek 
met de drie betrokkenen in kaart wat deze stap betekent.

Richard Roolvink heeft in zijn loopbaan bij (en via zijn  
adviesbureau ook voor) verschillende organisaties en  
branches gewerkt, waarbij zijn rol steeds was de organisatie 
te optimaliseren en innoveren. Via hun echtgenoten  
kwamen Roolvink en Van Schaik met elkaar in contact. 
Roolvink stelt dat het een voordeel is dat hij geen verleden 
heeft in de dakenbranche, daardoor kon hij met een frisse 
blik naar de organisatie kijken. “Wecal is in de afgelopen 
jaren zeer sterk gegroeid en een dergelijke groei gaat altijd 
gepaard met groeipijnen. Mijn eerste indruk van de orga-
nisatie was dat het een loyaal team is. Ook merkte ik dat er 
een efficiëntieslag kon worden gemaakt. Het IT-systeem is 
een goed voorbeeld daarvan: in de loop der jaren zijn er in 
totaal vier systemen in gebruik genomen. Momenteel is dat 

aantal teruggebracht tot twee en in de toekomst moet alles 
onder hetzelfde systeem draaien.”

“We hebben ons beraden op onze rol in de keten.  
Natuurlijk verkopen we de ‘broodjes van de bakker’,  
maar onze onderscheidende waarde zit hem vooral in  
onze ‘onafhankelijke’ positie en servicegerichtheid.  
In die zin willen we onze naam steeds meer vestigen als 
merk. Kenmerkend voor onze manier van werken is de 
praktijk van ‘consultative selling’. Dat betekent dat we niet 
uitsluitend eenvoudigweg noteren wat de klant bestelt,  
maar dat we ook steeds meer (vervolg)vragen gaan  
stellen wat onze klant nodig heeft, met als doel voor de  
betreffende klantvraag een technisch en financieel  
optimale oplossing te vinden.”

“De vraagstelling op het dak wordt steeds complexer,”  
voegt Van Schaik toe. “De eisen op het gebied van isolatie 
worden bijvoorbeeld steeds scherper. Belangrijk is dat we in 
het gesprek met onze klant kunnen achterhalen voor welk 

probleem hij een oplossing zoekt. Het proces gaat gepaard 
met een kritische evaluatie van ons klantenbestand.  
Sommige klanten zullen zich goed voelen bij een dergelijke 
benadering, andere niet. Dat gaan we nu in kaart brengen 
en mogelijk zullen we van sommige klanten afscheid moeten 
nemen. Uiteindelijk willen we de klanten die we verdienen.”

ADVIES
Juist omdat de dagelijkse praktijk steeds complexer wordt,  
is er volgens de heren steeds meer behoefte aan een 
leverancier die optreedt als adviseur. In het recente verleden 
heeft men al diverse hulpmiddelen ontwikkeld die voor de 
klant een uitkomst bleken, zoals bijvoorbeeld een matrix voor 
de toepassing van EPS en steenwol als alternatief naast PIR, 
waarbij tevens de hybride combinaties uitgewerkt zijn.  
Erik de Waard, voorheen werkzaam bij Unilin, is aangesteld 
om hier verder vorm aan te geven. De Waard ondersteunt 
de klant op technisch gebied, o.a. door in voorkomende 
gevallen bouwvergaderingen bij te wonen. Hierdoor krijgt de 
dakdekker een sterkere positie aan tafel. 

Dit voorjaar vernieuwde Wecal de visuele identiteit met een 
vernieuwd logo en een nieuwe handelsnaam. Het lambda-
teken staat hier centraal in, wat symbool staat voor een focus 
op de inhoud, op onafhankelijke basis. In Roofs april 2019 
hebben wij de visie uiteengezet waarmee de leverancier 
zich momenteel op de markt profileert. Tot begin deze eeuw 
verkocht het bedrijf isolatieproducten op basis van steenwol.  
In de loop der jaren ontwikkelde men zich steeds meer 
als totaalleverancier op het gebied van isolatie, met alle 
productgroepen op voorraad. Dit stelt het bedrijf in staat de 
‘onafhankelijke’ positie in te nemen: men voert immers alle 
soorten isolatiematerialen en inmiddels ook een uitgebreid 
assortiment van bitumineuze en kunststof dakbedekking  
(als ook alle benodigde dak-toebehoren). 

Daarom kan in verschillende situaties worden gekozen  
voor verschillende oplossingen: elke productgroep heeft 
immers specifieke eigenschappen die in sommige situaties 
goed tot hun recht komen en in andere juist minder.  
Het bedrijf werkt voornamelijk op basis van exclusieve  
samenwerkingsverbanden met de fabrikanten.  
Dat betekent dat men loyaal is aan de merken die men  
voert en daarmee bekleedt men een heldere en betrouw-
bare positie in de markt. Naast het complete assortiment  
is het servicepakket een belangrijke pijler.  

Vlnr: Richard Roolvink, Erik de Waard   

en Henk van Schaik.

“DE VRAAGSTELLING OP HET DAK 

WORDT STEEDS COMPLEXER”

Wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2020

Molenvliet 13 - 3961 MT Wijk bij Duurstede
0343 - 59 50 10
info@wecal.nl
www.wecal.nl
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centen niet aan denken, omdat ze binnen de grenzen van 
hun eigen materiaal blijven. Van Schaik: “Ons hybride dak is 
daar een voorbeeld van: door de combinatie van een mine-
rale wol met een PIR kan het isolatiepakket dunner blijven, 
terwijl de brandwerendheid wordt verbeterd en het pakket 
 tegelijk ook beter beloopbaar is. We zijn nog met verschillende 
andere innovaties bezig, die we in de loop van volgend jaar 
zullen presenteren.”

Tegelijk blijven de logistieke mogelijkheden van het bedrijf 
een belangrijke onderscheidende waarde. Van Schaik:  
“Denk daarbij aan het leveren van de producten op het 
gewenste tijdstip en met behulp van een kooi-aap.  
Ook zijn we begonnen met het proactief checken van de 
planning, om te voorkomen dat men bij de levering van de 
producten voor verrassingen komt te staan.”

“Wij geloven dat elke (plat)dak vraag ‘recht heeft’ op de 
beste oplossing. Dit betekent dat wij alles zullen doen om 
onze klanten te helpen bij het vinden van de voor hun 
perfect passende oplossing. Dit doen wij door onze onaf-
hankelijkheid, flexibiliteit, en expertise maximaal in te zetten 
om (samen) met onze klanten voor elke situatie de best  
passende dakbedekking- en isolatie-oplossing te vinden  
die duurzaam, (brand)veilig en onderhoudsvriendelijk  
is en door het bestellen, leveren en verwerken altijd zo  
soepel, zorgeloos en efficiënt mogelijk te laten verlopen.  
Want wij zijn pas tevreden als onze klanten het zijn!’’ ■

“Door het toegenomen aantal eisen is lang niet in alle 
situaties duidelijk of een gekozen product de juiste keuze is,” 
aldus De Waard. “De informatie van het certificaat is vaak 
niet toereikend en/of te weinig specifiek. Bovendien lopen 
certificaten altijd achter de veranderende regelgeving aan. 
Wij zijn niet gebonden aan een specifiek materiaal en  
kunnen dus altijd voor de betreffende situatie een passende 
oplossing vinden. We hebben de kennis en knowhow van  
de verschillende materiaalsoorten in huis.”

