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COLUMN

Geen E.D.E.D.D. maar E.D.D.D. 
in de bouwkolom
Eerst Denken Dan Doen in de bouwkolom is een groot pro-
bleem. Niet voor de uitvoerenden, die denken echt wel na. 
“Heb ik alles op het dak voordat ze de brander aanzetten?” 
Twee, drie keer op en neer omdat er nog spullen beneden 
liggen, is geen pretje. Nee, E.D.D.D. in het voortraject en  
dáár de gevolgen van de beslissingen overzien, dát is een 
groot probleem de bouwkolom. In die fase wordt veel  
te vaak maar wat geroepen en gedaan, zonder de conse-
quenties te overzien. 

Hoe vaak zien we niet dat isolatiedikte en opstandhoogte in 
geen verhouding tot elkaar staan? Een steeds maar repe-
terend detail moet over de hele bouw aangepast worden, 
waardoor duizenden euro’s over de balk worden gesmeten. 
Oplossingen in de nieuwbouw, die er uitzien als gefrommel, 
terwijl op de tekentafel met een beetje inzicht in de materie 
een perfect betaalbaar detail te creëren was geweest.  
Of erger nog: een situatie waarbij gewoon blind is door-
gegaan, waarbij iedere discipline het probleem voor zich 
uitschuift en de nazorg erop leegloopt.

Productkeuzes die niet overeenkomen met de uiteindelijk ge-
wenste gebruikers en de functie van het dak. En architecten 
c.q. opdrachtgevers die met hun beperkte inzicht maar vast 
blijven houden aan hun eerste beslissing. U kent vast nog 
meer voorbeelden dan ik. Want hoe frustrerend is het niet dat 
men iets wil laten maken waarvan u op voorhand weet dat 
de eindgebruiker niet krijgt wat hij wil? Op voorhand weten 
dat na het aanbrengen van uw werkzaamheden de boel 
op de schop moet, omdat meneer of mevrouw gewoon de 
eigen zin door wil drijven.

U kent die reclame wel: “Doet u mij maar een kapseltje –  
een pakje – een autootje en een frisje”. Nooit krijg je dan  
wat je echt wil. Zo lijkt het op dit moment ook te gaan  
met het dak. Doe mij maar een geïsoleerd dakje, Rc-tje 6  
lijkt me wel goed. En aan de slag kan de dakdekker. 

O ja, doe mij ook maar een veiligheidssysteempje, want ik 
geloof dat we later ook onderhoud moeten gaan plegen. 
Wat voor systeem wenst u? Ja, maakt mij niet uit, doe maar 
een systeempje. Als het maar veilig wordt. Oké, daar komt 
een veiligheidsysteem aan, dat past bij de verkoopkwali tei-
ten van de dakaannemer: simpel en eenvoudig, want meer 
is niet nodig, of groots en geweldig, want waarom niet alles 
wat verkoopbaar is direct plaatsen?

Sorry, wacht even met het plaatsen van dat veiligheidssys-
teempje want we willen ook nog een installatietje en een 
PV-systeempje op het dak. Wat heeft u dan in gedachten? 

Gewoon wat paneeltjes, je 
weet wel. Ja, U weet wel!

Zonder overleg vooraf wordt 
uitsluitend gekeken naar 
de optimale opbrengst en 
gaan de PV-cowboys uw 
net gereed zijnde dak op. 
Respectloos voor uw werk en 
zonder kennis van daksyste-
men smijt men het systeem op 
het dak. Daar waar uw mensen 
hun best hebben gedaan om het dak 
veilig waterdicht te maken, banjeren instal-
lateurs van velerlei kunnen over uw dak. Plaatsen ze instal-
laties, waar zij geen onderhoud aan hebben, op de meest 
onmogelijke plekken, of stijf langs de dakranden op het dak. 

Dan, als iedereen klaar is, krijgt u te horen dat het veilig-
heidssysteempje het dak op kan. Niet voor het eerst krijgt 
een  opdrachtgever dan te horen “Sorry, maar uw dak is  
zo niet meer veilig te onderhouden”. Het ontworpen systeem  
past niet bij alles wat u nu op het dak hebt laten plaatsen.  
Nu is het veiligste dak het dak dat we niet betreden,  
maar toch...

Eerst Denken Dan Doen in de bouwkolom kan nog steeds 
 zoveel geld besparen en opleveren! Toch jammer als we 
Eerst Doen En Dan Denken. E.D..E.D.D. Het scheelt maar één 
letter maar ook kapitalen aan aanpassingen tijdens de 
bouw en nazorg gedurende de exploitatietijd. 

Theo Wiekeraad

Vanaf het volgende nummer van Roofs zal Theo Wiekeraad 
een eigen, maandelijkse rubriek vullen over de wederwaar-
digheden van de dakdekker: ‘Theo Talks’.
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JHet Dak van het  aar 2018

NIEUWBOUW VAN DER VALK HEERLEN
• OPDRACHTGEVER: VAN DER VALK
• INGENIEURSBUREAU:  INGENIEURSBUREAU PALTE,  

VALKENBURG A/D GEUL
•  HOOFDAANNEMER: GEELEN BOUW & VASTGOED, NEER
•  DAKDEKKER: PEX DAKBEDEKKINGEN BV, ECHT
•  HOVENIER: HANS LINDERS HOVENIERS, SINT JOOST
•  LEVERANCIER SEDUMCASSETTES: MOBILANE BV, LEERSUM

In dit artikel wordt de nieuwe jaargang van de verkiezing Dak van het Jaar 

afgetrapt. De DakAward voor het Dak van het Jaar 2017 zal op 23 maart 2018 

worden uitgereikt in Egmond aan Zee. Het in dit artikel beschreven project zal 

volgend jaar meedingen naar de prijs.

Duurzame herbouw 
voor hoofdgebouw 
Van der Valk Heerlen

op de groene omgeving en verwijst naar de nabij gelegen 
oranjerie van kasteel Terworm. 

VERDUURZAMING
Men heeft de gelegenheid aangegrepen om het duurzaam-
heidsniveau van het hotel te verhogen. Door diverse maatre-
gelen is het gebouw zo’n 30% energiezuiniger geworden dan 
volgens de huidige regelgeving wordt vereist. Zo is de nieuwe 
beglazing HR+++ en is er ledverlichting toegepast. Verder is er 

een WKO-installatie geplaatst en wordt de nieuwste techniek 
toegepast op het gebied van verwarming/koeling, gebouw-
beheer en energiemonitoring. Het watergebruik wordt be-
perkt door elektronisch aangestuurde kranen. De hotelketen 
gaat hiermee voor de GreenKey-erkenning Gold.

Het dak speelt een belangrijke rol in deze verduurzaming.  
Zo wordt bijvoorbeeld het hemelwater van het gebouw op-
gevangen en gescheiden van het rioolwater. Het vloeit terug 
in het Geleendal. Tevens is op het dakterras een groendak 
aangelegd en zijn op het bestaande dak van het hotel in 
totaal 312 zonnepanelen geïnstalleerd.

SEDUMCASSETTES
Het groendak is gerealiseerd met behulp van de zogeheten 
Mobiroof-sedumcassettes. Ze zijn door hoveniersbedrijf  
Hans Linders uit Sint Joost aangebracht op de entree en  
het dakterras (465 m²). De cassettes zijn vervaardigd uit her-
gebruikt kunststof. Ze zijn eenvoudig aan elkaar te klikken en 
direct te plaatsen op de dakbedekking. Ze zijn gevuld met 
vier tot zes sedumsoorten.

Er is voor de toepassing van een groendak gekozen vanwege 
de isolerende werking van het dakpakket. Er wordt ook steeds 
vaker gekozen voor dit type daken door hun waterbufferende 
werking, met name in de stedelijke omgeving. De opslag-
capaciteit van de onderhoudsarme sedumcassettes is  
20 liter water per vierkante meter. Volledig verzadigd zorgen 
de cassettes voor een maximale dakbelasting van 58 kg/m². 
Daarnaast zorgen sedumdaken voor een brede biodiversiteit. 
De zogenoemde Mobiroof-cassettes bevatten zes verschil-
lende soorten vetplantjes die met de seizoenen mee kleuren.

Het nieuwe dakterras heeft als thema ‘de eetbare tuin’ en 
wordt beplant met bosaardbei, framboos, braam, druif en 
kruidenplanten. Daarnaast worden er perenbomen en duin-
doorn geplant. Kant en klare klimophagen (Hedera ‘Woerner’) 
van Mobilane zijn geplant in bakken van cortenstaal en ba-
kenen de vlonderterrassen af. Het ‘groene’ terras biedt ruimte 
aan zo’n 200 gasten.

OPTIMAAL RESULTAAT
Het dakterras is door Pex Dakbedekkingen uit Echt onder de  
houten vlonders waterdicht gemaakt met een losliggende 
(in de overlappen mechanisch bevestigde) EPDM dakbe-
dekking. Met de PIR afschotisolatie (15 mm/m¹) wordt 
vervolgens een Rc-waarde van 6,0 bereikt. Hieronder is een 
bitumineuze dampremmer aangebracht. Voor het hemel-
waterafvoer, tenslotte, is gebruik 
gemaakt van Pluvia hemelwaterafvoe-
ren, die het water versneld afvoeren.

Van der Valk Heerlen verrijst kortom 
op een duurzame manier uit haar 
as. Zowel het bestaande dak als het 
nieuw gerealiseerde dakterras zijn 
fraaie voorbeelden van hoe op een 
relatief eenvoudige wijze een opti-
maal resultaat bereikt kan worden op 
het gebied van esthetische uitstraling 
en duurzaamheid. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

In januari 2016 brandde een gedeelte van het  
Van der Valk hotel in Heerlen af, toen in het restaurant  
brand ontstond tijdens werkzaamheden in verband  
met een verbouwing. Het hoofdgebouw, met het restaurant 
en de keuken, werd als gevolg hiervan volledig gesloopt.  
Sindsdien bediende men de gasten in een pop-up restau-
rant, tot in oktober 2017 het vernieuwde restaurant kon 
 worden geopend. Ook de entree werd volledig vernieuwd. 
De grote serre van het restaurant biedt een ruim uitzicht  
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AANMELDEN
DE FEESTAVOND VINDT PLAATS OP 23 MAART 2018, VANAF 18.00 UUR IN  
HOTEL ZUIDERDUIN IN EGMOND AAN ZEE: ZEEWEG 52. U KUNT ZICH AANMELDEN 
VIA WWW.DAKAWARD.NL OF WWW.DAKVANHETJAAR.NL. COLLEGA’S EN PARTNERS 
ZIJN VAN HARTE WELKOM. DE TOEGANG IS GRATIS. 

DakAwards uitgereikt  
in Egmond aan Zee

heeft, of heeft gehad, voor de ontwikkeling van het vak.  
Ook hier gaat het erom kwaliteit zichtbaar te maken.  
De Dakenman of –vrouw van het Jaar vervult een voor- 
beeldfunctie, en moet anderen inspireren tot verdere 
 innovatie of kwaliteitsverbetering. Vorig jaar, 2016, was 
de  huidige directeur van NDA, Erik Steegman, de eerste 
 Dakenman van het Jaar.

Ook in dit geval zijn de nominaties door de markt zelf 
aangedragen: hetzij door de leden van de redactieraden 
van respectievelijk Roofs en steilDAK, ofwel door individuele 
aanmeldingen via info@lumail.nl. De redactieraden van  
de vakbladen zijn representatieve afspiegelingen van de 
branche en hebben daarom een doorslaggevende rol  
in de bepaling van de winnaar. 

Tijdens de avond krijgt iedereen ruimschoots de gelegen-
heid om bij te praten met kennissen en relaties tijdens een 
uitgebreid buffet, en aansluitend met hapjes en drankjes.  
Er zal een muzikaal programma worden verzorgd, dat ervoor 
zorgt dat de gesprekken in een 
ontspannen sfeer kunnen plaats-
vinden. Hotel Zuiderduin biedt haar 
kamers voor bezoekers van het feest 
tegen een gereduceerde prijs aan. 
Iedereen is welkom om zijn of haar 
partner mee te nemen naar de 
feestavond en het feest te combine-
ren met een weekendje aan zee. ■

Het evenement wordt georganiseerd door Lindeman Uitgevers, 
uitgever van de vakbladen voor de dakenbranche Roofs  
en steilDAK. De insteek van het feest is om de kwaliteit  
in zowel de platte als de  hellende dakenbranche te tonen  
en te vieren, in aanwezigheid van de hele branche.  
Jaarlijks wordt uit de projecten die in het kader van de 
verkiezing Dak van het Jaar in de bladen Roofs en steilDAK 
worden beschreven een winnaar gekozen. Omdat het een 
feest voor de gehele dakenbranche is, is de toegang tot het 
feest gratis. Ook zijn er voor de gasten geen kosten verbon-
den aan het buffet en de drankjes.

De in de vakbladen beschreven projecten zijn door de markt 
aangedragen. Joop Wilschut was de afgelopen jaargang 
verantwoordelijk voor de technische beschrijving van deze 
artikelen. Voor het platte dak is zodoende een lijst van  
11 projecten die voor de prijs in aanmerking komen. Dit zijn 
allemaal projecten die zich op verschillende beoordelings-
criteria hebben onderscheiden. De criteria zijn: esthetische 
kwaliteit, innovatie, functionele kwaliteit, onderlinge samen-
werking, veilig werken en duurzaamheid.

De volgende personen hebben zitting in de jury voor de 
projecten plat dak: 
• Chris Geurts (TNO)
• Albert Jan Kerssen (BTL)
• Otto Kettlitz (Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies)
• Marco de Kok (SGS INTRON)
• Paul Verkaik (BDA Opleidingen)
• Yvonne Waterman (Waterman Legal)
• Theo Wiekeraad (Spuitco)

DAKENMAN OF –VROUW VAN HET JAAR 2017 
Tijdens de feestavond zal tevens de Dakenman of –vrouw 
van het jaar 2017 bekend worden gemaakt. Het gaat hier 
om de erkenning van de betekenis die de bewuste persoon 

FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE 2018

Op vrijdag 23 maart 2018 vindt in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee  

de tweede editie van de feestavond voor de dakenbranche plaats.  

Tijdens deze feestavond zullen de DakAwards worden uitgereikt aan  

het Dak van het Jaar 2017. Dit jaar wordt de prijs voor het eerst in twee  

cate gorieën uitgereikt: platte en hellende daken. Ook zal de nieuwe  

Dakenman of –vrouw van het Jaar bekend worden gemaakt.

Het Dak van het Jaar 2017
23 maart 2018

Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

De avond zal ingevuld worden met 
live-muziek en goocheloptredens 

van Gunther Guinée.