“Het is daarbij wel zaak om scherp te houden tot hoe ver je 
gaat. Enerzijds willen we niet dat misbruik wordt gemaakt 
van onze kennis. Het kan niet zo zijn dat onze klanten alle 
lastige vragen eenvoudigweg bij ons op het bordje legt:  
we bieden onze service nadrukkelijk aan onze loyale klanten. 
Anderzijds is de adviseur ook verantwoordelijk en aanspra-
kelijk voor zijn advies. Het is altijd de afweging in hoeverre wij 
die rol zouden moeten spelen. Het doel is om de faalkosten 
van onze klanten naar beneden te krijgen.”

PRODUCTINNOVATIE
Door de onafhankelijke positie kan de leverancier ook op 
productniveau oplossingen bedenken waar andere produ-

BEDRIJFSNIEUWS

“WIJ GELOVEN DAT ELKE  

(PLAT)DAK VRAAG ‘RECHT HEEFT’  

OP DE BESTE OPLOSSING’’

Je schriftelijke sollicitatie voorzien van CV kun je richten aan:
WECAL Dak- & Isolatietechniek • t.a.v. de heer H.A. van Schaik
Molenvliet 13 • 3961 MT Wijk bij Duurstede
of e-mail: schaik@wecal.nl 

Voor nadere informatie kun je tijdens kantooruren bellen met:
de heer H.A. van Schaik • Directeur • tel. 0343 - 59 50 10

WECAL: Compleet en objectief in isolatie- & dakbedekkingsmaterialen

TOTAALPAKKET VOOR DE DAKDEKKER

Wil jij ook een belangrijke rol spelen in de groeiambities van WECAL?
WECAL DAK- & ISOLATIETECHNIEK ZOEKT:

Technisch Commercieel Adviseur Daksector (fulltime)
Als lid van ons verkoopteam lever je samen met onze specialisten een belangrijke  
bijdrage aan het realiseren van onze nieuwe ambities in de daksector.

Wij vragen
• meerjarige commerciële buitendienst ervaring bij voorkeur in de daksector
• een kritisch dienstverlenende instelling
• een flinke dosis energie en doorzettingsvermogen 

Wij bieden
• een uitdagende, zelfstandige rol met veel ruimte voor eigen ideeën en initiatieven
• een innovatieve organisatie met enthousiaste collega’s vol ambitieuze plannen
• een prima salaris in overeenstemming met ervaring en prestaties
• aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en een representatieve auto van de zaak
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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

Dakspecialisten op internet

www.euroaluminium.nl www.vebidak.nl

www.eurofast.nl

www.flowlight.nl

www.firestonebpe.nl

part of

Experts in 
dak- en gevelgroen

www.btl.nl

www.zinkmeesters.nl

www.aabo.nl

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.

AABOZINK

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabo�x.nl

DakInspectie DakInspectie DakInspectie
AdviesBuro

AABOTOOLS
Gereedschap voor professionals.

www.aabotools.nl

«tools for 
professionals»

www.leister.nl We know how.

www.provatherm.nl

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

www.weversbv.nl

Gereedschappen & machines
voor loodgieters & installateurs

www.weversbv.nl

www.continu-isolatie.nl

www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

Kwaliteit in platte en hellende daken

info@daktechniekholland.nl

www.daktechniekholland.nl Hardinxveld- Giessendam

0184 499 266

www.sealeco.nl

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

 www.eyecatchersafety.com

www.mawipex.nl

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

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

www.ibsconsultants.nl
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Grote hoeveelheden rubberen korrels, gemaakt uit oude autobanden,  

komen de komende jaren vrij bij het recyclen van de eerste generaties  

kunststof grasvelden. Een productontwikkeling, ontstaan uit de  

samenwerking tussen recycling-expert Ceyes en Joosten Ecodak,  

zorgt ervoor dat deze korrels, verwerkt tot een nieuw hoogwaardig  

dakproduct, weer 100 jaar meekunnen. Als ze daarna weer als  

grondstof voor de bandenindustrie worden ingezet, is de cirkel gesloten.

Hoogwaardig hergebruik 
op groene daken

RUBBER DAKPANEEL MAAKT AUTOBANDEN CIRCULAIR

Ronald van Bochove

Het RPR Circulair rubberen retentiepaneel van 
Joosten Ecodak en Ceyes Circulair Experts 
heeft zowel een drainerende als een retentie-
functie voor groene daken. Na een regenbui 
blijft ongeveer 20 liter water in het paneel 
achter. Het paneel van 800 x 600 x 60 mm 
(lxbxh), weegt 12 kg en is gemaakt van  
rubberen korrels van gebruikte autobanden. 

Autobanden krijgen een tweede leven in de vorm van korrels, 
die worden ingestrooid op kunststof velden. De levensduur 
van een kunstgrasveld is ongeveer tien tot twaalf jaar.  
De oude mat kan worden gerecycled. Als restmateriaal blijft 
de rubberen korrel over. Die korrel is nog steeds goed bruik-
baar, maar vanwege het verlies aan elastische eigenschap-
pen niet altijd voor kunstgrasvelden.

“Uit 7000 m2 kunststof grasveld halen we voldoende  
rubberen korrels voor 3.500 m2 waterretentie panelen,”  
zegt Geert-Jan Derksen van Joosten Ecodak. Derksen stond 
met Joosten Kunststoffen op de vakbeurs Openbare Ruimte 
van begin oktober (in de Jaarbeurs Utrecht) en informeerde 
de bezoekers over hun integrale oplossing voor waterbeheer-
sing in de stad, waarbij het groen/blauwe dak een belang-
rijke rol speelt. In de beursstand was een prominente plek 
voor het retentiepaneel, dat veel aandacht trok. Derksen: 
“Met het dakpaneel lossen we op een milieuvriendelijke  
manier meerdere problemen op voor de gemeenten.  
En dat is waar we met gemeenten naar toe willen. Dit is een 
oplossing die ze direct kunnen toepassen, of tijdelijk kunnen 
opslaan op de gemeentewerf.”

HERGEBRUIK NA VIJFTIG JAAR
Leo van Dongen, directeur van Ceyes, schetst de lange 
levensduur die de rubberen korrels in de vorm van een  
dakpaneel beloven te hebben. “Groene daken gaan  
40 tot 50 jaar mee. Aan het eind van zo’n periode is het 
kunststof verouderd en wordt het weggegooid. De zware  
rubberen panelen zullen nauwelijks in kwaliteit zijn achteruit-
gegaan. Je kunt ze schoonspuiten en hergebruiken.  
Of het materiaal kan in een verwerkingsproces weer  
worden vermalen tot grondstof voor de bandenindustrie.”

Geert-Jan Derksen geeft aan dat inmiddels grote stappen  
zijn gezet door Joosten Ecodak in het recyclen van (groen-) 
en dakmaterialen en circulariteit. Als voorbeeld verwijst  
hij naar de tuin op de parkeergarage bij het circulaire  
paviljoen Circl van de ABN Amro aan de Amsterdamse Zuidas.  
“De hier toegepaste materialen, waaronder DiaDrain,  
VLU 500 beschermvlies, TenCate Polyfelt TS20, Tensar TriAx 130S, 
en maatwerk voor putten en kokers, zijn door de strenge 
selectie van ABN Amro op circulariteit gekomen.  
Daar is ook, mede door ons, het materialenpaspoort ont-
wikkeld. We kunnen in de dakenbranche gelukkig dus al veel 
circulaire producten aanbieden.”

FABRIEK NAAR DE PRODUCTEN
Voor de productie van de dakpanelen maakt Ceyes gebruik 
van een principe dat het bedrijf ook gebruikt bij de recycling 
van banden. Van Dongen: “Banden hebben een groot volume 
en een laag gewicht. Transporteren over grote afstanden voor 
recycling is vooral veel lucht verplaatsen en dus slecht voor 
het milieu. Daarom dachten we: waarom brengen we de 
fabriek niet naar de banden toe? Een compacte installatie, 
die bestaat uit ongeveer drie zeecontainers, kan de regionale 
capaciteit aan. Zo gaan we dat ook organiseren met de ver-
werking van de rubber korrels: een kleine fabriek die de vrij-
gekomen korrels in de regio verwerkt tot nieuwe producten.”

De eerste van deze lokale fabrieken komt te staan in Venlo. 
“We ontwikkelden een kleine fabriek en zoeken ondernemers  
die de producten onder licentie of franchise willen produce-
ren. Daar zoeken we nog een juiste invulling voor.” Van Dongen 
verwacht dat de komende jaren zo’n 2000 ton korrels per 
jaar vrijkomt: “Daarmee kunnen we in Nederland ongeveer 
zeven van deze units laten produceren.” ■ 

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl



Met de heropening van de Zuiderduinzaal is de ruim drie jaar 
durende restyling van Hotel Zuiderduin dit jaar voltooid. Het hotel 
is klaar voor de toekomst en biedt u alles om van uw meeting een 
doorslaggevend succes te maken.

Een zee aan mogelijkheden
De Zuiderduinzaal vorm het hart van het vernieuwde hotel. De 
zaal is met een vloeroppervlakte van duizend vierkante meter 
de grootste zaal van het hotel. In theateropstelling is het in de 
zaal mogelijk om 750 gasten te ontvangen. In receptieopstelling 
kunnen maar liefst 1.500 gasten genieten van een ontspannen 
en gezellige feestavond. De vernieuwde zaal heeft een moderne 
uitstraling en is voor zien van geavanceerde apparatuur voor 
beeld, licht en geluid en een optimale klimaatbeheersing. Het 
grote podium maakt indrukwekkende presentaties mogelijk. De 
Zuiderduinzaal kan naar uw eigen wensen en behoeften worden 
ingericht. Zo sluiten alle details perfect aan bij wat u van uw 
meeting of congres verwacht.

Hotel Zuiderduin beschikt over maar liefst 35 conferentie- en 
vergaderzalen. Ook al deze ruimtes zijn vernieuwd en voorzien 
van alle geavanceerde apparatuur. Alle zalen hebben invallend 
daglicht en een prettige ambiance. Dankzij het brede scala aan 
zalen is er voor elke gelegenheid een passende zaal beschikbaar.

Het hotel biedt met het grote zalenaanbod een zee aan 
mogelijkheden voor zakelijke bijeenkomsten. Van een 
boardmeeting of vergadering in klein gezelschap tot grote, 
meerdaagse congressen en productpresentaties: alles is mogelijk. 
Het hotel ligt op slechts 100 meter van het strand en is daarmee 
ook een perfecte locatie voor teambuildingsactiviteiten of een 
ontspannen bedrijfsuitje. 

Het is ook mogelijk om met uw bedrijf 
het volledige hotel af te huren. Ook 
de branding van het hotel kan volledig 
worden gepersonaliseerd in de stijl 
van uw bedrijf. Van raamstickers tot 
menukaarten en van keycords tot vlaggen. 
Hotel Zuiderduin werkt intensief samen 
met een grafi sch vormgever die intern 
gehuisvest is. Dankzij de korte lijnen kan 
er snel geschakeld worden. Dit leidt tot 
verbluffende resultaten. U en uw gasten 
zullen zich direct thuis voelen in Hotel 
Zuiderduin.

Persoonlijke service
Het gevoel van thuiskomen wordt nog 
eens versterkt door het professionele team 
van medewerkers. In Hotel Zuiderduin 
bent u geen nummer, maar een gast 
die altijd welkom is. De medewerkers 
op alle afdelingen van het hotel denken 
graag met u mee. Er wordt dan ook 
altijd in mogelijkheden gedacht: vanaf 
het moment dat u informatie aanvraagt 
tot het moment dat u na uw meeting de 

deur uitstapt. Flexibiliteit is binnen het 
hotel erg belangrijk en zorgt voor de 
mooiste resultaten. De enthousiaste en 
professionele hotelcrew gaat geen vraag 
uit de weg en zorgt altijd met een glimlach 
voor een antwoord passend bij uw wensen 
en behoeften.

De service in het hotel gaat veel verder 
dan het serveren van een hapje en 
een drankje. Naast zaalinrichting en 
brandingsmogelijkheden kan het hotel 
u de volledige congresorganisatie uit 
handen nemen. De dienstverlening van 
Hotel Zuiderduin is op alle vlakken van 
een zeer hoog en professioneel niveau.

Eten en drinken
Lunch, diner en tussendoortjes maken 
uw meeting of congres compleet. Hotel 
Zuiderduin biedt u diverse mogelijkheden 
in de horecagelegenheden Restaurant 
Zuiderduin, Brasserie Bisou of Pub 
O’Donnell’s. Het restaurant is geschikt 
voor kleine en grote gezelschappen. Hier 

kunt u na een dag vergaderen of recreëren 
genieten van een heerlijk dinerbuffet. In de 
brasserie kunt u eveneens genieten van 
heerlijke gerechten van de kleine kaart. In 
de vernieuwde pub kunt u samen met uw 
collega’s de dag op een gezellige manier 
afsluiten met een hapje en drankje.

Het hotel beschikt over zeer comfortabele 
en gemoderniseerde kamers. Op het 
gebied van ontspanning en entertainment 
heeft het hotel een bowlingbaan, een 
zwembad, fi tnessfaciliteiten en een 
uitgebreide beauty & spa met diverse 
sauna’s en baden.

Het hotel beschikt over een ruime eigen 
parkeergelegenheid en is zowel met 
de auto als met het openbaar vervoer 
uitstekend te bereiken.

Hotel Zuiderduin
Egmond aan Zee
072 750 2000
www.zuiderduin.nl

advertorial

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

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

In het pittoreske Egmond aan Zee vindt u aan de rand 
van het duingebied het moderne Hotel Zuiderduin. 
De schitterende plek aan de Noordzeekust is de 
perfecte locatie voor wie succesvolle en inspirerende 
meetings of congressen wil organiseren. Naast de 
fi jne ligging maken de uitgebreide faciliteiten, stijlvolle 
zalen en persoonlijke service Hotel Zuiderduin tot 
een ideale locatie voor vergaderingen, meetings, 
congressen en evenementen. U bent van harte welkom 
in een van de grootste congreslocaties van Nederland.

Vergaderen aan zee
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In 15 jaar tijd is de Duitse fabrikant van veiligheidsproducten  

ABS Safety GmbH gegroeid naar een internationale onderneming  

met meer dan 120 medewerkers. Wat is het geheim van het succes  

en hoe manifesteert het bedrijf zich op de Nederlandse markt?  