Tevens is er volop de gelegenheid  
tot bijpraten en netwerken.

• Aanvang feestavond 19.00 uur, inloop vanaf 18.30 uur
• Presentatie genomineerden Dak van het Jaar 2017
• Live optredens
•  Bekendmaking top 3 en winnaar Dak van het Jaar 2017 Roofs en steilDAK
• Alle drankjes inclusief (tapbier, huiswijn en frisdrank)
• Koude en warme hapjes
• Einde avond ca. 24.00 uur

Indien u gratis bij deze feestelijke avond voor de hele dakenbranche aan- 
wezig wilt zijn, volstaat een aanmelding uiterlijk voor 22 januari 2018  
via de website www.dakvanhetjaar.nl

Tevens kunt u tegen gereduceerd tarief 
een hotelkamer boeken in Hotel Zuiderduin.
Hotel Zuiderduin - Zeeweg 52 - Egmond aan Zee
info@zuiderduin.nl - www.zuiderduin.nl/dakvanhetjaar

Uitreiking 

DakAward 

2017

Voor steilDAK en Roofs 

Dak van het Jaar

Uitreiking Award Dakenman/vrouw 2017
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Uw allereerste Dakenman
 waterberging op  daken?  
Mooie pro jecten binnen 
de  DakAward 2017 zullen 
wellicht gekoppeld kunnen 
worden aan die nieuwe 
Dakenman of –vrouw,  
die zich bijvoorbeeld ook 
op bepaalde wijze inzet 
voor de versnelling van het 
prefabriceren van daken in 
de woningbouw, waardoor 
de duurzame kwaliteit in 
de productie, zonder kli-
maatinvloeden, vanuit de 
fabriek wordt verbeterd. 

Mijn stem mag ook gaan 
naar de techneut die alles 
weet over dakbedekking 
en recycling of hergebruik hiervan, als ook naar degene 
die vanuit het ingenieursbureau ons telkens aangeeft wat 
goed is en wat nog moet worden verbeterd. Alsook de veelal 
traditionele man of vrouw met zijn of haar kennis en ervaring 
op het gebied van wat kan en niet kan. Of denk aan de inzet 
van degene die binnen het thema duurzaamheid actief 
is en die angst inboezemt op het mantra: ‘goedkoop blijft 
duurkoop!’

Of wordt het toch de voorloper, de ontwikkelaar voor het 
moderne beheer van daken? De man of vrouw die metho-
dieken als RGS en MJOP verder op het dak doorontwikkelt? 
Dit zijn inmiddels veel besproken (mode)woorden die  
in deze moderne tijd in een verder geautomatiseerd jasje 
vernieuwend binnen de dakenmarkt zijn - en die de tradi-
tionele binding bewerkstelligt met die opdrachtgever die 
kennis overlaat aan ons.

Wordt de Dakenman of Dakenvrouw van het Jaar 2017 een 
traditionele denker, een revolutionair of toch iemand van de 
oude stempel en het oude kennisniveau, die vanuit ervaring 
redeneert? Of wordt het een jeugdig, studentikoos type,  
wars van techniek uit bijvoorbeeld de vergroeningsscene in 
Amsterdam of Rotterdam, die met nieuwe ideeën de revolu-
tie aangaat in het werkelijk toepassen van meer gebruik van 
daken? Het zal een pittige opgave worden voor de jury om 
de lijst van nominaties op te maken voor een prachtige titel 
Dakenman of -vrouw nummer twee en ook straks voor ons 
om te kiezen: nomineert u weer mee?

U kunt uw nominaties doorgeven via het mailadres 
edwin@lumail.nl

Erik Steegman
uw allereerste dakenman, directeur NDA

En dan is het memorabele jaar 2017 alweer voorbij. Het jaar 
waarin ondergetekende tot Dakenman van het Jaar werd 
gekozen. Velen van u vragen mij geregeld : “Wat heeft die titel 
opgeleverd, wat bracht het jou specifiek?” Allereerst bracht 
het mij persoonlijk een pracht van een job om als frontman 
van de Nederlandse Dakdekkers Associatie (NDA) nieuwe 
koersen uit te zetten, nieuwe wegen te bewandelen en sa-
men met een enthousiaste groep van dakdekkers concepten 
te ontwikkelen, zoals o.a. het Duurzaam Dak Concept. 

Tevens heeft het veel publiciteit opgeleverd in de vakbladen 
waar ik mijn ei in kwijt kon om de dakenmarkt anders tegen 
een dak aan te laten kijken. In Roofs, maar ook Dakenraad, 
Bouw en Uitvoering, Duurzaam Gebouwd en zelfs Cobouw 
kon ik enthousiast prediken -als zoon van een dominee  
is mij dat wel toevertrouwd- om anders te gaan denken  
en ieder dak in te zetten voor multifunctioneel gebruik.  
Over biodiversiteit, groene en/of blauwe daktoepassingen 
voor een verdienmodel en over het belonen van goed 
gedrag middels belastingdifferentiatie. Over het veranderen 
van de mindset binnen de traditionele dakenmarkt vanuit de 
Green Deal Groene Daken. En om aandacht te vragen voor 
klimaatadaptie, circulaire economie op ieders dakniveau. 

Ook predikte ik voor het stimuleren van het gebruik van 
moderne technieken op daken, zoals warmte- en zonne-
energie middels PV- en energiedaken en vroeg ik aandacht 
voor zogenaamde retentiedaken in de vorm van (zoals ze in 
Amsterdam worden genoemd) polderdaken. Slimme daken 
die met een app bestuurbaar worden om het bufferend 
vermogen van daken automatisch regelbaar te maken.  
Te hoge of te lage temperatuur? De sluizen worden geopend 
en de tijdelijke belasting verdwijnt regulier via de afvoer naar 
ons riool, of wordt voor hergebruik ingezet.

Er moet uiteraard nog veel gedaan worden op dit nieuwe 
gebied, om ook binnen de uitwerking en aanvullingen van 
onze Vakrichtlijn deze moderne systemen te integreren en te 
combineren met de belangrijkste functie, de waterdichting: 
het tegelijk op een duurzame wijze koppelen van een nieuw 
product met een duurzame verwerking. Laten we daar de 
komende jaren in onze sector onder het hoofdstuk ‘multi-
functioneel’ aan gaan werken. Voor mij als ex-Dakenman 
een mooie, nieuwe uitdaging.

En ja, wie zal het stokje van ‘Dakenman’, of wellicht een keer  
een ‘Dakenvrouw van het jaar 2017’, overnemen op 23 maart?

Zal het iemand worden die vanuit de kennis van specifieke 
producten wordt gekozen, of kan het ook een visionair met 
helikopterview worden? Een vrouw die aan het hoofd staat 
van een overkoepelende organisatie en veel betekent voor 
de kwaliteit van het dak mag van mij zeer zeker in het zonne-
tje gezet worden. Of wordt het degene die aan de ontwikke-
ling werkt van het elektronisch besturen van waterbuffering of 

COLUMN DAKENMAN VAN HET JAAR 2016

ROYAL BITUMINEUZE DAKBANEN
WWW.ROYALROOFINGMATERIALS.COM
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Bij een gebouwbrand is het gevaar op rookgasexplosies reëel. De gevaarzet-

ting is groot, ook omdat niet precies bekend is waar dit type explosies door 

ontstaat. Een theorie is dat materialen die in de dakconstructie zijn verwerkt 

bijdragen aan het ontstaan van rookgas explosies. Cindy Veerman onderzocht 

dit scenario voor haar afstudeer -scriptie aan de Saxion Hogeschool en won  

er de IFV-VVBA Scriptieprijs mee. In dit artikel een overzicht van het onderzoek 

en de conclusies.

Welke bijdrage leveren dak
materialen aan rookgasexplosies?

ONDERZOEK ROOKGASEXPLOSIES

Chemische analyse pyrolysegassen
Voor de chemische analyse van de pyrolysegassen van de 
materialen is gebruik gemaakt van pyro-GC/MS analyse. Uit 
deze analyse zijn de verschillende componenten in de pyro-
lysegassen van de betreffende monsters bekend geworden. 
Met behulp van Le Chartelier’s formule werd de LEL en UEL 
van de mix van de componenten in de pyrolysegassen van 
de monsters bekend. Met behulp van de vergelijking van 
Bodurtha is de verandering van de LEL en UEL bij de tempe-
raturen vastgesteld. De resultaten zijn samengevat in tabel 2. 

Tabel 2: Resultaten chemische analyse van de pryolysegassen

Over het algemeen vergroot het brandbare deel van de 
 pyrolysegassen naarmate de blootstellingstemperatuur van 
het materiaal hoger wordt. Bij PUR wordt echter het tegen-
overgestelde waargenomen. 

De simulatie
De resultaten van de simulatie waren gedeeltelijk overeen-
komend met de resultaten van de verhitting van de materi-
alen in de keramische oven. Ook in deze opzet is er met de 
materialen PIR en PUR geen rookgasontbranding of –explosie 
gesimuleerd. Een opmerkelijk verschil bij de verhitting van  
het bitumenmonster was de zichtbaarheid van de rook. 
Tijdens de simulatie was niet of nauwelijks rook zichtbaar.  
Wel konden de rookgassen van het bitumenmonster her-
haaldelijk worden ontstoken met een externe ontstekings-
bron, in dit geval een aansteker (afbeelding 2). De rook van 
het EPS monster was wel zichtbaar en veroorzaakte zelfs  
twee explosies gedurende de simulatie (afbeelding 3). 

Chemische analyse brandresiduen
Tijdens de brand in Schiedam is een vettig/ olieachtig laagje  

van pyrolyse-GC/MS bepaald. De temperatuurselectie, 
350°C en 600°C, is gekozen aan de hand van de thermi-
sche eigenschappen van de materialen. Bij deze tempera-
turen vormen alle materialen pyrolyseproducten.

•  Indicatieve simulatie van rookgasexplosies 
Tijdens de simulatie werd met behulp van een schematisch 
modelgebouw (afbeelding 1) onderzocht of rookgasexplo-
sies met de bouwmaterialen zijn te simuleren. Tijdens deze 
simulaties werd de temperatuur van de compartimenten 
en de gassen gemeten. Op deze wijze werden ook kleinere 
en niet zichtbare verbrandingen geregistreerd. Om de 
invloed van rookgasproductie van andere materialen dan 
het monster uit te sluiten, werd het modelgebouw vervaar-
digd uit onbrandbaar bouwmateriaal en werd er gebruik 
gemaakt van een directe gasvlam. 

•  Chemische analyse (FTIR-spectroscopie) brandresiduen 
De oorsprong van brandresiduen is optisch niet altijd  
te beoordelen. De brandresiduen uit het eerste en  
derde experiment werden daarom in dit laatste experi-
ment chemisch geanalyseerd met behulp van  
FTIR-spectroscopie. 

Ter verbetering van de risicoanalyse bij branden werd naast 
het uitvoeren van de experimenten ook aandacht besteed 
aan de signalering van aankomende rookgasexplosies. 

RESULTATEN
Optische analyse pyrolyseproces
Tijdens de optische analyse van de bouwmaterialen is ge-
bruik gemaakt van een afgesloten, kleine keramische oven. 
De gedragingen van de verschillende materialen liepen 
uiteen. PIR en PUR lieten een overeenkomend beeld zien, 
waarbij blauwe rook en een (aan het oppervlak) verkoold 
brandresidu geproduceerd werden. Uit bitumen kwam veel 
rook vrij, welke eerst blauw van kleur was en boven 488°C 
geel van kleur was. Het materiaal was gedurende de verhit-
ting gedeeltelijk versmolten en vloeibaar. De rook kwam bij 
550°C tot ontbranding. Bij de verhitting van het EPS monster 
werd boven 400°C veel gele rook waargenomen. Daarnaast 
vond bij 478°C een explosie plaats in het oventje. Er werd 
géén brandresidu aangetroffen. 

Cindy Veerman, Efectis Nederland

‘Brandweermannen gewond na explosie!’1 Een onvoorziene 
rookgasexplosie zorgt voor gewonden bij een brand in Schie-
dam. Al jaren vinden dit soort explosies plaats bij branden. 
De gevaarzetting rondom dit fenomeen heeft al vele mensen 
tot onderzoek gedreven. In een gesprek met een brand-
onderzoeker van de brandweer komen de zorgen omtrent 
rookgasexplosies naar voren. De situaties zijn erg gevaarlijk, 
omdat naast de onbekende oorzaak ook de signalen van 
een naderende rookgasexplosie niet worden herkend. Toch 
is er nog geen eenduidige oorzaak voor deze onvoorziene 
rookgasexplosies gevonden. Een uitgelezen kans om het on-
derzoek binnen mijn afstudeerproject bij Efectis te richten op 
de invloed die bouwmaterialen kunnen hebben op het ont-
staan van rookgasexposies. Het is een onderwerp dat leeft 
in de sector van brandbestrijding en brandveiligheid. Dat is 
één van de redenen waarom de IFV-VVBA scriptieprijs2 is toe-
gekend aan dit onderzoek. Het doel van dit onderzoek is het 
bepalen van de mogelijke bijdrage van vier bouwmaterialen 
in de dakconstructie aan rookgasexplosies. Andere    die 
kunnen bijdragen aan het ontstaan van een rookgasexplo-
sie, bijvoorbeeld de inventaris van een gebouw, vallen buiten 
de grenzen van dit onderzoek. Ook de precieze rol van de 
brandcompartimentering en de grootte van een gebouw 
vallen buiten deze grenzen. Uit de selectie van onderzochte 
materialen blijken vooral bitumen en EPS een bijdrage te 
kunnen leveren. Tijdens de uitgevoerde simulatie konden de 
pyrolysegassen van bitumen worden ontstoken en ontstond 
uit de pyrolysegassen van EPS een rookgasexplosie.

HET ONDERZOEK
De hoofdvraag van het onderzoek luidde als volgt: “Welke in-

vloed heeft de thermische ontleding van bitumen dakbedek-
king en dakisolatiematerialen op het ontstaan van rookgas-
explosies?”. Om tot een antwoord op deze vraag te komen, 
zijn vier experimenten uitgevoerd, namelijk:

•  Optische analyse van het pyrolyseproces  
van de materialen 
Dit experiment diende voor het creëren van een brand-
residu en het optisch beoordelen van het pyrolyseproces 
van de bouwmaterialen. De materialen werden individueel 
in een kleine, gesloten oven blootgesteld aan een oplopen-
de temperatuur. Tijdens dit proces werden de gedragingen 
en kenmerken van het materiaal en de rook genoteerd. 

•  Chemische analyse (pyro-GC/MS analyse)  
van de pyrolysegassen 
Voor de analyse van de pyrolysegassen van de materialen 
werd de samenstelling van de pyrolysegassen met behulp 

Materiaal Rook Residu

Bitumen Veel, eerst blauw-grijs, 
later geel

Zwart verkoold en 
olieachtige/vettige 
substantie

EPS Veel, geel van kleur

Geen na volledige 
verbranding, bij ver-
smelten: geel/zwart, 
glashard

PUR Weinig, blauw van 
kleur Zwart verkoold

PIR Weinig, blauw van 
kleur Zwart verkoold

Cindy Veerman ontvangt de IFV-VVBA Scriptieprijs

Tabel 1: Resultaten optische analyse brandgedrag

% brandbaar LEL mix temp UEL mix temp

EPS 350°C 14 0,9 8,0

EPS 600°C 67 0,6 8,6

PUR 350°C 91 0,8 11,7

PUR 600°C 67 0,4 12,5

PIR 350°C 4 0,7 9,9

PIR 600°C 39 0,2 10,7

Bit 350°C 62 0,3 6,5

Bit 600°C 71 0,7 8,1

Schematische 

weergave  

modelgebouw
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aangetroffen in het pand waar de explosie heeft plaats-
gevonden. Bij het uitvoeren van de indicatieve simulatie 
is eenzelfde soort brandresidu ontstaan. Met behulp van 
 FTIR-analyse zijn deze brandresiduen vergeleken met elkaar 
en met de materialen van dit onderzoek. Beide residuen, 
zowel van de brand in Schiedam als van de indicatieve 
simu latie, zijn afkomstig van bitumen dakbedekking. 

Sinalering rookgasexplosies
Met behulp van informatie, welke beschikbaar is uit verschil-
lende casussen en informatie voortvloeiend uit de experi-
menten, werden de signalen van een aankomende rookgas-
explosie in kaart gebracht. Deze zijn als volgt:
•  Brand in een gebouw met meerdere 

 brandcompartimenten (BC);
•  Een volledig ontwikkelde brand in één van de BC;
•  Lichte rookontwikkeling in een ander BC,  

waarin (of dichtbij) de explosie plaats zal vinden;
•  Soms laaghangende of als waterval verschijnende 

 ‘separate’ (gele) rook met een andere richting dan 
 primaire rookpluim, wat duidt op koude rook;

•  Kunststof dakisolatiemateriaal en/of  
bitumen dakbedekking;

•  Olieachtig en/of vettig residu voorafgaand aan  
en/of na explosie. 

CONCLUSIE
De hoofdvraag van dit onderzoek is ‘Welke invloed heeft de 
thermische ontleding van bitumen dakbedekking en dak-
isolatiematerialen op het ontstaan van rookgasexplosies?’ 
Vanuit de resultaten van de experimenten die zijn uitgevoerd 
in dit onderzoek komen de volgende conclusies naar voren:
.
Alle onderzochte materialen produceren brandbare pyroly-
seproducten, echter niet allemaal in dezelfde verhouding. Uit 
eerder onderzoek blijkt dat het massaverlies van PUR en PIR 
bij verhitting veel lager ligt dan het massaverlies van EPS. De 
rookgasproductie is hier direct aan gerelateerd. In de opti-
sche beoordeling van de pyrolyseprocessen is terug te zien 
dat PUR en PIR minder rook produceren dan EPS en bitumen. 
.
De resultaten van de indicatieve simulaties laten zien dat de 
pyrolyseproducten van EPS een spontane rookgasexplosie 
kunnen veroorzaken. Voorafgaand hieraan is rook waar te 
nemen. De pyrolyseproducten van bitumen geven een min-
der snelle, niet explosieve verbranding. Een belangrijk detail 
is dat de rook van bitumen onzichtbaar bleef. Zowel EPS als 
bitumen hebben invloed op het ontstaan van een rookgas-
explosie. EPS en bitumen worden vaak in combinatie toege-
past in dakconstructies. Het is mogelijk dat de vermenging 
van de pyrolyseproducten van beide materialen het risico op 
en gevaar van een rookgasexplosie verhogen, maar dat is 
niet onderzocht.
.
Het vloeibare olieachtige residu dat vaak gezien wordt na 
een rookgasexplosie is afkomstig van bitumen. Mogelijk 
wordt dit gevormd door condensatie van de rook. Dit geeft 
een verklaring voor de afwezigheid van rook bij de simulatie 
met het bitumenmonster. 

Omdat randvoorwaarden zoals de grootte en de kwaliteit 
van de brandcompartimentering van een gebouw, de 
invloed van pyrolysegassen van de inventaris en andere 
belangrijke factoren buiten de grenzen van dit onderzoek 
vallen, zal vervolgonderzoek plaats moeten vinden om  
het precieze aandeel van de pyrolysegassen van de geteste 
materialen op het ontstaan van rookgasexplosies vast  
te stellen. ■

ONDERZOEK ROOKGASEXPLOSIES

Beknopte begrippenlijst

Pyrolyse: Door blootstelling aan extreme warmte wordt een brandbare stof ontleed in 

 (delen van) moleculen. Hierbij worden gassen gevormd, zogenaamde pyrolysegassen. 

Deze gassen kunnen brandbaar zijn en vormen een brandstof. Bij het ontbreken van 

 zuurstof zal de reactie niet voortzetten tot ontbranding, maar beperkt blijven tot de vorming 

van gassen. Dit is pyrolyse.

Het principe van Le Chatelier is een thermodynamisch principe dat in de scheikunde 

 gebruikt wordt om te voorspellen hoe het chemisch evenwicht van een bepaalde reactie 

zal verschuiven als één of meerdere van de reactiecondities gewijzigd worden.

Pyro-GC/MS is een analysemethode waarbij het monster wordt gepyrolyseerd, waarna het 

gevormde mengsel van gassen met behulp van helium in een gaschromatograaf wordt 

gebracht. In een gaschromatograaf wordt de samenstelling van gassen gescheiden in 

moleculen die om de beurt in de massaspectrometer stromen. Hiermee wordt de massa 

van het molecuul in kaart gebracht. 

FTIR spectrometrie is een analysemethode waarbij gebruik wordt gemaakt van infrarood-

licht (warmtestraling). De samenstelling van materialen wordt bepaald door de absorptie 

van verschillende frequenties van infraroodlicht en de intensiteit van de absorptie. 

LEL (Lower Explosion Limit) is de onderste concentratiegrens waarbij een ontbranding van 

een gas kan plaatsvinden. 

UEL (Upper Explosion Limit) is de bovenste concentratiegrens waarbij een ontbranding 

van een gas kan plaatsvinden. 

Temperatuursverloop bij ontbranding bitumen

EPS zonder ontstekingsbron
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Voorzichtig omgaan 
met conclusies onder
zoek rookgasexplosies

REACTIE PROBASYS BENELUX OP ARTIKEL ‘ONDERZOEK ROOKGASEXPLOSIES’

Peter Ligthart, Probasys Benelux

 
Probasys Benelux heeft kennisgenomen van het artikel  
van Cindy Veerman en haar afstudeerverslag over het 
 onderzoek naar de invloed van thermische ontleding van 
bitumen dakbedekking en dakisolatiemateriaal op het 
 ontstaan van rookgasexplosies. 

Hoewel het niet zo vaak voorkomt, is het optreden van 
 rookgasexplosies een probleem in verband met de  
veiligheid van brandweerlieden bij de bestrijding van 
 gebouwbranden. Als veiligheid van personen in het   
geding is, moet dat serieus worden genomen. In dat 
 verband spreekt Probasys Benelux waardering uit voor  
het door Cindy Veerman uitgevoerde onderzoek. 

Er is echter reden om met de resultaten van het onderzoek 
zeer voorzichtig om te gaan en niet te snel conclusies te 
 trekken. Bij de conclusies van het onderzoek zijn immers wel 
wat kanttekeningen te plaatsen. 

In de eerste plaats is het van belang te benadrukken dat het 
onderzoek een beperkte scope heeft en daardoor hooguit 
als indicatief mag worden beschouwd. Zoals in het artikel 
ook is aangegeven, is het onderzoek beperkt tot drie soorten 
isolatiemateriaal in combinatie met één type bitumen dak-
bedekking. Of het probleem daarmee uitsluitend optreedt bij 
bitumen dakbedekking, al dan niet in combinatie met EPS, 
mag hieruit niet worden geconcludeerd. 

Het onderzoek is niet gericht op het vinden van de oorzaak 
van de rookgasexplosies, maar slechts beperkt tot het onder-
zoeken of de genoemde materialen een rol zouden kunnen 
spelen. Eventuele andere invloeden op de incidenten met 
rookgasexplosies zijn niet onderzocht. Daarnaast is het de 
vraag of het onderzoek op deze schaal en met de gekozen 
geometrie representatief is voor de situatie in werkelijkheid. 

Een belangrijk kenmerk van rookgasexplosies is dat ze 
 optreden in een ander brandcompartiment dan die waar 
de brand woedt. In het afstudeerverslag wordt geconclu-
deerd dat rookdichte brandscheidingen het ontstaan van 
rookgasexplosies tegengaan. 

Probasys Benelux onderschrijft de aanbeveling dat er meer 
onderzoek nodig is en is graag bereid hieraan medewerking 
te verlenen en deskundigheid ter beschikking te stellen. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Onderstaand vindt u de reactie van Probasys Benelux  

op het onderzoek naar rookgasexplosies, zoals dat  

elders in dit nummer door Cindy Veerman is toegelicht.
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In dit artikel reageert Eric Las van Stybenex op de scriptie over 

 rookgasexplosies van Cindy Veerman, waarvan u elders in dit blad  

een weergave kunt lezen. De conclusies behoeven nuancering en er  

is hoe dan ook aanvullend onderzoek nodig naar dit fenomeen.

‘Aanvullend onderzoek 
naar rookgasexplosies 
noodzakelijk’

 REACTIE STYBENEX OP ARTIKEL ‘ONDERZOEK  ROOKGASEXPLOSIES’

in het oog springende branden in Nederland. Door jaarlijks 
objectief en zo mogelijk wetenschappelijk georiënteerd 
brandonderzoek te laten uitvoeren door geaccrediteerde 
experts, wordt in toenemende mate duidelijk dat branden 
complexe effecten laten zien, zonder dat er altijd een een-
voudige correlatie aanwezig is met constructies en/of mate-
rialen. Onderzoek toont aan dat eenvoudige conclusies niet 
om de hoek liggen. De omschrijving “brandbaar” is niet per 
definitie synoniem aan “onveilig” en “onbrandbaar” is zeker 
niet altijd veilig. Daarvoor spelen er inzake echte brandveilig-
heid teveel andere factoren een rol. 

Bij onderzoek is het belangrijk eerst de feiten te kennen en 
daarna de theorie daarop te toetsen. De brandweer had dit 
al ondervonden door via een voorloper van de testopstelling 
reeds te bewijzen dat met het spaanplaatmateriaal waaruit 
de testopstelling was opgebouwd alleen al een gasexplosie 
kon ontstaan, zelfs zonder toepassing van EPS of bitumen en 
alle andere materialen die ontledingsgassen geven.

Rookgasexplosies zijn niet alleen voorbehouden aan een 
specifiek materiaal, of een specifieke materiaalcombinatie. 
Alle brandbare (bouw)materialen kunnen in de juiste setting 
een rookgasexplosie veroorzaken. Bij een brand in de praktijk 
geven tal van materialen ontledingsproducten (denk ook 

aan brandbare materialen uit de inventaris). Het omzetten 
van stoffen via ontleding naar gas is niet voorbehouden aan 
EPS of bitumen. Het is dus belangrijk om de juiste inschat-
ting te kunnen maken bij de vertaalslag naar de praktijk. 
Bij diverse branden was er al een conclusie, terwijl dit door 
onderzoek niet werd bevestigd. 

Efectis geeft duidelijk aan dat het geen (wetenschappelijk) 
onderzoek naar de mogelijke oorzaken van een rookgas-
explosie betreft, maar een indicatief experiment. Ook melden 
zij dat men niet kan aangeven wat de schaaleffecten zijn 
bij dit experiment. De opmerking van Efectis geeft aan dat 
de conclusies over dit experiment gaan en niet over de wer-
kelijke situatie. De effecten die zijn waargenomen, lijken op 
wat in de praktijk ook zichtbaar is; wat echter niet betekent 
dat we dan over hetzelfde spreken. Het doel van onderzoek 
zou moeten zijn om de brandweer op de juiste wijze te 
informeren over tools om tijdens de bluswerkzaamheden 
veilig(er) te kunnen werken en zeker niet verrast te worden 
door het brandverloop. Dit vereist gedegen wetenschappelijk 
onderzoek en kan niet gebaseerd worden op kleinschalige 
experimenten, de waargenomen effecten daargelaten.  
Dit experiment wijkt op een aantal essentiële punten daar-
voor te veel af van de werkelijkheid.

KENNISDIALOOG
Door de focus alleen op kunststof isolatie en bitumen dak-
bedekking te leggen, wordt er ‘wijzend’ gekeken. Voor de 
minder ingevoerde lezer blijft het dan hierbij. Deze minder 
ingewijde lezer zal echter, mogelijk op basis van een felle kop 
boven een artikel, snel conclusies trekken. Dit doet o.i. geen 
recht aan het onderzoek, noch aan de praktijk, en kan in 
termen van brandveiligheid tot verkeerde keuzes leiden.  
Er is geen echte selectie op onderzoek van materialen 
 geweest; hoe kan dan ‘blijken’ dat vooral bitumen en EPS 
een bijdrage ‘kunnen’ leveren. “Het is mogelijk dat de ver-
menging van de pyrolyseproducten van beide materialen 
het risico op en gevaar van een rookgasexplosie verhogen, 
maar dat is niet onderzocht” – hoe kan deze bewering dan 
stand houden? Als ‘wezenlijk belangrijke randvoorwaarden 
en invloeden of belangrijke factoren  buiten de grenzen  
van dit onderzoek vallen’ valt de hele opzet in het niet. 

Er zijn meer kanttekeningen te plaatsen ten aanzien van het 
rapport en het experiment. “Vooral bitumen en EPS blijken 
een bijdrage te leveren”. Hoewel deze veel aandacht krijgen, 
zijn er relatief zo weinig waargenomen rookgasexplosies,  
dat de relevantie ervan voor de praktijk een serieuze onder-
bouwing behoeft. Na vele jaren van brandonderzoek is dui-
delijk, dat er geen eenduidige oorzaak kan worden gevon-
den. Dit betekent dat voornoemde stelling niet onderbouwd 
kan worden. De chemische analyse van ontledingsproduc-
ten van EPS op specifieke temperaturen geeft ontledingspro-
ducten te zien die op geen enkele wijze uit EPS kunnen ont-
staan. Producten die wel gevonden hadden moeten worden, 
zijn niet gevonden. Ook is voor elk onderzoek het aangeven 
van productidentificatie en representativiteit  belangrijk. 