Roofs bezocht de productielocatie in het Duitse Kevelaer. 

De Duitse aanpak
FABRIEKSBEZOEK

Het Duitse familiebedrijf heeft een compleet assortiment  
aan valbeveiligingsproducten in het assortiment,  
voor zowel platte als hellende daken, variërend van systemen  
voor collectieve valbeveiligingen (zoals hekwerken) tot 
lijnsystemen met ankerpunten. Het grootste deel van de 
 producten wordt in eigen huis geproduceerd en vanuit 
Kevelaer vervoerd naar de klanten. Het bedrijf werkt zoveel 
mogelijk met vertrouwde partners en begeleidt de appli catie 
zodanig, dat men zeker is dat de producten op de juiste 
manier worden gemonteerd. 

MARKTBENADERING 
Het begon allemaal in 2003, in het woonhuis en garage  
van Ludwig en Ingrid Beckers. Dat werd al snel te klein en 
zodoende verhuisden het kantoor en de productie naar  
een nieuw pand in Kevelaer. In dit pand, dat toen vrij stond 
maar inmiddels onderdeel is van het gebouwencomplex 
van de fabrikant, werd begonnen met de verdere productie 
en levering van veiligheidsartikelen. Daarbij werd een  
aantal uitgangspunten gehanteerd die aan de basis staan 
van de groei van het bedrijf in de jaren die volgden.  
Die uitgangspunten zijn volgens de fabrikant samen te  
vatten onder de noemer ‘De Duitse aanpak’. 

Dat houdt in dit geval in dat alle producten volgens een 
strenge kwaliteitsstandaard worden geproduceerd en dat 
deze kwaliteit voortdurend wordt gemonitord. Tevens hanteert 
men een klantgerichte marktbenadering, waarbij naast de 
kwaliteit en traceerbaarheid van de producten een snelle 
levering centraal staat. ABS staat voor ‘Absturzsicherung’ en 
in de Duitstalige markt (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland) is 
het bedrijf in relatief korte tijd uitgegroeid tot een grote speler. 

In Nederland wordt de leverancier vertegenwoordigd  
door Jan-Willem Larmit. Op de Nederlandse markt is  
het bedrijf nog minder dominant, maar Larmit ziet ook in  
Nederland veel potentieel. De bouwvraag is hier natuurlijk 
een factor in. Ook ziet Larmit kansen in de invoering van de  
Wet kwaliteits borging voor het bouwen (Wkb). De kwaliteit 
van de toegepaste producten dient immers te worden vast-
gelegd en daar voldoen alle producten die ABS produceert 
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aan middels het zogeheten ABS-Lock Book, een systematiek 
die (de kwaliteit van) alle (geproduceerde en gemonteerde) 
producten herleidbaar maakt. 

COMPUTERGESTUURD 
Wanneer men rondloopt door de productiehallen van de 
fabrikant, valt op hoe schoon alles is. Ook heeft men duidelijk 
werk gemaakt van een ruime, overzichtelijke indeling van 
zowel de productie- als de opslagruimte. Men heeft recent 
een uitbreiding gerealiseerd en op het industrieterrein is  
voldoende ruimte om verder uit te breiden. Productie en  
opslag zijn in twee verschillende gebouwen ondergebracht, 
op enkele honderden meters van elkaar verwijderd.  
Veel machines zijn door de computer voorgeprogrammeerd, 
zodat ook maatwerk kan worden geleverd. De machines 
worden door mensen bediend: omdat dit eentonig kan zijn, 
wordt ervoor gezorgd dat een medewerker niet langer dan 
een paar uur achter elkaar dezelfde handeling verricht. 

In het productieproces zijn diverse kwaliteitscontroles  
ingebouwd. Het basismateriaal wordt in het lab gecon-
troleerd en de producten worden steekproefsgewijs  
gecontroleerd. De ABS Lock ankerpunten, bijvoorbeeld, 
worden vervaardigd uit RVS. De hekwerken zijn vervaardigd 
van hoogwaardig aluminium en roestvast staal en daarmee 

weerbestendig. De hekwerken worden geleverd voor diverse 
ondergronden, zoals bitumen en sandwichelementen.  
Daarnaast heeft men de beschikking over een eigen 
test locatie, waar de werking van de veiligheidsproducten 
 conform de geldende richtlijnen wordt getest.  
Vanzelfsprekend worden de producten ook extern getest 
(door DEKRA), zodat men aantoonbaar voldoet aan de 
eisen in het kader van de diverse certificaten. 

LOCK BOOK 
Alle producten dienen te voldoen aan de kwaliteitseisen, 
zoals die zijn geformuleerd in o.a. de EN795. Aanvullend heeft 
de fabrikant ervoor gezorgd dat de producten zijn voorzien 
van een verklaring of ‘Zulassung’ door het DIBt (zie kader). 
Larmit: “Volgens de Duitse Ongevallenverzekering DGUV 
moeten aanlijnvoorzieningen minstens één keer per jaar 
worden geïnspecteerd en, indien nodig, worden onderhou-
den door een deskundige controleur. Dit is een verplichting, 
die ook noodzakelijk is om gebreken door weersinvloeden, 
slijtageverschijnselen, metaalmoeheid en onjuist gebruik te 
identificeren en zo veel mogelijk te verhelpen. Volgens PBM-
producentenrichtlijn 89/686/EEG en de Europese geharmo-
niseerde norm NEN 365 ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen 
tegen vallen – Algemene eisen voor gebruiksaanwijzingen, 
onderhoud en periodiek onderzoek’ is de producent van de 

PBM’s tevens verplicht de gebruiker te wijzen op de jaarlijkse 
inspectie.” ABS is geen producent van PBM’s. 

Alle producten hebben een badgenummer, waarmee het 
hele productieproces herleidbaar is: wie heeft het product 
wanneer gemaakt, bij welke lading hoort het? “Het badge-
nummer wordt met behulp van een laser in het product  
zelf aangebracht, in plaats van een sticker, zodat het ook 
na vele jaren op het dak nog leesbaar is,” vertelt Larmit. 
“Bijbehorend hebben wij een app ontwikkeld, waarmee de 
producten ook na montage kunnen worden gemonitord: 
ABS-Lock Book (momenteel enkel in het Duits). Met deze 
app registreren de monteurs de montage met behulp van 
fotomateriaal. Via de app kan ook worden aangegeven of 
de jaarlijkse inspectie heeft plaatsgevonden en eventuele 
andere bijzonderheden.”

In de nabije toekomst gaat de app ook fungeren als hulp-
middel voor het maken van een veiligheidsontwerp op 
projectbasis. De parameters worden in de app opgenomen: 
men kan vervolgens het ontwerp invoeren en op basis  
daarvan een voorstel naar de klant sturen. Na goedkeuring 
van de klant kan men met behulp van foto’s documenteren 
dat het systeem zoals afgesproken is gemonteerd.  
Larmit: “De app is gemakkelijk te gebruiken en komt  
tegemoet aan de toenemende vraag naar documentatie, 
waarmee de aansprakelijkheid is vastgelegd. Ook sluit de 
systematiek goed aan bij de komende Wkb.” 

Larmit stelt dat men de positie op de Nederlandse markt 
gecontroleerd wil verstevigen op basis van de wijze  
waarop men zich op de Duitstalige markt manifesteert.  
Juist op het gebied van veiligheid is de, welhaast spreek-
woordelijke, Duitse degelijkheid immers een belangrijke 
eigenschap. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Op de A+A beurs 2019 in Düsseldorf presenteerde ABS een 
verkleefde ankervoorziening voor bitumineuze daken.  
Die ankervoorziening was niet nieuw, dit wordt al enige  
jaren gevoerd. Nieuw was dat deze sinds juni dit jaar is 
voorzien van een ‘Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung’ 
kortweg ‘Zulassung’ genoemd. Een Zulassung is het  
Duitse equivalent van ons KOMO-attest-met-certificaat,  
een verklaring dat het product in zijn toepassing ‘ 
Regelungsgestandes im Sinne der Landesbauordnungen  
ist nachgewiesen’ (aantoonbaar voldoet aan de  
landelijke bouwregels).

Wanneer je het document ‘Zulassung’ leest, dan blijkt dat 
de ABS-voorziening een verstevigd aluminium raamwerk van 
1,5x1,5 m1 betreft, dat met twee lagen dikke Bauder dakbe-
dekking ingepakt moet worden. Het dakbedekkingssysteem 
moet uit twee lagen bestaan, een toplaag hebben van 
Bauder die minder dan 1 jaar oud is en volledig zijn verkleefd 
aan de ondergrond. Het door keuringsinstanties gehanteerde 
argument om de, aan dakbedekking verkleefde, systemen 
niet te keuren, is steeds geweest dat fabrikanten van dakbe-
dekking hiermee in zouden moeten stemmen. Dat argument 
is altijd bevreemdend geweest. Je vraagt aan een fabrikant 
van stenen ook geen toestemming of er in geboord mag 
worden, je mag er van uitgaan dat een uit stenen samen-
gestelde muur voldoet aan de eisen. Nu heeft het DIBt met 
verkleving ingestemd en zijn aanvullende eisen opgesteld, 
waar naar gekeurd wordt. Bauder, als fabrikant van de dak-
baan, heeft geen bezwaar tegen het gebruik op deze wijze. 

Roofs informeert u al vele jaren omtrent het dossier ‘Kedge’, 
de eerste uitsluitend verkleefde dakveiligheidsvoorziening,  
en de strijd die het voert om als zodanig erkend te worden. 
Een strijd die ertoe heeft geleid dat gebouwgebonden 
valveiligheidsvoorzieningen niet langer onder de Europese 
reglementen van Persoonlijke beschermingsmiddelen valt, 
maar onder die van Bouwproducten. Inmiddels heeft Kedge 
zelf de CE-markering ter hand genomen en verkregen.  
Nu blijkt dat het DIBt de verkleving toestaat, waar het altijd 
het standpunt heeft ingenomen dat het niet volstaat.  
De nieuwe norm in wording voor gebouwgebonden  
valveiligheidsvoorzieningen zal ook een rol gespeeld hebben.  
Roofs houdt u op de hoogte over wat dit standpunt tot  
gevolg heeft voor de nieuwe norm in wording. 
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VALBEVEILING  
met Duitse „Gründlichkeit und Pünktlichkeit“ 

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

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



Uitstekende 
bestendigheid Uiterst bestendig tegen weersinvloeden (UV/IR) 

en chemicaliën uit lucht en water

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

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

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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KWALITATIEVE, STERKE 
EN BETROUWBARE 
BEVESTIGINGSMATERIALEN.

VOOR VLAKKE DAKEN EN CLADDING.

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

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

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.
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Een beter leven voor 
kinderen in Malawi

SPONSORFIETSTOCHT

In 2020 gaan twee groepen van Cycle for Plan voor de derde keer naar  

Malawi: het ‘warme hart van Afrika’. Erik Maas van Verkoelen Dakspecialisten  

is één van de deelnemers en zal fietsen voor de kinderen van Malawi. 

Het land heeft het hoogste aantal kindhuwelijken.  
46% van de meisjes is getrouwd als minderjarige.  
Meisjes gaan hierdoor niet meer naar school en raken  
vaak op jonge leeftijd al zwanger, terwijl hun lichaam nog 
lang niet klaar is voor een zwangerschap en bevalling. Bijna 
de helft van de families in Malawi heeft geen schoon drink-
water en geen bruikbare sanitaire voorzieningen. Hierdoor 
lopen vooral kinderen onder de vijf jaar een groot risico  
op ziektes. Daarnaast heeft het land een hoog aantal 
HIV-geïnfecteerden. Plan International heeft verschillende 
projecten gestart om de leefsituatie voor families en hun 
kinderen in Malawi te verbeteren. Hier is sponsorgeld voor 
nodig. Dit geld gaat naar seksuele voorlichting, training en 
voorlichtingscampagnes, hygiëne en sanitaire voorzieningen 
en naar onderwijs. 

CYCLE FOR PLAN
Cycle for Plan is een gesponsorde fietstocht, georganiseerd 
door de ontwikkelingsorganisatie Plan International Nederland. 
Deze organisatie werkt aan een wereld, waarin meisjes  
en jongens zich volledig kunnen ontwikkelen en dezelfde 
rechten en kansen hebben. En dat is hard nodig,  
want wereldwijd worden dagelijks meisjes achter gesteld  
en gediscrimineerd. Plan International voert  projecten uit  
in ruim 50 landen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en het 
Midden-Oosten, zodat meisjes kunnen leren, zich kunnen  
ontwikkelen, voor zichzelf op kunnen komen en hun eigen 
beslissingen kunnen nemen. Samen met de steun van 
duizenden sponsors werkt Plan zo aan een beter leven voor 
meisjes en jongens in ontwikkelingslanden.

Er zijn diverse gesponsorde fietstochten naar Malawi,  
Thailand en Guatemala. Elke reis is voor de deelnemer  
een uitdagende tocht door een uniek gebied.  
Om deel te nemen halen alle deelnemers € 4000 aan  
sponsorgeld op voor projecten tegen kindhuwelijken en 

tienerzwangerschappen. Onderweg zien ze met eigen ogen 
hoe deze projecten werken en wat de impact is. 

Tijdens de sportieve uitdaging van de 500 km die  
Erik Maas en zijn partner Iris fietsen over de dirt roads  
van Malawi gaan ze dus ook lokale projecten  
bezoeken, om te bekijken waar het sponsorgeld  
naar toe gaat. Men kan de fietstocht sponsoren via:  
https://malawi.cycleforplan.nl/actie/erik-maas. ■

Workshop
Contractmanagement 2.0

BDA Avelingen-West 33

4202 MS Gorinchem

T  +31(0)85 487 1910

E  info@bdaopleidingen.nl

Wanneer 18 februari 2020 van 12:30 uur tot 20:30 uur

Waar BDA Opleidingen, Gorinchem

Bouwrechtexpert  Mr. Pieter de Vries

Tijdens deze workshop
  Leert u de aanbesteding te “lezen” en kunnen risico’s beter worden geduid, 

waardoor het werk meer rendement gaat opleveren.

  Brengen we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom inkoop- en 

aanbestedingsrecht (aanbestedingsplicht corporaties). 

  Leert u wat het betekent om te werken in een bouwteam en worden de ins en outs 

van moderne contract- en samenwerkingsvormen besproken: GC 2005, EMVI en RGS.