Brand en rookklasse worden niet juist aangegeven in het 
rapport. Er zijn dus nog wat vragen.

Het experiment is uitgevoerd op een schematisch model-
gebouw van zeer geringe afmetingen. De verhouding tussen 
de testopstelling en alle randvoorwaarden is te bepalend om 
conclusies te trekken. De verhouding brandlast (hoeveelheid 
isolatie en bitumen) ten opzichte van het volume van de 
testopstelling is verre van de praktijk. De spleet in het staal  
is op schaal behoorlijk onrealistisch. Het stromingsgedrag 
van gassen in een test op schaal past daarom niet.  
Zeker niet als het dak nog eens wordt afgesloten door een 
deksel, waardoor de gassen niet, zoals in de werkelijkheid, 
geen andere kant op kunnen. Op basis van een indicatieve 
test wordt aangetoond dat er rookgasexplosies mogelijk  
zijn; niet dat ze bij toepassing van de geteste  dakopbouw 
komen. Het gevonden effect lijkt dus wellicht op de werke lijk-
heid, maar wel enkel binnen de randvoorwaarden van  
het experiment.

Voor de brandweer is het veel belangrijker dat aangetoond 
wordt hoe de correlatie ligt tussen de bevindingen van het 
experiment en de elementen bij een werkelijke brand, zodat 
die tot een veiliger werken voor de brandweer kan leiden. 
Hier gaat het experiment mank. In maart 2008 heeft  
René de Feiter (Efectis) in Brand&Brandweer (artikel ‘Leven 
van praktijkbranden’) al informatie gegeven over de kenmer-
ken en de waarnemingen, als ook aandachtspunten voor de 
brandweer. 

Stybenex geeft de brandonderzoekers van de in haar op-
dracht uitgevoerde onderzoeken de vrijheid de rapportages 
en de kennis over de onderzochte branden publiek beschik-
baar te stellen, zodat  de bevindingen kunnen bijdragen aan 
een hogere veiligheid tijdens de inzet van de brandweer en 
aan de veiligheid van de gebouwen. Stybenex wil deze ac-
tieve rol om in samenwerking met alle partijen de huidige en 
toekomstige toepassing van EPS producten inzake brandvei-
ligheid te verbeteren uitbouwen. Stybenex werkt daarom sa-
men met DGRM, Efectis en IFV om binnen een kennisdialoog 
alle kennis omtrent rookgasexplosies nog meer te bundelen 
om de juiste conclusies te trekken. Brandveiligheid is geen 
marketing, maar verantwoordelijkheid nemen. ■

Eric Las, Stybenex

Rookgasexplosies zijn een veel bediscussieerd thema in 
relatie tot brandveiligheid, vooral omdat het een niet goed 
bekend en niet volledig begrepen fenomeen is. In dat 
opzicht heeft Stybenex waardering voor de afstudeerscriptie 
van Cindy Veerman van de Saxion Hanzehogeschool,  
die aandacht geeft aan dit onderwerp. We zijn het,  
zoals hieronder aangegeven, nadrukkelijk niet eens met  
de aannames en conclusies. 

INDICATIEF EXPERIMENT
Als Stybenex ondersteunen we een goede weergave van 
onderzoek en wijzen met nadruk ook op de noodzaak om 
het onderzoek in een kennisdialoog met alle stakeholders  
op de juiste wijze te richten op de onderbouwde en 
 praktische vertaling naar de werkelijkheid. Een inhoudelijk 
 artikel in Roofs vereist daarom een reactie van onze zijde. 
Onze reactie is er vooral op gericht om te voorkomen  
dat de lezer mogelijk op het verkeerde been wordt gezet 
door het winnen van de scriptieprijs te verwarren met het 
bevestigen van de conclusies en bevindingen van een  
door Cindy Veerman uitgevoerd experiment op een schaal-
model vertaald naar de werkelijkheid.

Stybenex, de branchevereniging van EPS producenten, is 
sinds 2005 nauw betrokken bij brandonderzoek van grote of 
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JOHANNA GRUIJTHUIJSEN-DE WIJS IN 8 VRAGEN 

BURGERLIJKE STAAT?
GEHUWD.

KINDEREN?
GEEN. WEL DRIE HONDEN DIE IK BIJNA ALS MIJN KINDEREN BESCHOUW.

WAT DOE JE ALS JE NIET AAN HET WERK BENT?
DAT IS TIJD DIE ZEER SCHAARS IS. MIJN VRIJE TIJD GEBRUIK IK OM MET DE HONDEN 
TE WANDELEN EN 1X PER WEEK GA IK WIELRENNEN.

FAVORIETE BAND/MUZIEK?
IK HOU VAN HEEL VEEL VERSCHILLENDE MUZIEKSTIJLEN, MAAR ROCK HEEFT MIJN 
VOORKEUR. LEKKER OM ’S AVONDS ONDERWEG IN DE AUTO TE DRAAIEN.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING?
IN ELK GEVAL EEN ZONNIG LAND MET VEEL WATER! IK HOU VAN ZEILEN.

FAVORIETE STAD?
MAASTRICHT. DE STAD STAAT VOL PRACHTIGE OUDE GEBOUWEN, DE TAAL HEEFT AL 
DE FRANSE INVLOED. TERRASJES, LEKKER ETEN. DAT PAST ME.

FAVORIETE ARCHITECT OF GEBOUW?
IK HEB EEN FAVORIETE ARCHITECT: PIERRE KUIJPERS (1827-1921). GEWELDIG HOE 
DIE MAN ZICH IN ZIJN TIJD WIST TE PROFILEREN.

WAAR BEN JE HET MEEST TROTS OP?
IK BEN VERSCHRIKKELIJK TROTS OP DE PROJECTEN DIE WE HEBBEN GEREALISEERD. 
EN OP HET FEIT DAT IK DIT WERK AL 21 JAAR DOE. DAT HAD IK TOEN IK 30 WAS NIET 
KUNNEN VERMOEDEN!

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 belang van  
kwaliteitsborging zal 
steeds groter worden”

AAN TAFEL MET… JOHANNA GRUIJTHUIJSEN-DE WIJS

zijn onlangs bijvoorbeeld de gevels van 52 woningen met 
 lei steen bedekt. De woningen zijn geupdate naar  
nul-op-de-meter. Natuurleien zijn ook geschikt als vervanging 
van asbesthoudende leien. Door het brede scala aan na-
tuurleien kan men inspelen op de wens (op elk prijsniveau) 
van de opdrachtgever. Het bedrijf koopt de leien rechtstreeks 
in bij de groeve.

Leisteen is een natuurlijk materiaal, waarbij de lijn tussen een 
kwalitatief product en een afvalproduct soms maar dun is. 
Het achtkoppige team dat Gruijthuijsen aanstuurt, opereert 
op basis van productinhoudelijke kennis: “Wij zijn niet zozeer 
verkopers,” zegt Gruijthuijsen hierover. “We fungeren eerder 
als productadviseurs, in de zin dat we onze klanten aan-
geven hoe onze producten het beste tot hun recht kunnen 
komen, waar en hoe je de producten moet toepassen,  
en ook wat de (on)mogelijkheden van de producten zijn. 
Dat is immers ook in ons eigen belang: een project waar  
de verkeerde leien, of de juiste leien verkeerd, zijn toegepast, 
is slecht voor het imago van het materiaal.” 

SCHIPPERSDOCHTER
“Ik ben een schippersdochter,” vertelt ze. “Het toeval wil,  
dat het schip van mijn ouders in de haven van Maasbracht 
lag op de dag dat ik werd geboren. Maar ik had net zo goed 
in Roermond of België geboren kunnen worden. Ik heb na 
mijn middelbare school nog vier jaar gevaren, samen met 
mijn vader. Ik had geweldige ouders. Ik heb heel veel van ze 
geleerd, waar ik in mijn huidige bestaan nog steeds profijt 
van heb. Ik heb bijvoorbeeld leren aanpakken. Mijn techni-
sche vaardigheden en talenten wortelen in mijn jeugd.”

In 1996 nam Gruijthuijsen het bedrijf over van Franklin Schutz, 
een Engelsman bij wie ze twee jaar in dienst was. Het bedrijf 
was destijds gevestigd in Capelle aan den IJssel maar later 

is ze terug verhuisd naar Limburg. “Maasbracht loopt als een 
rode draad door mijn leven,” vertelt Gruijthuijsen. “Niet alleen 
is het bedrijf er gevestigd, het is mijn geboorteplaats en mijn 
man en ik zijn er getrouwd. Het bedrijf heeft sindsdien een 
gezonde groei doorgemaakt. Op papier ben ik dan wel 
de ‘baas’, maar we fungeren als één team, dat samen de 
lopende zaken bespreekt. Ik maak deel uit van dat team,  
al ben ik natuurlijk wel de eindverantwoordelijke.”

KWALITEIT
Dat het bedrijf ‘kwaliteit’ hoog in het vaandel heeft is snel 
gezegd, maar wat houdt dat in het geval van een importeur 
van leisteen in? “Leisteen is een gesteente, dat is ontstaan 
uit leemafzettingen. Wij importeren exclusieve natuurleien 
uit een groot aantal landen, waaronder Duitsland, Spanje, 
Engeland en Wales. Gemiddeld één keer per jaar bezoek ik 
een groeve. Afhankelijk van de locatie waar leisteen wordt 
gewonnen, zijn er immers vele verschillende soorten lei,  
zowel qua samenstelling als qua vormgeving.”

“De kwaliteit van de natuurleien dakbedekking wordt, naast 
de kwaliteit van de uitvoering, bepaald door de kwaliteit  
van het materiaal. Omdat het een natuurproduct betreft, 
moet die kwaliteit voortdurend worden gemonitord en 
aantoonbaar worden gemaakt. Wij werken dan ook steeds 
met actuele keuringsrapportages. Dit doen we door de leien 
eerst op ons depot binnen te laten komen. Hier worden ze 

Zoals bekend is de dakenbranche een mannenwereld. Maar 
de vanzelfsprekendheid waarmee Johanna Gruijthuijsen, 
directeur van Lei Import, zich binnen deze wereld opwerpt  
als specialist op het gebied van leisteen dwingt bewonde-
ring af. Het bedrijf is op dit gebied marktleider en wil ook  
een zo compleet mogelijke service bieden. Daarnaast is 
Gruijthuijsen lid van NEN normcommissie 353080 schubvor-
mig gelegde dakbedekkingsmaterialen.

Het Maasbrachtse Lei Import is specialist in leisteen dat 
wordt gebruikt in de meest uiteenlopende dak- en geveltoe-
passingen. De toepassingsmogelijkheden van het materiaal 
zijn legio. Bij de restauratie en renovatie van monumenten 
wordt dikwijls een leien dakbedekking toegepast, maar het 
materiaal wordt ook steeds meer in nieuwbouwprojecten 
toegepast. In de renovatiewijk Dolomietenlaan in Tilburg 

gecontroleerd. Vervolgens kunnen ze worden geleverd op het 
project. De werkzaamheden kunnen hierdoor optimaal wor-
den ingepland en stagnatie voorkomen. Wij werken met korte 
 levertijden. Vervolgens werken we nauw samen met de leidekker,  
met technische ondersteuning en een eindcontrole (daaraan 
gekoppeld een garantie voor de opdrachtgever).”

“Kwaliteitsborging wordt op dit moment in onze sector nog 
onderschat,” aldus Gruijthuijsen. “Maar dit zal de komende tijd 
steeds actueler worden. De markt vraagt veel méér dan product-
advies. Men wil dat al in een vroeg stadium wordt meegedacht, 
men wil worden ontzorgd. Wij kijken dan ook naar veel méér dan 
alleen het leien dak. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het (kwalita-
tieve) maatwerk dakraam, 
maar ook het zonne-ener-
giesysteem, duurzaamheid 
en veilig werken. Onderwer-
pen die naar onze mening 
steeds actueler zullen 
worden. Wij zijn hierop 
voorbereid!” ■

Dit artikel kunt u lezen  

op www.roofs.nl
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In Roofs december 2017 publiceerde Erik Steegman,  

Dakenman van het Jaar 2016, zijn column ‘Een slechte  

levensduurverwachting’. Hij verbaasde zich in dit stuk  

over het gegeven dat in een markt, waarin door zo  

veel partijen aan kwaliteit wordt gewerkt, soms toch nog  

werk wordt afgeleverd waarvoor je je plaatsvervangend  

schaamt. Marco de Kok, certificatiedeskundige,  

verbaast zich met Erik Steegman mee.

Certificering maakt 
kwaliteit materiaal en 
vakwerk inzichtelijk

SPECIAL DAKBEDEKKINGEN

geen kwaliteits keurmerk, zoals KOMO dat wel is. Zie bijvoor-
beeld mijn artikelen ‘Wat gaat er schuil achter KOMO?’  
in Roofs november 2016 en ‘Beoordelingsrichtlijn is een 
levend document’ in Roofs december 2016.

Hoe verhoudt KOMO zich tot internationale certificaten,  
zoals FM Approval? FM Approval is ontstaan vanuit een 
Amerikaanse verzekeringsmaatschappij en is bedoeld om 
bouwproducten en vooral systemen te testen op mogelijk 
falen, waarvoor de verzekeringsmaatschappij zou moeten 
uitkeren. Je moet hierbij denken aan brand, het afwaaien 
van het dakbedekkingspakket en lekkages. Dus allemaal in 
het belang van de verzekeringsmaatschappij, zodat zoveel 
mogelijk voorkomen wordt dat er grote schades ontstaan en 
dat de verzekeringsmaatschappij veel moet uitkeren.  
FM Global stelt vaak als eis dat een gebouw dat door hun 
verzekerd wordt, alleen met materialen en systemen ge-
bouwd wordt die de strenge testen van FM Approval  
hebben doorstaan. Een nobel streven, en het geeft wel-
licht wel extra zekerheid, maar al deze FM Approval testen 
 hebben geen enkele correlatie met de Europese testen, 
zodat al die testen naast de verplichte Europese testen uit-
gevoerd moeten worden. Dit brengt veel extra kosten met 
zich mee. Daarnaast zegt een FM Approval niets over de 

aansluiting met de nationale bouwregelgeving in de ver-
schillende landen, zoals bijvoorbeeld KOMO dat wel doet.

Ten tweede is de kwaliteit van de verwerkers te borgen door 
te kiezen voor een dakdekkersbedrijf dat KOMO gecertifi-
ceerd is voor het proces dakdekken. Deze dakdekkersbe-
drijven werken volgens de eisen die in beoordelingsrichtlijn 
BRL4702 staan. Op deze manier mag je als opdrachtgever 
ervan uitgaan dat er alleen materialen verwerkt worden  
die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en dat deze 
materialen volgens de Vakrichtlijn ‘Gesloten dakbedekkings-
systemen’ aangebracht zullen worden, in combinatie met  
de juiste hulpmaterialen. Want goede dakbedekkingsmate-
rialen zijn nog steeds niet waterdicht als ze niet vakkundig 
zijn aangebracht: het is een combinatie tussen kwalitatief 
goede materialen en bewezen vakkundige verwerkers.  
De KOMO gecertificeerde bedrijven onderwerpen zich aan 
een periodieke, onafhankelijke controle en mocht blijken  
dat alsnog niet de kwaliteit wordt geleverd die KOMO  
vraagt, dan heeft dit serieuze consequenties voor het 
 betreffende bedrijf. 

VOORLICHTING
De oplossing om de slechte daken waar Erik Steegman  
in zijn column over schrijft te voorkomen, is er dus al 
 decennialang: KOMO, zowel voor het product als voor  
het dak dekkersbedrijf. Het probleem is waarschijnlijk dat 
 niet- professionele opdrachtgevers, zoals particulieren  
en eigenaren van bedrijfspanden, niet weten dat een goed 
dak  eenvoudig gerealiseerd kan worden als er gekozen 
wordt voor KOMO gecertificeerde materialen en bedrijven. 

 Professionele opdrachtgevers, zoals woningbouwverenigin-
gen en vastgoedbeheerders, zijn hier namelijk wel vaak  
van op de hoogte en zul je de geschetste problemen bij  
dit type opdrachtgevers niet vaak tegenkomen.

Als je ook nog steeds de verhalen blijft horen of lezen  
van mensen die in de malafide praktijken van doortrapte 
zogenaamde dakdekkers blijven trappen, dan is er nog  
heel wat werk aan de winkel voor zowel Stichting KOMO  
als de gecertificeerde dakdekkersbedrijven. Er zou veel  
meer voorlichting gegeven moeten worden over het belang 
van het gebruik van KOMO-gecertificeerde materialen  
en bedrijven. Dit kan ook bijvoorbeeld gedaan worden  
door de certificatie-instellingen en brancheverenigingen, 
 zoals VEBIDAK. Als mensen weten waar ze naar moeten 
 vragen als ze een dakdekkersklus uit te voeren hebben,  
dan voorkom je een hoop problemen. En de dakdekkers-
branche komt in een positiever daglicht te staan, omdat dan 
hopelijk de malafide dakdekkers geen bestaansrecht meer 
hebben. Het KOMO procescertificaat is dus niet alleen  
voor dakdekkersbedrijven die voor professionele opdracht-
gevers werken, maar ook voor dakdekkersbedrijven die voor-
namelijk voor particulieren werken, maar dan zullen deze 
bedrijven wel de boodschap veelvuldig en op een juiste 
wijze moeten uitdragen. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Marco de Kok

In de bewuste column spreekt Steegman zijn verbazing  
uit over het feit dat er vandaag de dag schijnbaar nog 
steeds daken worden gemaakt met materialen met  
een slechte kwaliteit, die ook nog eens zijn verwerkt door 
mensen met slecht tot geen vakmanschap. Dit zou niet  
meer moeten kunnen en mogen. De oplossing is er echter  
al decennialang: certificering!

KWALITEITSEISEN
Het is zo simpel om het probleem van slechte materialen en 
slechte verwerking, en ook een combinatie van die twee,  
te voorkomen. Ten eerste zou er gewerkt moeten worden met 
dakbedekkingsmaterialen die KOMO gecertificeerd zijn.  
Deze materialen voldoen aan de hoge eisen die de KOMO 
beoordelingsrichtlijn (BRL 1511) aan dakbedekkingsmate-
rialen stelt. Maar er staat ook in het KOMO-attest welke 
 systemen wel en niet mogelijk zijn en in combinatie met 
welke materialen (isolatie, lijm, bevestigers, etc.). Ik heb dit 
in het verleden al eens in een artikel uitgebreid behandeld, 
maar een dakrol die CE-markering draagt, is niet vanzelf-
sprekend een kwalitatief goede dakrol. CE is absoluut  



Hodak Dakmaterialen B.V.
Ruysdaelbaan 3 
5642 JJ Eindhoven

T.  040 - 280 72 65
E. info@hodakdakmaterialen.nl
W. www.hodakdakmaterialen.nl

Openingstijden:
Ma. t/m vr. 07:00 - 17:00 uur.
Za. 08:00 - 11:00 uur.

MAKEN BIJNA ALLES OP MAAT
Wij maken de door u gewenste dakmaterialen,  
zoals EPDM dakbedekking, graag voor u op maat.

GEVEN GRATIS TRAININGEN EN OPLEIDINGEN
Wij bieden opleidingen aan en geven regelmatig 
trainingen om uw kennis te verbreden. Zo voeren  
wij o.a. zink en EPDM cursussen.

SNELLE LEVERINGEN DOOR HEEL NEDERLAND
Dankzij onze ruime voorraad leveren wij uw  
dakmaterialen snel en vakkundig op iedere  
gewenste locatie in Nederland.

RUIME VOORRAAD
Dankzij onze ruime voorraad in onze vestiging  
in Eindhoven kunnen we u altijd voorzien van  
de juiste materialen.

ALTIJD SCHERP GEPRIJSD
We leveren ons complete assortiment aan  
kwalitatieve dakmaterialen.

SPOEDSERVICE 
Met deze spoedservice leveren we (vaak binnen 
een uur) materialen in een straal van 75km. rondom 
Eindhoven.

HODAK HIJSSERVICE 
Wij plaatsen de dakmaterialen nu ook voor u  
op het dak. Dit is bij ons mogelijk tot een hoogte  
van 15 meter.

BEDRIJFSKLEDING 
We hebben een uitgebreid assortiment aan bedrijfs-
kleding. Mooi, veilig en comfortabel. Het is mogelijk 
om uw werkkleding te personaliseren met uw logo?

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 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

Een maatpak 
voor het dakvlak.

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

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

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

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

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

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

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

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

Heeft u maatzetwerk zoals afdekkappen nodig in zink, 
Plastisol, PVDF of koper? Dan kunt u deze direct mee 
bestellen!
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PROBASYS BENELUX HEEFT HET WHITE PAPER OPGESTELD OP BASIS VAN DE  
THANS BESCHIKBARE INFORMATIE. WIE AANVULLENDE INFORMATIE OVER  
DIT ONDERWERP HEEFT, WORDT UITGENODIGD CONTACT OP TE NEMEN MET  
PROBASYS BENELUX, ZODAT DEZE INFORMATIE KAN WORDEN VERWERKT IN  
HET WHITE PAPER: PL@PROBASYSBENELUX.ORG.

Probasys Benelux heeft onlangs een white paper opgesteld, waarin nader 

wordt ingegaan op de mogelijke aanwezigheid van asbest in bitumineuze 

daken. Het is belangrijk te weten wanneer deze detailleringen zijn aan-

gebracht en wat de historie van het dak is. In dit artikel een samenvatting.

Bitumineuze daken van na 
1985 niet asbestverdacht

SPECIAL DAKBEDEKKINGEN

Per 2024 zal zoals bekend waarschijnlijk het Asbestdaken-
verbod van kracht worden. Particulieren, bedrijven en 
(overheids-)instellingen mogen vanaf 1 januari van dat jaar 
geen asbestdaken meer bezitten. Deze datum is vastgesteld 
in relatie tot de levensduur van de laatst aangebrachte 
asbestdaken: die is dan verstreken. Dit vergroot het gezond-
heidsrisico van deze daken: oude daken kunnen door de 
jaren heen zijn aangetast door weer en wind, waardoor 
asbestvezels kunnen vrijkomen. Bij asbestdaken wordt vaak 
gedacht aan oude golfplaten en asbest leien, maar in de 
markt wordt ook wel de vraag gesteld naar de aanwezigheid 
van asbestvezels in bitumineuze dakbedekkingen. 

Probasys Benelux heeft een white paper opgesteld om 
 gebouweigenaren, dakdekkers, sloopbedrijven en afvalver-
werkers zo goed mogelijk te informeren over dit onderwerp. 
Producenten zijn in het kader van de milieuwetgeving 
ver plicht informatie te verschaffen over stoffen die in hun 
 producten zijn verwerkt. En in het kader van de arbeids-
omstandighedenwet zijn werkgevers verplicht zich  
hiervan op de hoogte te stellen en deze informatie 
 beschikbaar te stellen voor hun werknemers. Tijdens het 
 Probasys Benelux Management Symposium, op 14 novem-
ber 2017, ging Udo Waltman van SGS Search nader in op  
dit onderwerp. 

ASBESTVEZELS 
Wat betreft de aanwezigheid van asbest in bitumineuze 
dakbedekkingen is het van belang onderscheid te maken 
tussen flexibele bitumineuze dakbanen en plaatachtige 
bitumineuze producten. Bitumen is een visceus vloeibaar 
mengsel van verschillende koolwaterstoffen die voorkomen 
in ruwe aardolie. Het materiaal bevat van nature geen 
asbest. Voor toepassing in flexibele dakbanen wordt bitumen 
doorgaans gemodificeerd: er wordt kunststof (polymeren) 
aan toegevoegd. 

Het bitumenmengsel wordt aangebracht op verschillende 
soorten dragers (inlagen). De inlage zorgt voor de mecha-
nische sterkte, stabiliteit en verwerkbaarheid. Deze inlagen 
kunnen o.a. bestaan uit polyestermat, glasvlies of een 
 combinatie daarvan. In dampremmende lagen wordt ook  
aluminium als inlage verwerkt. Afhankelijk van de toepas- 
sing kan de boven- of onderkant van de dakbaan worden  
afgewerkt met een leislag, folie of talk. Voor zover bekend  
is in de bitumineuze dakbedekkingen die in de afgelopen  
50 jaar in West-Europa zijn geproduceerd geen asbest  
als vulstof toegepast. Vanaf de jaren ’60 werd op de 
 Nederlandse dakenmarkt wel (incidenteel) gebitumineerd 
asbestvilt met chrysotiel (witte asbest) toegepast. 

Het is algemeen bekend dat er tot eind jaren ’70, begin jaren 
’80 asbestvezels als versterking werden toegevoegd aan bitu-
mineuze pasta’s en kitten. Na die tijd zijn er ter vervanging 
van de asbestvezels kunststof vezels in de producten ver-
werkt, of is een andere methode gevonden om een  hogere 
viscositeit te bereiken. Deze producten worden gebruikt bij 
detailleringen (zoals dakdoorvoeren, hemelwaterafvoeren 
en dakrandafwerkingen) en kleine dakreparaties. Op deze 
plaatsen zou in daken van vóór 1985 gebonden asbest 
 kunnen worden aangetroffen.

OVERIGE PRODUCTEN
In de jaren ’70 en ’80 zijn op bitumineuze daken Ruberdal-
tegels verwerkt als terrasafwerking en voor looppaden.  
Het betreft een product van Key & Kramer dat werd gepro-
duceerd door Eternit in Goor. Dit zijn dunne asbestcement-
tegels (300x300x10), die aan de onderkant met warme 
bitumen op de bitumineuze dakbedekking werden geplakt. 

Nuralite is een dakbedekkingsproduct van British Uralite PLC 
dat tussen 1960 en 1980 beperkt werd toegepast in Europa, 

Australië en Nieuw-Zeeland. Het bestaat uit buigzame,  
gelamineerde platen (2,4 x 0,9 en een dikte van 2 mm) die 
op het dak werden gelast. Deze platen bevatten asbestvezels. 
De Nuraply 80 is een combinatie van 1,5 mm gebitumineerd 
vilt en 1 mm asbesthoudend Nuralite, dat in rollen van 10 m 
werd geleverd. 

CONCLUSIE
In flexibele bitumineuze dakbedekking (dakbanen) is in  
de afgelopen vijftig jaar geen asbest verwerkt. Sinds begin 
jaren ’80 is ook in bitumineuze pasta’s en overige bitumi-
neuze dakproducten geen asbest verwerkt. Bitumineuze 
 daken van na 1985 zijn dan ook niet asbestverdacht.  
Bij daken van vóór 1985 bestaat de kans asbest aan te 
 treffen uitsluitend bij detailleringen. Normaal gesproken 
worden deze detailleringen bij onderhoudswerkzaamheden 
vernieuwd. Daarom is het belangrijk te weten wanneer  
deze detailleringen zijn aangebracht en wat de historie van 
het dak is. Bij daken van vóór 1960 kan incidenteel gebitu-
mineerd asbestvilt worden aangetroffen. ■Met name ongebonden asbestvezels zijn, zoals de meeste 

mensen wel zullen weten, gevaarlijk omdat ze bij inademen 
diep in de longen kunnen doordringen. Het zijn microsco-
pisch kleine, naaldachtige vezels die zodoende in de longen 
vast kunnen komen te zitten en op termijn longkanker, 
 mesothelioom (longvlieskanker of buikvlieskanker) of asbes-
tose (stoflongen) veroorzaken. De incubatietijd van asbestve-
zels is lang, vaak openbaart de ziekte als gevolg van asbest 
zich na vele jaren. Het risico van ongebonden asbestvezels 
is al jarenlang bekend: sinds 1 juli 1993 is het verwerken, 
 verplaatsen en verhandelen van asbest verboden. Het ver-
bod is sinds 2005 effectief voor de hele EU. 

Udo Waltman (SGS Search) ging tijdens het Probasys Benelux Management 

Symposium 2017 nader in op het onderwerp bitumen en asbest.



Zeker en vast.

D-Vise EN 795
Klem-ankerpunt voor platte daken
Maak kennis met de D-Vise: een uniek gepatenteerd EN 795 klem-
ankerpunt voor valbeveiliging op platte daken.

Één met het dakbedekkingssysteem
Door een unieke aanbrengmethodiek via een onderhuids aan te 
brengen gepatenteerde knelstrip wordt het D-Vise klem-ankerpunt 
door inklemming van de toplaag (en eventueel ook van de onderlaag) 
als het ware één met het totale dakbedekkingssysteem. Deze unieke 
inklemming garandeert dat de vereiste polyester wapening(en) van de 
daklagen meedoen met het opvangen van een val van het dak. Daardoor 
voldoet het ankerpunt volgens opgave van de producent aan EN 795.