  Krijgt u tegen de achtergrond van de nieuwe regelgeving antwoorden op concrete 

vragen uit de bouwpraktijk, zoals: 

• Hoe zit het met de bouwtijd? 

• Hoe verloopt de verrekening van meer- en minderwerk / wijzigingen? 

• Welke partij is aansprakelijk ingeval van gebreken in een werk?

• Aspecten van Kwaliteitsborging.

bdaopleidingen.eu
Aanmelden en info:
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De dakvlakken van sportcentrum Elderveld in Arnhem zijn onlangs voorzien  

van een geheel nieuwe dakopbouw. De opdrachtgever was de gemeente  

Arnhem en omdat de gemeente een voorbeeldfunctie wil vervullen,  

was duurzaamheid het centrale uitgangspunt van de dakrenovatie.

Duurzame dakrenovatie  
op Sportcentrum Ederveld

Tekst: Edwin Fagel
Foto’s: IKO bv

Nadat duidelijk was, dat de daken het einde van hun  
levensduur hadden bereikt, begon men met nadenken  
over een zo duurzaam mogelijke oplossing.  
Roofing Service Nederland uit Brummen heeft de daken  
van de gemeente in onderhoud en is ook een vaste partner 
van leverancier IKO. Het assortiment behelst diverse concepten  
op het gebied van duurzaamheid. Na een uitgebreide 
analyse van de bestaande  situatie is besloten alle daken tot 
op de ondergrond te slopen. Vervolgens werden de daken 
opnieuw geïsoleerd.

Het complex behelst staaldaken en betondaken. De staalda-
ken van de sporthal zelf werden voorzien van een zonne-
energiesysteem. De rest van de staaldaken werd voorzien 
van een zogeheten ‘luchtzuiverend’ dak. De betondaken van 
de kantine en kantoren werden voorzien van sedumdaken. 

TECHNIEK
De staaldaken waren oorspronkelijk voorzien van een 
meerlaagse bitumineuze dakbedekking en 60 mm steenwol 
isolatie. Deze opbouw werd op alle daken tot op de stalen 
ondergrond verwijderd. Na controle en incidentele reparatie 

van de stalen dakplaten werden deze allemaal voorzien  
van het zogeheten eco roof daksysteem.  
Dit houdt in dat de dakplaten werden voorzien van een  
aluminium dampscherm en 140 mm PIR isolatie  
(IKO Enertherm ALU), zodat een Rc-waarde van 6,0 werd 
bereikt. Het tweelaagse bitumineuze dakbedekkingssys-
teem bestaat vervolgens uit een mechanisch bevestigde 
onderlaag (IKO Base Universeel) met een volledig gebrande 
toplaag (IKO Carrara). Deze toplaag beperkt CO2- emissies, 
met als bedoeling de ecologische voetafdruk te reduceren. 
Door de zogeheten ‘Air Care Technologie’ worden stikstof- en 
zwaveloxide onder invloed van UV-licht omgezet in milieu-
neutrale stoffen, die met het hemelwater worden afgevoerd. 
Dit resulteert in een aantoonbare verbetering van de  
luchtkwaliteit. Op de twee sporthaldaken werden tevens  
zonnepanelen toegepast. 

De betondaken waren voorzien van een EPS isolatie (80 mm) 
en een meerlaags losliggend bitumineus dakbedekkings-
systeem, geballast met dakgrind. Op deze daken is nu  
een volledig verkleefd groendaksysteem aangebracht,  
inclusief 100 mm PIR isolatie. Op de wortelwerende toplaag 
IKO roofgarden PRO (4 mm) is door Flora Nova uit Ophemert 
een drainagelaag + sedumlaag aangebracht.  
De sedumlaag bestaat uit voorgekweekte sedummatten, 
zodat het dak er direct na oplevering al fraai bijlag.
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

VEILIGHEID
Aan de werkzaamheden heeft een 
uitgebreid V&G-plan ten grondslag 
gelegen. Dit houdt in dat tijdens 
de werkzaamheden een collectief 
veiligheidssysteem in de vorm van 
(mobiele) hekwerken is toegepast.  
Dit was ook nodig omdat er 
verschillende partijen op het dak 
aanwezig moesten zijn.

Het oorspronkelijk toegepaste veiligheidssysteem voor de  
onderhoudsfase is verwijderd en waar mogelijk na de  
dakrenovatie weer teruggeplaatst. Dit was lang niet overal  
mogelijk, omdat de dakinrichting was aangepast, met name 
de sedumdaken en zonnedaken hadden aanpassingen  
nodig. Ook hier is een veiligheidsplan voor opgesteld, zodat ook  
het nieuw aangebrachte lijnsysteem een veilige oplossing voor 
de onderhoudsfase zal bieden.

SAMENWERKING
Dergelijke projecten worden alleen tot een goed einde  
gebracht als de samenwerking tussen de betrokkenen op een 
goede manier verloopt. Omdat Roofing Service Nederland 
optreedt als vaste partner van zowel de opdrachtgever als de 
fabrikant, die op haar beurt weer werkt met vaste partners voor 
de groendaken en zonnepanelen, wisten de partijen wat ze 
aan elkaar hadden. Vooraf was alles goed doorgesproken en 
tijdens de werkzaamheden hadden de betrokkenen wekelijks 
overleg over de voortgang. 

De werkzaamheden worden medio december 2019 afgerond. ■

ESTHETIEK
De daken van het sportcomplex zijn vanuit de omliggende 
gebouwen zichtbaar, daarom was de esthetische waarde 
van de daken belangrijk. De witte dakbedekking voorzag 
hierin, deze geven een nette en rustige uitstraling.  
Vanzelfsprekend draagt het groendak ook bij aan de  
esthetische waarde van de daken.

DUURZAAMHEID
Roofing Service Nederland heeft de toe te passen duurzame 
daksystemen vooraf aan de opdrachtgever laten zien,  
in hun Experience Center in het Emerhuys in Zutphen.  
Hier is een presentatie gegeven met de voordelen van de 
betreffende dakconcepten op het gebied van duurzaam-
heid. De verschillende concepten zijn op deze locatie als 
‘showroomdaken’ toegepast.  

Het witte, reflecterende granulaat aan de bovenzijde van  
de dakbedekking is voorzien van een titaniumdioxide coating, 
die luchtzuiverend werkt. De reflecterende werking van de 
dakbedekking zorgt voor een extra koele binnenruimte in de 
zomer (besparing airco) en heeft een gunstig effect op het 
rendement van de zonnepanelen. De sedumdaken dragen 
bij aan een vertraagde afvoer van het hemelwater en een 
verdere koeling van de binnenruimte, als ook een verbetering 
van de luchtkwaliteit. De duurzaamheid van zonnepanelen 
hoeft niet verder te worden toegelicht.

Tevens heeft het daksysteem een levensduur van ca. 35 jaar: 
de leverancier geeft een verzekerde garantie van 10+5 jaar 
op het nieuwe systeem af. In het kader hiervan worden  
er tijdens de werkzaamheden onafhankelijke dakinspecties 
uitgevoerd. Na goedkeuring van de juiste verwerking van de 
producten staat de fabrikant garant voor extra garantie op 
het dakbedekkingssysteem.