Slechts eens per 5  jaar keuren met IMDV Verzekering
De D-Vise is zo doordacht dat een IMDV verzekering van 5 jaar kan 
worden afgesloten door de gebouweigenaar en daarbij slechts eens per 
5 jaar in plaats van eens per jaar hoeft te worden gekeurd. Als alles in 
orde is kan de verzekering na 5 jaar wederom 5 jaar  verlengd worden. De 
gebouweigenaar kan de IMDV-verzekering op internet controleren.

Geen mechanische bevestiging, tal van voordelen
Dankzij het inventieve en zeer krachtige 2-zijdige inklemsysteem vindt 
er geen mechanische bevestiging aan de onderconstructie plaats. 
Daardoor is er geen kans op hinderlijke lekkages, geen doorboring van 
de damprem en geen geluidsoverlast bij montage. Doordat de isolatie 
slechts maximaal 1 cm wordt doorboord bij montage ontstaan er tevens 
geen koudebruggen. Ook is bij renovatie de D-Vise ankerpuntbody te 
demonteren en na overlagen opnieuw te monteren op de  
onderhuidse knelstrip. 

Stap voor stap verwerkingshandleiding 
Voor de verwerking van de D-Vise is een uitgebreide verwerkings-
handleiding beschikbaar. Hierin zijn alle stappen van het montageproces 
op zowel nieuwbouw als bestaande daken met polyester gewapende 
toplagen (bitumen, POCB, PVC en TPO) uitgebreid toegelicht aan de hand 
van een duidelijke omschrijving en heldere foto’s.  
Zo kunt u direct aan de slag!

Bijzondere eigenschappen
 
• Volwaardig EN 795 valbeveiligingsankerpunt
• Klembevestiging aan de dakbedekking • In ca. 20 minuten 
te plaatsen • Herbruikbaar bij overlagen • Geen kans op 
lekkage of koudebruggen • Geen geluidsoverlast bij montage 
• Zowel voor bitumen, POCB, PVC en TPO  • Extra gewapende 
voorgeperforeerde knelstrip-inbrandstrook (95x95cm) separaat 
leverbaar • Bij IMDV-verzekering slechts  
1 x per 5 jaar inspecteren

Álles voor het dak. www.aabo.nl

Aabo Trading Almere B.V.
T:088-9965535, alme@aabo.nl
Aabo Trading Amsterdam B.V.
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T:088-9965525, cuij@aabo.nl
Aabo Trading Den Haag B.V.
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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 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

Mawipex B.V.   
NL-4411 PB Rilland    

info@mawipex.nl
www.mawipex.nl

T  0113 55 77 77  
F  0113 55 77 78

Mawipex maakt deel uit van Tectum Group nv
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Op 30 november 2017 presenteerde de Vereniging EPDM Systeem Producenten 

(VESP) op het kantoor van BDA Dakadvies in Gorinchem het EPDM Dakboek. 

Het is het laatste boek dat Albert van den Hout heeft kunnen voltooien.

Naslagwerk voor EPDM 
als dakmateriaal

SPECIAL DAKBEDEKKINGEN

gestegen, zelfs tijdens de kredietcrisis. Uit de Dakmeter  
blijkt dat in 2016 het marktaandeel van EPDM 21,6% was. 
VESP werd in 1995 opgericht en voelt na de ruim 20 jaar van 
haar bestaan de behoefte aan vernieuwing. Daarom heeft 
men in 2015 een veranderde visie verwoord, Visie 2020,  
en zijn de statuten veranderd. De VESP zal in de komende 
jaren meer een actieve houding aannemen en meer naar 
buiten treden als brancheorganisatie. Om dit te bewerk-
stelligen, zijn werkgroepen opgezet: naast een pr-commissie, 
is er een technische commissie ingesteld die ook actief  
is op het gebied van regelgeving. Ook voert de VESP duur-
zaamheidsonderzoek uit. 

Het EPDM Dakboek is een rechtstreeks gevolg van deze 
nieuwe visie. Het doel van het boek was om voorschrijvende 
instanties en gebouweigenaren een document te bieden 
waarmee de duurzame eigenschappen van EPDM onder de 

aandacht zouden worden gebracht. Unaniem werd ervoor 
gekozen om Albert van den Hout dit boek te laten  verzorgen. 
Na een oriënterend gesprek (waarin Van den Hout zich 
enthousiast toonde) en vervolgens een workshop met alle 
leden, werd de definitieve doelstelling van het boek bepaald 
en de inhoud in concept bepaald. Het moest een compleet 
naslagwerk over alle aspecten van het dakmateriaal EPDM 
worden. Bij de leden van VESP werden vervolgens referen-
tieprojecten opgevraagd om hetgeen in het boek werd be-
schreven ook in de praktijk te laten zien. De totstandkoming 
van het boek nam een traject van 14 maanden in beslag.

In het voorwoord stelt voorzitter Edwin van Dijk dat de duur-
zaamheid, de lange levensduur en de verwerking zonder 
open vuur de peilers zijn van het materiaal. EPDM is een 
éénlaags systeem dat met behulp van diverse bevestigings-
technieken op het dak kan worden aangebracht; ook de 
overlappen kunnen op verschillende manieren waterdicht 
worden gemaakt. De milieuprestaties van EPDM worden 
eveneens onder de aandacht gebracht: men spreekt van 
een ‘milieuneutrale’ dakbedekking, waarmee wordt aange-
geven dat het materiaal geen schadelijke stoffen afgeeft of 
opneemt. EPDM is, in de woorden van Van Dijk, een circulaire 
grondstof geworden.

NASLAGWERK
Tijdens de uitreiking van het eerste materiaal memoreerde 
Nico Hendriks dat Albert van den Hout al langere tijd,  
ook zonder de vraag van VESP, onderzoek wilde doen naar 
de duurzaamheid van EPDM. Hij had al pogingen gedaan 
om partijen voor een dergelijk boek enthousiast te krijgen. 
Daarom kwam de vraag van VESP als geroepen en ging  
hij er ook met groot enthousiasme mee aan de slag.  
“Geen moeite was hem te veel om de juiste kennis of de 
beste afbeelding te plaatsen,” schrijft Ankh Brandt in haar  
In Memoriam in het EPDM Dakboek. 

Het is een mooie gedachte dat Van den Hout een dergelijk 
werk nog heeft kunnen voltooien, waarmee zijn kennis ook  
in de toekomst kan bijdragen aan de kwaliteit van daken. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Het was een emotionele bijeenkomst in de collegezaal  
van BDA Dakadvies. Ankh Brandt, weduwe van de op  
20 maart 2017 plotseling overleden Albert van den Hout, 
kreeg het eerste exemplaar van het EPDM Dakboek uitgereikt 
uit handen van Nico Hendriks. Naast Hendriks spraken tijdens 
deze bijeenkomst ook Edwin van Dijk, voorzitter van VESP,  
en zijn voorganger Pieter van Beek. Allen roemden de passie, 
het enthousiasme en de kundigheid van Van den Hout.  
In het EPDM Dakboek wordt op alle aspecten van EPDM als 
dakbedekkingsmateriaal ingegaan: de geschiedenis,  
de productiewijze, de materiaaleigenschappen, de verwer-
king en de overige technische aspecten als de windvastheid 
en brandveiligheid van het materiaal. 

AANDEEL EPDM STIJGT NOG STEEDS
In zijn presentatie gaf Pieter van Beek aan dat het aandeel 
EPDM op de dakenmarkt al sinds het jaar 2000 gestaag is 

Vlnr: Nico Hendriks, Geert Jan Vogels, Pieter van Beek, Peter Miltenburg, Frank Schrama, Edwin van Dijk, Ron Wapstra en Bart van Beek.

Nico Hendriks tijdens de presentatie

Pieter van Beek, oud-voorzitter van de VESP



De witte bitumen dakbaan  
voor het ECO dak

IKO carrara is een ECO dakbaan die de CO2-
emissies beperkt waardoor de totale ecologische 
voetafdruk van het dak gereduceerd wordt.  
Het witte reflecterende mineraal aan de boven-
zijde is voorzien van de “Air Care Technology” 
die luchtzuiverend werkt. Stikstof- en zwaveloxide 
worden onder invloed van UV-licht omgezet in 
milieuneutrale stoffen die weggespoeld worden 
door regen. De toplaag zuivert de lucht en redu-
ceert fijn stof, ze reflecteert hitte en vermindert 
zo de temperatuur ter hoogte van de dakbaan 
met ruim 30°C. De lagere temperatuur van het 
dakvlak geeft een hoger rendement aan de 
zonnepanelen. 

De energie-efficiënte PIR-isolatie
voor het IKO roof concept.

Deze daken garanderen een duurzame waterke-
ring en bieden optimaal comfort door de hoge 
isolatiewaarde van de IKO enertherm PIR isolatie.

DAKBEDEKKING  I  VLOEIBARE WATERDICHTING  I  ISOLATIE

ALL-IN-ONE DAKSYSTEMEN
nl.iko.com

Optioneel 
IKO solar concept

Toplaag 
IKO carrara

Isolatie 
IKO enertherm ALU

Dampscherm 
IKO shield

Onderlaag 
IKO base

Daniel Dorland,
directeur Roofing Service en 
IKO roof concept partner.

De IKO roof concepten passen heel goed 
in onze strategie en  visie. Vandaar dat 
we ons ook goed voelen in dit IKO roof 
partnership. Bij de all-in one IKO Roof 
concepten zijn alle producten op elkaar 
afgestemd en ze onderscheiden zich door 
een aantal specifieke kwaliteitskenmerken 
en vereisten:

n Alle producten zijn hoogwaardig. 

n De daksystemen hebben een kwaliteits- 
waarborging en hebben het BDA  
Agrément®.

n De projecten worden op een transparan-
te werkwijze door IKO opgevolgd

n Alle fasen worden in een compleet pro-
jectdossier geregistreerd.

n Dit kwaliteitsproject resulteert in de 
verzekerde all-in-projectgarantie  
10+5 jaar.  

Met de IKO roof concepts kiest Roofing 
Service niet alleen voor duurzaamheid in 
ecologische zin, maar ook voor  
kwaliteitsgarantie.

“IKO ROOF DAKCONCEPTEN
PASSEN PERFECT IN ONZE VISIE”

Het ECO roof van IKO

Om optimale zekerheid te kunnen bieden is 
het IKO eco roof concept samengesteld uit 
perfect op elkaar afgestemde materialen die 
uitvoerig getest zijn op duurzaamheid en water-
dichtheid. Alleen bij toepassing van de in het 
BDA Agrément® genoemde materialen, het vol-
gen van de beschreven werkwijze en verwerking 
door gecertificeerde dakdekkers mag een dak 
zich een IKO eco roof noemen.

Maak kennis met een ongekend sterke en veelzijdige éénlaags toepasbare 
superieure dakbaan die door de unieke compound de beste eigenschappen van 
zowel kunststof, EPDM als bitumen dakbedekking verenigd...

Unifol POCB: het summum van hoogwaardige modificatie. De dakbaan kent 
een unieke samenstelling waarin elementen uit de meest moderne dakbanen 
en traditionele bitumen samenkomen: de weerbarstigheid en stevigheid van 
bitumen, de flexibiliteit en verwerkingssnelheid van kunststof en de levensduur van 
combiproducten gemaakt van EPDM én bitumen. 

Unifol POCB kan op elke ondergrond en in vrijwel alle omstandigheden worden 
toegepast en zowel met de brander als met hetelucht worden verwerkt in een 
éénlaags systeem. De dakbaan is zowel in een MB (mechanische bevestiging) als 
SK(zelfklevende onderzijde en overlap)- versie leverbaar, naar keuze voorzien van een 
afwerking met TNT vlies of een prachtige zwarte fijngranulaat afwerking. Beide rollen 
zijn ongekend sterk, waarbij Unifol MB zelfs een scheursterkte van ongeëvenaarde 
1300 Newton behaalt! Door de geringe dikte van 3.5mm en de toepassing als éénlaags 
systeem kent de dakbaan bovendien een geringe gewichtsbelasting.

Al deze eigenschappen maken van Unifol  POCB de ultieme éénlaagse dakbaan.

Unifol POCB
De ultieme éénlaagse dakbaan.
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Aabo Trading Zwijndrecht B.V.
T:088-9965540, zwij@aabo.nl
Aabo Trading Zwolle B.V.
T:088-9965565, zwol@aabo.nl

Een dakbaan 
als geen ander.
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Het nieuwe logistieke centrum van DHL op Brucargo, bij de Brusselse lucht-

haven Zaventem, is indrukwekkend te noemen. Ook vanuit de lucht valt het 

gebouw goed op. Op het dak is een gigantisch DHL-logo aangebracht met 

speciaal daarvoor geproduceerde en gekleurde PVC-membranen.

Logo in PVC membraan 
op dak DHL

SPECIAL DAKBEDEKKINGEN

dekking niet echt de bedoeling is. Men kan een langdurige 
hechting niet garanderen en ook de eventuele negatieve 
invloed van de verf op de dakbedekking is niet bekend.

Dakdekker ADW uit het Belgische Lochristi deed een voorstel 
om dit logo te realiseren met behulp van PVC membranen 
en het geheel te föhnen op de bestaande PVC dichting. 
Speciaal voor dit werkje werd een PVC Protan SE gewapende 
folie van 1,2 mm geproduceerd, volgens de kleurcodes Geel 
en Rood van DHL. 

Protan is een internationale fabrikant van kunststof dakmem-
branen en technische folies. Het hoofdkantoor van het bedrijf 
bevindt zich in het Noorse Drammen waar ook een groot 
deel van de productie gevestigd is. Andere productieloca-
ties liggen in Nesbyen (Noorwegen) en Lesjöfors (Zweden). 
De fabrikant is marktleider in de Scandinavische landen en 
werkt in Nederland en o.a. Rusland, Hongarije, Kroatië en 
Slovenië met partners. Het bedrijf heeft eigen vestigingen in 
Finland, Zweden, Denemarken, Polen, Engeland en België. 

Het logo werd in de juiste verhoudingen eerst volledig uitge-
tekend op het dak, waarna de verschillende vlakken met de 
juiste PVC werden ingevuld. Eerst de rode letters, daarna de 
gele omranding. Er waren in totaal ca. 400 werkuren nodig 
om de klus te klaren. De voornaamste aandachtspunten 
waren dat het dak van tevoren gereinigd moest worden, 
vanwege de vervuiling van het dak (dat amper één jaar 
geleden werd gerealiseerd). Het werk werd bovendien pas 
uitgevoerd nadat de bliksemafleider op het dak stond.  
Het logo kon vervolgens worden aangebracht, zodat het 
pand ook vanuit de lucht de aandacht zal trekken. ■

Gunther Guinée

Met de nieuwe locatie, goed voor 31.500 m² magazijnruimte 
(plus 18.000 m² tussenverdieping) en 5.000 m² kantoren, 
 verankerde DHL de luchtvrachtactiviteiten op Zaventem.  
Het gebouw, gerealiseerd aan de ingang van Brucargo, wordt 
door MG Real Estate voor een periode van vijftien jaar ver-
huurd aan DHL en werd ondertussen verworven door Montea. 

Het ‘state-of-the-art’ logistiek centrum voldoet aan de 
strengste veiligheidsvoorschriften en TAPA-normen, is  ideaal 
gelegen in deze strategisch belangrijke regio en biedt ook 
de beste infrastructuur voor alle luchtvrachtgebonden 
 activiteiten. Het gebouw voorziet ondermeer in specifieke 
zones, waaronder een temperatuurgecontroleerde zone 
van 1.750 m², die eveneens voldoet aan de strengste GDP-
normen. In lijn met de Deutsche Post-DHL ‘Go Green’ waarde, 
was dit pand voor DHL Global Forwarding een groene 
investering met milieuvriendelijke technologieën waaronder 
zonnepanelen en hergebruik van hemelwater. 

Het dak is opgebouwd uit een Steeldeck drager, een PIR-iso-
latie en een mechanisch bevestigde PVC-dakbedekking. 
Toen de opdrachtgever het plan opvatte om op dit dak ook 
het logo aan te brengen in de originele kleuren en boven-
dien zo groot mogelijk (afmetingen ca. 30 x 127 m), werd er 
aanvankelijk gedacht aan een geschilderde oplossing. 

PVC IN PLAATS VAN VERF
Deze gedachte moest echter al snel worden losgelaten,  
aangezien het aanbrengen van verf op een PVC dakbe-



FLATFIX FUSION 
HÉT BEWEZEN MONTAGESYSTEEM VOOR 
ALLE SDE+ PROJECTEN
 
SUPERSNELLE MONTAGE EN BEHOUDT VAN DE DAKHUID

 
Esdec ontwikkelt, produceert en levert professionele montagesystemen voor zonnepanelen op alle type daken. 
Onze innovatieve systemen zijn geïnspireerd door de installateur. Ze zijn snel en eenvoudig te plaatsen en gaan 
gegarandeerd 20 jaar mee. Dankzij de veelzijdige bevestigingsmogelijkheden en de modulaire opbouw kunnen 
onze montagesystemen op alle gangbare daken worden gemonteerd zonder daarbij de bestaande dakconstructie 
te beschadigen. Een goed montagesysteem ondersteunt het PV-systeem optimaal en zorgt ervoor dat de kwaliteit 
en levensduur van het geplaatste PV-systeem gewaarborgd blijven.

Continue drang naar slimmere, betere en snellere oplossingen
Innovatie en investeren in slimme oplossingen voor de PV-markt is top focus voor ons. We zijn voortdurend bezig 
onze systemen sneller en robuuster te maken om de installatietijd te verkorten, zonder concessie te doen aan de 
Esdec-kwaliteit. 

Het beste rendement
FlatFix Fusion is hét ideale en lichtgewicht montagesysteem voor zonnepanelen op grote en kleine platte daken. 
Het montagesysteem is uitermate geschikt voor SDE+ projecten. Het unieke ontwerp laat zich met dezelfde 
componenten opbouwen in zowel een klassieke zuid opstelling als ook in een oost-west of noord-zuid opstelling. 
In combinatie met de opstellingshoek van 13 graden biedt FlatFix Fusion altijd een optimale oplossing voor het 
beste rendement. 

Supersnelle en eenvoudige montage
Met een gering aantal componenten is het systeem snel en eenvoudig te monteren. De hoofdcomponenten 
worden door middel van snelle klikverbindingen in elkaar gezet. Voor de montage van de zonnepanelen is slechts 
één stuk gereedschap nodig. Hierdoor wordt de installatietijd van het PV-systeem sterk verkort zonder concessies 
te doen aan de kwaliteit. 

Geen schade aan de dakhuid
Op ieder montagesysteem, als ook het dak, is thermische werking van kracht. Door warmte- en koude invloeden 
op het systeem zet het uit of krimpt het. ‘Nu meer en meer daken worden voorzien van PV-systemen, komen 
installateurs ook steeds vaker problemen tegen. Enkele jaren na de plaatsing ontstaan door “beweging/thermische 
werking” van het systeem, problemen aan de dakhuid of het systeem. Hierdoor zal de vraag naar thermische 
ontkoppeling alleen maar toenemen.” vertelt Stijn Vos, algemeen directeur. Om de thermische werking van 
het systeem, als ook van het dak, op te vangen voorziet het slimme ontwerp van FlatFix Fusion in thermische 
ontkoppeling.  Dit voorkomt beschadigingen aan het PV-systeem of de dakhuid. FlatFix Fusion kan in de stationair 
geplaatste daksteunen bewegen zonder dat deze loskomen van de basiselementen. Daardoor wordt de 
thermische werking in het PV-systeem niet doorgegeven aan het dak en vice versa. Zo blijft de dakhuid ook over 
een lange periode intact én behoudt het systeem zijn positie op het dak.

Altijd de beste kwaliteit
De componenten zijn vervaardigd uit hoogwaardige materialen. De componenten zijn gemaakt van eersteklas 
aluminium of van uv-gestabiliseerd en glasgevuld kunststofcomposiet. Alle componenten zijn uitvoerig  getest en 
zijn bestand tegen langdurige blootstelling aan zonlicht en andere weersinvloeden. 

Een bewezen succes
De afgelopen jaren heeft FlatFix Fusion zich ruimschoots bewezen. Het montagesysteem wordt in Nederland 
op grote schaal toegepast bij de realisatie van dakgebonden SDE+ projecten. FlatFix Fusion vindt daarnaast ook 
gretig aftrek in de rest van Europa. Het systeem is onder andere toegepast voor Wehkamp en door heel Europa op 
verschillende vestigingen van Ikea. In combinatie met 20 jaar garantie is het systeem daarom altijd de juiste keuze. 

Maak de klik met Esdec
Sinds de oprichting van Esdec in 2004 zijn er wereldwijd meer dan 4.500.000 zonnepanelen met een gezamenlijk 
vermogen van meer dan 1,5 GWp op ClickFit en FlatFix geïnstalleerd. Esdec is één van de grootste Nederlandse 
producenten van montagesystemen voor zonnepanelen. Alle producten zijn in binnen- en buitenland uitvoerig 
getest en voldoen aan de allerhoogste eisen.

SNEL 
BETROUWBAAR 

INNOVATIEF

FlatFix Fusion is hét lichtgewicht montagesysteem voor zonnepanelen op platte 
daken. Het systeem is snel en met een gering aantal componenten op te bouwen. 
De slimme klikverbindingen en one-tool approach beperken de installatietijd tot een 
minimum zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Tevens wordt de thermische 
werking op het PV-systeem niet doorgegeven aan het gebouw en vice versa. Dit 
voorkomt beschadigingen aan het PV-systeem of de dakhuid.  
 
Kijk voor meer informatie op www.esdec.com 
 

Kies voor de zekerheid 
van FlatFix Fusion
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Bitumenrecycling neemt een vlucht. Om het ingezamelde bitumineuze 

 dakafval te recyclen in hoogwaardige toepassingen, is door Roof2Roof 

 onlangs Roof2Road (van dak naar weg) gestart. Een gesprek met  

Martin Smit van het recyclingbedrijf.

Oude dakbedekking 
als grondstof voor asfalt

SPECIAL DAKBEDEKKINGEN

overstijgt momenteel nog de afzetmarkt van producenten 
van dakbedekkingen. Volgens Smit zal de afzet naar  
Probasys Benelux-leden de komende jaren zeker gaan groei-
en mede ook door de ambities van het Grondstoffen akkoord. 
Echter is en blijft het noodzakelijk om andere afzetgebieden  
dan alleen het dak te zoeken voor het bitumineus dakrecyclaat. 

De toepassingen in de wegenbouw vormen een potenti-
ele grote afzetmarkt voor het recyclaat. Daarom is nu ook 
Roof2Road in het leven geroepen. Door het gecontroleerde 
proces zijn de bitumen grondstoffen namelijk ook geschikt  

voor verwerking in asfalt. Er werd een  ketensamenwerking 
aangegaan met wegenbouwers, asfaltcentrales en 
 wegbeheerders om te komen tot een infrastructuur waarmee 
bitumineus dakmateriaal verwerkt zou kunnen worden  
in de wegenbouw.

Medio 2016 werd al een pilotproject uitgevoerd in een 
nieuwbouwwijk in Borne. Het betrof een ketensamenwerking  
tussen de gemeente Borne, Twentse Weg- en Waterbouw (TWW),  
Asfaltcentrale Hengelo, Roof2Roof en Dusseldorp Infra, Sloop 
en Milieutechniek. In het asfalt is dakrecyclaat (APP gemodi-
ficeerd) verwerkt als bitumenvervanger en tevens asfalt-
verbeteraar. De proef heeft aangetoond dat het gebruik 
van dakbitumen positieve effecten heeft op de kwaliteit van 
asfalt door:

•  verbetering van de flexibiliteit bij lage temperaturen 
 (minder gevoelig voor vorstschade);

•  minder gevoeligheid voor veroudering  
(langere levensduur);

•  afname van spoorvorming.

Daarnaast betekent de toepassing van recyclaat in asfalt 
een besparing op fossiele grondstoffen, energie en CO2-uit-
stoot. Daarmee draagt Roof2Road bij aan de realisatie van 
een circulaire economie.

CROWDFUNDING
Er is de afgelopen periode door Roof2Roof fors geïnves-
teerd in een nieuwe productielijn en in certificering van het 
eindproduct en in MKI (Milieu Kosten Indicator). De MKI-score 
geeft de milieukosten (in euro’s) voor een project weer.  
Dit zijn de kosten die zouden moeten worden gemaakt als 
alle negatieve milieueffecten voor aanleg en onderhoud  
van het project moeten worden gecompenseerd met daar-
voor gangbare maatregelen. De negatieve milieueffecten 

van materialen en grondstoffen en het verwerken hier- 
van in aanleg- en onderhoudswerken worden op een 
 standaard wijze berekend middels een genormeerde  
LCA (Levenscyclusanalyse). Deze gegevens worden  
beheerd door de Stichting Bouw Kwaliteit.

Om de uitbreiding van activiteiten op een duurzame manier 
te financieren, is Roof2Roof inmiddels een crowdfundings-
campagne begonnen. Partijen uit de markt kunnen daarbij 
investeren in Roof2Roof en daarmee dus in een circulaire 
economie. Smit: “Op deze manier creëren wij betrokkenheid 
en maatschappelijk draagvlak voor bitumenrecycling,  
als ook een financieel draagvlak voor verdere ontwikke-
lingen. We blijven ons richten op de afzet naar de daken-
branche om het aantal daken dat waterdicht wordt ge-
maakt met een dakbedekking uit gerecycled dakmateriaal 
verder te vergroten. Als we naar verwachting medio 2018 ook 
gereed zijn voor afzet naar de wegenbouw, zal de nadruk 
weer komen te liggen op het verhogen van deelname aan 
bitumenrecycling en de inname van gekwalificeerde dak-
bedekking. In die zin is de cirkel dus ook weer rond. Zo blijven 
wij altijd bezig met circulair ondernemen.” ■

Sinds de oprichting in 2014 is Roof2Roof doende geweest 
met het opzetten van een infrastructuur voor het inzamelen 
en verwerken van bitumineus dakafval. De nadruk lag  
in het begin op het vergroten van de bekendheid van 
bitumenrecycling en op de inname van gekwalificeerde 
dakbedekking. Het eigen specialistennetwerk met dak- en 
sloopbedrijven heeft inmiddels een landelijke dekking.  
Ook werd een samenwerkingsverband aangegaan met 
Bitumen Recycling Nederland (BRN). Inmiddels zijn alle 
leden van Probasys Benelux actief bezig met het onderwerp. 
 Onlangs werd hiertoe nog het Grondstoffenakkoord gete-
kend (zie Roofs december 2017). 

Bij de methode wordt voor het daadwerkelijk inzamelen van 
oude bitumineuze dakbedekkingen altijd de geschiktheid 
en samenstelling van het materiaal vastgesteld en wordt o.a. 
vastgesteld of er teer en/of asbest in het materiaal aanwe-
zig is. De aanwezigheid van deze stoffen is reden om het 
materiaal af te keuren, het materiaal zal dan in het reguliere 
afvalcircuit worden afgevoerd. Indien het bitumen echter 
 geschikt is voor recycling, dan wordt het schoon en geschei-
den dakmateriaal per soort bitumen met een eigen lande-
lijke containerservice afgevoerd naar het recyclecentre.  
Daar wordt het verder verwerkt. 

ASFALT
De inzameling van bitumineus dakafval nam in de afgelopen 
jaren een zodanige vlucht, dat men op de locatie in Zutphen 
te kampen kreeg met ruimtegebrek in de opslag en men 
zelfs een innamestop moest hanteren. Aan het eind van 2016 
werd in Almere, op het terrein van Vijfhoek Recycling Almere, 
een nieuwe inname- en verwerkingslocatie geopend. De uit-
breiding van de capaciteit zorgde ervoor dat de innamestop 
kon worden opgeheven en dat er ook weer perspectief is op 
verdere groei.

De omvang van het ingenomen gekwalificeerd materiaal 

Martin Smit (links) en Gerben Bijker (Roof2Roof)
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FM Approval  
voor Cosmofin FGR

ringsweerstand. De Cosmofin dakbanen worden in eigen 
huis geproduceerd, de materialen die bij het productie-
proces overblijven worden hergebruikt voor nieuwe  
(volwaardige) producten.

Met het toekennen van het FM Approval maakt Icopal 
 inzichtelijk dat deze PVC dakbedekking is getest op de 
meest uiteenlopende kenmerken waar een dergelijke dak-
bedekking aan dient te voldoen, en dat het product voldoet 
aan strenge eisen die hieraan worden gesteld. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

FM Global is zoals bekend een wereldwijd toonaangevende, 
van oorsprong Amerikaanse, verzekeringsmaatschappij.  
Het FM Approval is inmiddels een wereldwijd erkende certifi-
cering en staat bekend om de hoge eisen die aan de testen 
worden gesteld. Vooral internationaal opererende bedrijven 
vragen steeds vaker om een FM Approval als kwaliteits- en 
veiligheidskeurmerk. Ook in Nederland wordt dit keurmerk 
steeds meer gevraagd.