• OPDRACHTGEVER: GEMEENTE ARNHEM
• DAKDEKKER: ROOFING SERVICE NEDERLAND, BRUMMEN
• DAKHOVENIER: FLORA NOVA, OPHEMERT
• ZONNE-ENERGIE: HART4SOLAR, ZWIJNDRECHT
• LEVERANCIER DAKSYSTEMEN: IKO B.V., KLUNDERT

nl.iko.com  -  iko-insulations.com

IKO PUSHING LIMITS
Het verleggen van grenzen, het steeds beter willen doen, het op elkaar  
afstemmen van factoren die bijdragen tot topprestaties is wat topsporters doen.

Dit is met IKO als producent van dakbedekking, vloeibare waterdichting en  
isolatie heel vergelijkbaar. Van ontwerp en productie, toepassingen van de  
producten, technieken en adviezen; alle medewerkers bij IKO zijn er voor u  
want samen gaan we voor topprestaties.

DAKBEDEKKING  I  VLOEIBARE WATERDICHTING  I  ISOLATIE

Prestatiegericht
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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

PBM’s voor een duurzame 
en vitale toekomst

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

Het oude jaar sluiten we af en het nieuwe jaar willen we 
goed beginnen, met uiteraard champagne en vuurwerk.  
We klinken, we proosten, we feesten en we knallen er op los. 
Met een mooie aanloop roetsjen we vrolijk het nieuwjaar in.  
Maar… elk jaar opnieuw start voor honderden mensen het 
jaar in mineur, omdat ze vuurwerkslachtoffer zijn geworden.  
Van lichtgewond tot levenslang gehandicapt, elk jaar  
opnieuw zijn er helaas ook doden te betreuren.  
Gelukkig neemt al jaren op rij het aantal mensen dat  
behandeld moet worden op de spoedeisende hulp af.  
De reden voor deze afname is de betere voorlichting,  
dragen van vuurwerkbrillen en voorbeeldgedrag van  
ouders ten aanzien van het dragen van vuurwerkbrillen.

Je denkt er niet aan, maar vuurwerkbrillen zijn niets meer 
of minder dan persoonlijke beschermingsmiddelen(PBM’s). 
PBM’s zijn middelen die door personen worden gedragen  
of vastgehouden als bescherming tegen risico’s die de  
gezondheid of veiligheid bedreigen. PBM’s worden in  
allerhande situaties toegepast, dienen passend en doel-
matig te zijn en zijn altijd voorzien van een CE-markering  
(de CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de 
daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische 
Ruimte). Verder dient de werkgever de PBM’s, in voldoende 
aantal, gratis beschikbaar te stellen. 

Heel belangrijk om te zeggen: de beste PBM’s zijn de PBM’s 
die gebruikt worden! Ook bij ons bedrijf worden de PBM’s 
helaas niet altijd gebruikt. Dit constateren we tijdens de  
werkplekinspecties, maar ook bedrijfsongevallen geven 
ditzelfde beeld. Er zijn bedrijfsongevallen die een incident 
hadden kunnen blijven. Jammer, maar helaas. De oorzaken 
van het niet gebruiken van PBM’s zitten o.a. in onkunde,  
stoerdoenerij, snel iets willen doen.

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’.

Maar wij laten het hier niet bij zitten: we blijven als werk- 
gever het goede voorbeeld geven, voorlichting geven,  
in gesprek gaan met elkaar en natuurlijk ook controleren. 
Langzaamaan gaat het gelukkig (veel) beter. 

Het gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen  
is één van de vele stapjes. En bedenk: vele kleine stapjes  
zijn één grote stap op weg naar een mooie duurzame  
vitale toekomst. ■



ACTIONDAK

WWW.ACTIONDAK.NL

Actiondak, de online groothandel in:

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

- DAKRANDAFWERKING - VEILIGHEID - GEREEDSCHAP - KLEDING

Bestel gewoon 
onderweg!

steilDAK is het gespecialiseerde vakblad voor de hellende dakenbranche

Het vakblad stelt zich ten doel op een zo breed mogelijke basis vakinformatie te  
verspreiden over alle items m.b.t. het hellende dak, zowel op het gebied van regelgeving  

en normering, als de technische en praktische invulling hiervan.

Vindt u het als lezer van Roofs interessant om steilDAK maandelijks gratis te ontvangen?
Mail dan naar info@lumail.nl of kijk op www.steildak.nl

nr.3 - juni 2019 - 4
e jaargang

nr.4 - augustus 2019 - 4
e jaargang

nr.5 - oktober 2019 - 4
e jaargang
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NIEUWSLIJN

agenda
15-16 januari 2020
INTERSOLUTION 2020
Flanders Expo, Gent (B)
Info: www.intersolution.be

28-31 januari 2020
DACH+HOLZ INTERNATIONAL 2020
Messegelände Stuttgart (D)
Info: www.dach-holz.com

4-7 februari 2020
VSK 2020
Jaarbeurs Utrecht
Info: www.vsk.nl

29 februari-8 maart 2020
BATIBOUW 2020
Brussels Expo, Brussel (B)
Info: www.batibouw.com

QUOTE VAN HET DAK

“ De natuur is onuitputtelijk  

duurzaam als we daarvoor  

de zorg dragen.”

Sylvia Dolson

R e c t i f i c a t i e
In de laatste alinea in 
het artikel ‘Van Doorn 
Dakspecialist bestaat 
150 jaar en ontvangt  
predicaat Hofleverancier’, 
Roofs november 2019,  
is vermeld dat Van Doorn Dakspecialist ‘het enige dakdekkers-
bedrijf, actief in de platte dakenbranche is dat het predicaat 
mag voeren’. Dit is onjuist: Gebr. Janssen Beugen voert sinds 
2011 het predicaat Hofleverancier.

HERZIENING BEPALING BRANDGEVAARLIJK  
ZIJN VAN DAKEN GEPUBLICEERD
Onlangs is de herziening ‘Bepaling van het 
brandgevaarlijk zijn van daken’ (NEN 6063:2019) 
gepubliceerd. Deze norm beschrijft de experi-
mentele bepaling van het brandgevaarlijk zijn 

van daken bij blootstelling aan vliegvuur en een 
beperkte warmtestralingsintensiteit. De norm is niet 

geschikt voor bepaling van het brandgedrag van 
begroeide daken en PV-modules (zonnepanelen).

De herziening van NEN 6063 is noodzakelijk vanwege de publicatie 
van (de herziene) NEN-EN 13501-5 en NPR-CEN/TS 1187. Beide normen zijn ont-
wikkeld in het kader van de Verordening bouwproducten voor CE-markering 
voor het brandgevaarlijk zijn van daken. Beide geven verschillende methoden 
aan voor de bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken waaruit elk 
Europees land een keuze kan maken. In Nederland zijn NEN-EN 13501-5 en 
NPR-CEN/TS 1187 bedoeld om de karakteristieke eigenschappen van dak-
bedekkingsproducten voor CE-markering te kunnen bepalen. NEN 6063:2019 
is bedoeld om daken van gebouwen te beoordelen op brandveiligheid in het 
kader van het Bouwbesluit 2012.

Wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2020

Ketelaarskampweg 8,
5222 AL, ‘s-Hertogenbosch

Tel 073-6271250 Fax 073-6271255
info@dakned.nl
www.dakned.nl

 IBS DakConsult wenst iedereen 
een prettige Kerst en  
een goed Nieuwjaar!

www.ibsconsultants.nl

DE DERDE DAKCURSUS PLATTE DAKEN IN 2019 
Aan de derde Dakcursus van 2019 werd door 35 personen deelgenomen. Van hen behaalden  
28 cursisten direct het diploma, een slagingspercentage van 80%. De hoogste examencijfers 
van de groep werden gescoord door Jeroen Weijers van ABT bv, hij ontving een mooie  
sculptuur van De Dakconnaisseur. Eervolle vermeldingen waren er voor Mark Boelens  
en Jelte van Oostrum van Royal Roofing Materials en Marien Gijsbertsen van  
Rijksvastgoedbedrijf. 

Momenteel loopt een extra ingeplande vierde Dakcursus, de eerstvolgende 7-daagse 
Dakcursus Platte Daken start op 15 januari 2020. De cursus is vooral bedoeld voor nieuwe 
instromers en doorstromers in de dakbedekkingsbranche en voor medewerkers van 
corporaties, gemeenten en aannemers die in relatief korte tijd veel kennis willen vergaren 
over alle facetten van het platte dak. Meer informatie over deze en andere cursussen kunt 
u terugvinden op onze site www.bdaopleidingen.eu. Het totale cursusprogramma voor 2020 
van BDA Dak- en Gevelopleidingen kunt u telefonisch aanvragen op nummer 085-4871910  
of via info@bdaopleidingen.nl. 

VERKOELEN WEERT AANTREKKELIJKSTE WERKGEVER MIDDEN-LIMBURG
Verkoelen Dakspecialisten uit Weert viel tijdens het partnerevent Meet The Youngsters in Sittard in 
de prijzen bij de verkiezing voor de aantrekkelijkste werkgever van Midden-Limburg. In de categorie 
MKB kreeg het dakdekkersbedrijf de meeste stemmen van Midden-Limburg en daarmee is het de 
Aantrekkelijkste Werkgever van Midden-Limburg voor de periode 2019/2020. De verkiezing wordt 
georganiseerd om regionale bedrijven meer te 
promoten onder jongeren. De deelnemende 
bedrijven presenteerden zich bij Limburgse  
studenten, daarna werden de winnaars gekozen. 

De verkiezing wordt georganiseerd door  
Meet the Youngsters, samen met de  
Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV),  
MKB Limburg, Economische Samenwerking  
Zuid-Limburg (ESZL), Keyport2020 en de  
Limburgse Land en Tuinbouwbond (LLTB). Limburg.

SCRIPTIE OVER BRANDONTWIKKELING TUSSEN DAKBEDEK-
KING EN PANELEN WINT IFV-VVBA-SCRIPTIEPRIJS 2019
Farah Faudzi van de Universiteit Gent/University of Edinburgh 

heeft met een scriptie over de brandontwikkeling tussen  
dakbedekking (brandbaar) en PV-panelen boven het platte 

dak (onbrandbaar) gewonnen. In het onderzoek werd een ‘kritieke 
spouwhoogte’ (17 á 20 cm) gevonden tussen het platte dak en het 

PV (photovoltaic)-paneel. Boven de kritieke spouwhoogte bleek het risico 
van grote brandschade klein te zijn. Daaronder werkt de spouw als een 
versneller: een trage of normale branduitbreidingssnelheid wordt dan  
omgezet in een snelle tot zeer snelle branduitbreiding.

NIEUW TRAININGSCENTER IKO LEEUWARDEN
IKO heeft een nieuw trainingscenter in Leeuwarden 
geopend. Dit zorgt samen met het huidige  
trainingscenter in Klundert voor een goede sprei-
ding in heel Nederland van het IKO cursusaanbod.  
Een aantal cursussen van IKO B.V., gegeven 
in Klundert, is door het Sociaal Fonds BIKUDAK 
geregistreerd als leverancierscursus. Op grond 
daarvan worden deze cursussen aangemerkt als 
scholingsdagen in de zin van artikel 8B van de 
CAO BIKUDAK.

VISMO REFORM,  
DE LICHTGEWICHT S3 WERKSNEAKER
De nieuwe Vismo Extralight Reform  
heeft een licht gewicht van 515 gram 
en een NRG 55 tussenzool die werkt als 
een soort springveer die 55%  energie  
teruggeeft tijdens het lopen.  
De sportieve werksneaker maakt je 
werk daarom een stuk lichter en  
leuker. De werksneaker is uitermate 

geschikt voor de installatie-, metaal- en transportsector en voor werkzaam-
heden in magazijnen en de lichte bouw. De schoen is speciaal ontwikkeld om 
er lange dagen op te werken. De bovenkant is van waterafstotend en slijtvast 
Airmesh-textiel. De binnenvoering is zweettransporterend waardoor de voeten 
droog blijven.



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

Tel. 015 215 40 00 
infonl@derbigum.com - www.derbigum.nl 
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list  in  platte  daken

 In staat is om CO2 op te 
vangen?

 En dat dit product 100% 
recyclebaar is? 

 Olivijn een mineraalsoort is? 

 En dat deze dakbaan ideaal is 
voor nieuwbouw of renovatie?

DERBIGUM is ook…
MILIEUVRIENDELIJK!

Wist u dat DERBICOLOR® FR – Olivijn

Nieuwsgierig geworden? 
Meer over dit product kunt u vinden op www.derbigum.nl
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Volgende maand in Roofs:

Roval Aluminium bv www.roval.eu

Bitasco www.bitasco.nl

Boko www.boko.nl

Wecal www.wecal.nl

Mawipex Handelsmaatschappij bv www.mawipex.nl

Hotel Zuiderduin www.zuiderduin.nl

ABS Safety www.abs-safety.nl

Eurofast www.eurofast.nl

Hütter Safety www.hutter.nl

Triflex bv www.triflex.nl

BDA Opleidingen www.bdaopleidingen.nl

IKO nl.iko.com

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Actiondak www.actiondak.nl

Gebr. Bodegraven www.gb.nl

Derbigum www.derbigum.nl

BMI Group www.bmigroup.com

Wédéflex www.wedeflex.nl

Optigroen www.optigroen.nl

Anjo www.anjo.nl

Daksafe www.daksafe.nl

Aabo Greentech bv www.aabogreentech.nl

Skylux www.skylux.be 

Soudal bv www.soudal.com

Aabo Safe bv www.aabosafe.nl

Leadax www.leadax.com

Ubbink bv www.ubbink.nl

All-up www.all-up.nl 

Guardian bv www.guardian.nl

BDA Opleidingen www.bdaopleidingen.nl

Continu Isolatiewerken www.continu-isolatiewerken.nl

Dach+Holz 2020 www.dach-holz.com

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Isobouw www.isobouw.nl 

Verkoelen www.verkoelen.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 2020
Appartementencomplex Lorentz in Leiden

AAN TAFEL MET…
Hajé van Egmond

DAK VAN HET JAAR 2020
18 Havenloft woningen in Rotterdam

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
Het certificatietraject van MVO

De volgende Roofs verschijnt op 3 januari 2020
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Wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2020

De Poort 21 - 4411 PB Rilland
Tel. 0113 - 55 77 77 - Fax 0113 - 55 77 78

info@mawipex.com
www.mawipex.com

Wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2020

Oudemaas BV
De Plaats 15

3342 GL  Hendrik-Ido-Ambacht
078-6122141

www.oudemaas.nl



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