Cosmofin is één van de kunststof dakbedekkingen in  
het assortiment van producent en leverancier Icopal.  
De Cosmofin FG-R in het assortiment is een meerlaagse,  
met polyesterweefsel versterkte, flexibele PVC dakbaan 
met een dikte van 1,5 mm, gebaseerd op polyvinylchloride 
(P-PVC) volgens EN 13956. Daarmee is de dakbaan extra 
vliegvuurbestendig, en is het ook mechanisch sterk. 

STRENGE EISEN
Het FM Approval voor de PVC dakbanen houdt in dat de 
geteste dakbedekkingsconstructies voldoen aan de strenge 
eisen die FM Global stelt aan o.a. brandveiligheid, wind-
belasting en mechanische eigenschappen (o.a. beloop-
baarheid). Deze eisen en tests verschillen nogal van die  
in Europa. 

De dakbaan wordt als een normale PVC dakbedekking 
aangebracht, namelijk mechanisch bevestigd en in de over-
lappen gelast met hete lucht. Zodoende is het doorgaans 
eenvoudig, veilig en snel aan te brengen. Ook het onder-
houd en de reiniging zijn volgens de fabrikant een voudig. De 
dakbedekking is verder kleurvast, UV-bestendig en heeft in 
vergelijking met andere PVC dakbanen een grote veroude-

SPECIAL DAKBEDEKKINGEN

Aan de PVC dakbedekking Cosmofin FG-R is onlangs het  

FM Approval toegekend. Hiermee voldoet de dakbedekking,  

toegepast in de geteste en goedgekeurde dakopbouwen,  

aan de strengste eisen die aan  

deze dakbedekkingen kunnen  

worden gesteld.

Cosmofin®

Het waterdichte systeem  
voor vlakke en hellende daken 
• Breed lasvenster 
• Licht van gewicht 
• Betrouwbaar 
• Onderscheidend 
• Veelzijdig

Icopal produceert hoogwaardige kunststof dakbedekking onder het merk Cosmofin. Cosmofin dakbanen zijn 
flexibele PVC dakbanen die sterk en rekbaar zijn, waarbij bovendien het materiaal gedurende de gehele levensduur 
praktisch niet verandert. Aan Cosmofin FG R is onlangs het FM Approval toegekend, wat aantoont dat de geteste 
systemen aan de strengste eisen voldoen. De dakbanen zijn versterkt en leverbaar in diverse varianten. Dit zorgt 
ervoor dat vele installatietoepassingen mogelijk zijn. Met Cosmofin kiest u voor een duurzame oplossing die lange 
tijd zorgeloos goed functioneert. Kijk voor meer informatie op www.icopal.nl.

Onderdeel van BMI Groep 
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Daken worden steeds meer een gebruiksruimte. Incidenteel wordt er op het 

dak zelfs in een speelplaats voor kinderen voorzien, in eerdere edities van 

Roofs zijn hiervan fraaie voorbeelden beschreven. In dit artikel nadere aan-

dacht voor het aanbrengen van valbrekende ondergronden op daken.

Valbrekende ondergronden 
voor speelplaatsen op daken

SPECIAL DAKBEDEKKINGEN

heid. De vezels worden tijdens het mengproces kruiselings 
over elkaar gelegd en vormen door het aansluitende persen 
een taaie, elastische massa, die uitstekend bestand is  
tegen mechanische invloeden van welke aard dan ook. 
Valbrekende producten op basis van rubberen vezels/scrap 
zijn zeer stabiel. De goedkopere producten zijn doorgaans 
vervaardigd uit rubbergranulaat. Ook is er een variant 
beschikbaar die is vervaardigd uit EPDM granulaat, wat met 
name geschikt is voor decoratieve ondergronden, daar waar 
extra eisen worden gesteld aan het onderhoud of aanzien.

De norm EN 1177 definieert het procédé voor de controle 
van de valbrekende eigenschappen van de vloer en legt de 
grenswaarde vast tot waar geen ernstige verwondingen bij 
het vallen te verwachten zijn. De waarde van een valbreking 

wordt Head Injury Criterion (HIC) genoemd en mag niet 
hoger zijn dan 1000 HIC. 

De economische waarde van een kunststof valbrekende 
 ondergrond wordt duidelijk bij een vergelijking met die van 
een oplossing met zand of houtsnippers. Het onderhoud  
van laatstgenoemde oplossingen zorgt voor hoge kosten. 
 Zoals gezegd zijn er diverse typen ondergronden beschik-
baar in de markt voor de uiteenlopende situaties.

PLAATSING VALBREKENDE TEGELS
Bij plaatsing dient ervoor gezorgd te worden dat de onder-
grond vorstvrij en egaal is. Ook dient te worden gezorgd voor 
een goede afvoer van water. 

De valbrekende en elastische tegels kunnen onderling 
 worden verbonden d.m.v. pen/gatverbindingen. Op een 
harde ondergrond dienen de tegels aanvullend puntsgewijs 
(d.m.v. dotten lijm) worden verlijmd. Daarmee wordt het op-
zettelijk verwijderen of verschuiven van de tegels onmogelijk 
gemaakt. Voor het plaatsen op een halfverharding moe-
ten rondom kantbanden worden aangebracht. De tegels 
 worden vervolgens in aaneengesloten rijen geplaatst.  
Bij verlijming wordt plaatsing in halfsteensverband aanbe-
volen. Waar nodig, zijn de tegels te versnijden met behulp 
van een decoupeerzaag of rubbermes.

AANDACHTSPUNTEN VOOR PLAATSING OP HET DAK
Voor plaatsing van deze tegels op het dak, moet de onder-
grond voldoende vlak en drukvast zijn. De opgegeven 
valhoogtes (zie tabel), die gelden bij een bepaald type tegel 
en dikte, zijn getest op een betonnen ondergrond. Indien er 
sprake is van een omkeerdak (zie foto), dan is het advies om 
de tegels te leggen op een XPS isolatie met een drukvast-
heid van 500 kPa. Bij zachtere isolaties onder of boven de 

dakbedekking, dient men na verloop van tijd rekening te 
houden met verminderde valhoogte, door vervorming van 
de onderliggende isolatie.

Gewone rubbertegels van granulaat of vezels kunnen beter 
niet rechtstreeks op pvc (houdende) kunststof dakbedek-
king worden gelegd. Door de PU lijm in de rubbertegels 
kan namelijk weekmakermigratie ontstaan, met mogelijk 
degradatie van de dakbedekking. Er dient een degelijke 
scheidingslaag tussen kunststof dakbedekking en rubber te 
worden aangebracht. Voor sommige daktoepassingen zijn 
ook rubbertegels met aluminium cachering leverbaar.  
Deze zorgen voor een 100% veilige onderbreking tussen 
kunststof dakbedekking en rubber. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Bij het aanbrengen van valbrekende onder-
gronden op de (bestaande) dakbedek-
king, dient allereerst vastgesteld te worden  
of de dakbedekking, die immers de on-
dergrond voor het systeem vormt, hierop is 
berekend. We beschrijven de toepassing 
van valbrekende ondergronden aan de 
hand van het Regupol assortiment van 
leverancier Intercodam Infra bv. De afdeling 
Rooflogix van het bedrijf is gespecialiseerd 
in dakbestrating voor daken.

Wie speelplaatsen aanlegt, dient af te 
 wegen welke valbrekende vloer het beste 
voldoet en moet tegelijk rekening houden 
met de economische en creatieve moge-
lijkheden. Op het gebied van deze mate-
rialen is de norm EN 1177 van toepassing, 
deze bevat de waarden voor valbreking 
volgens welke het materiaal moet presteren 
om gecertificeerd te kunnen zijn.

RUBBEREN VEZELS
Het materiaal waaruit de valbrekende en elastische produc-
ten worden geproduceerd, wordt voortdurend aan kwaliteits-
controles onderworpen. Het basismateriaal van de meeste  
producten is rubbergranulaat, respectievelijk rubbervezel. 
Deze rubbervezels worden verrijkt met polyurethaan als 
 bindmiddel, vervolgens worden ze verdicht en geperst tot 
tegels en stroken. De kwaliteit van de grondstoffen,  
de zuiverheid ervan, de speciale mengverhouding van 
 rubber en bindmiddel, als ook de graad van verdichting en 
de  productie in serie zijn essentiële factoren die de kwaliteit 
van het eindproduct bepalen. 

De producten zijn doorgaans vervaardigd uit rubberen 
vezels. Deze hebben een bepaalde sterkte en lengte en 
waarborgen een hoog weerstandsvermogen en duurzaam-
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8000 m2 dakoppervlak, 1400 zonne
panelen en witte dakbedekking

de dakbanen genoemd. Deze dakbaan reflecteert het zonlicht 
 waardoor het op en onder de dak bedekking koeler blijft. En dat 
is gunstig voor de opbrengst van de zonnepanelen. Bij een zwart 
bitumen dak kan de  temperatuur al snel oplopen tot 80°C waardoor 
de opbrengst van de panelen verlaagd wordt. Een daktemperatuur 
tussen de 25 en 30 graden is ideaal voor een maximaal rendement. 
Met SOPRALENE OPTIMA ULTRA WHITE D-TOX is dit haalbaar.  Daarnaast 
is een lagere temperatuur van de dakbedekking ook gunstig voor  
de levensduur van de dakbedekking,  SOPRALENE OPTIMA staat 
 garant voor een levensduur van circa 30-40 jaar. De opbrengst van 
de panelen is dan vele malen hoger dan de extra investering in  
de dakbedekking. 

MAKKELIJK VERWERKBAAR
De dakrenovatie van het Eckart College in Eindhoven werd door 
 Huijbers Dakbedekkingen als hoofdaannemer uitgevoerd. De enige 
opmerking die zij op de SOPRALENE OPTIMA maakten, was de 
 behoefte aan schone werkschoenen, zodat de dakbedekking tijdens 
de werkzaamheden schoon en wit blijft. Maar men was zeer tevreden 
over de bijzondere kwaliteit en over het gemak in verwerkbaarheid 
van deze rol. Het Eckart College is uitermate tevreden met het eind-
resultaat en hoopt grotendeels in eigen stroombehoefte te kunnen 
voorzien door de komst van de 1400 zonnepanelen in combinatie 
met de witte dakbedekking van SOPREMA.

VERDUURZAMEN VAN SCHOLEN
Het verduurzamen van schoolgebouwen is een belangrijk onderwerp 
bij veel schoolbestuurders en gemeenten. Een gezond binnenklimaat 
komt ten goede van zowel de leerlingen als de docenten.  Aangezien 
er in Nederland circa 9000 schoolgebouwen zijn waarvan het meren-
deel een slecht binnenklimaat heeft en vaak niet verder komt dan 
energielabel C is verduurzaming noodzakelijk. Het zorgdragen voor een 
gezond werk/leerklimaat voor de ruim 200.000 docenten en circa  
2,4 miljoen leerlingen die iedere dag gebruik maken van deze gebou-
wen. Naast een gezonder binnenklimaat spelen ook de mogelijkheden 
voor energiebesparing een grote rol in het verduurzamen van scholen. 
Vaak vallen de energiekosten hoger uit dan de posten die hiervoor 
gereserveerd zijn.  Uitgestreken over een exploitatieperiode van bijvoor-
beeld 20 tot 30 jaar kunnen deze extra kosten dus hoog oplopen. 

ZONNEPANELEN OP WITTE DAKBEDEKKING
Het Eckart College in Eindhoven startte 10 jaar geleden al met het 
verduurzamen van hun gebouw uit 1976. Dubbel glas en nieuwe 
aluminium kozijnen werden geplaatst. Over twee jaar zou het dak 
gerenoveerd worden maar doordat men de keuze maakte voor het 
plaatsen van zonnepanelen werd de dakrenovatie naar voren ge-
haald. In de zomervakantie 2017 werd het complete dak vernieuwd: 
van  constructie, tot isolatie, tot dakbedekking. Om het rendement 
van de zonne panelen te optimaliseren werd er gekozen voor een 
 bitumineuze dakbaan voorzien van een unieke witte  afwerking:  
 SOPRALENE OPTIMA ULTRA WHITE D-TOX. Ook wel de Rolls Royce onder 

advertorial

In de zomer van 2017 werd in een kort tijdsbestek het dakbedekkingssysteem 

van het Eckart College in Eindhoven compleet vernieuwd. Het dakoppervlak 

van maar liefst 8000 m2 werd voorzien van nieuwe isolatie, een tweelaags 

 bitumineus systeem en 1400 zonnepanelen.

SOPREMA BV • Geeuwkade 21 • 8651 AA IJLST
www.soprema.nl • info@soprema.nl

EXPERT IN DAK & BOUW

De SOPREMA group is één van ’s werelds marktleiders op het gebied van 
waterdichting en isolatie. De productgroepen bitumineuze dakbedekking, 
kunststof dakbedekking, vloeibare waterdichtings-oplossingen en isolatie 
vertegenwoordigen het assortiment van SOPREMA. De afdelingen con-
sulting en techniek maken SOPREMA als partner compleet; deskundig en 
betrouwbaar advies, begeleiding voor en tijdens de uitvoering van uw project 
en training on the job. Voor ieder project op het gebied van DAK & BOUW.

Bezoek onze website; www.soprema.nl, of neem contact op met één van onze 

experts op telefoonnummer +31 (0) 515 533 000.

Ook aan veiligheid 
wordt gedacht. 

Nieuw SOPRASAFE, 
het permanente valbeveiligingssysteem 
van SOPREMA.

VLOEIBAAR   ISOLATIE    BITUMEN   KUNSTSTOF
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NIEUWSLIJN SPECIAL DAKBEDEKKINGENNIEUWSLIJN SPECIAL DAKBEDEKKINGEN

HERZIENE NEN 6090 VOOR BEPALING  
VUURBELASTING GEPUBLICEERD
NEN heeft de herziene norm NEN 6090 ‘Bepaling van de vuurbelasting’ 
gepubliceerd. De norm is herzien omdat de vorige versie uit 2006 

verouderd was en door nieuwe ontwikkelingen niet genoeg informatie meer bood. Belangrijkste wijziging is dat er nu onderscheid 
wordt gemaakt tussen permanente vuurbelasting en variabele vuurbelasting.

NEN 6090 geeft voorts een methode voor de experimentele bepaling van de netto-verbrandingswaarde van materialen. Indien wordt 
afgezien van deze bepaling, kunnen ook de waarden worden gebruikt volgens de informatieve bijlagen B en C van deze norm.

Met de herziening is de terminologie van NEN 6090 in lijn gebracht met die van het Bouwbesluit 2012. Daarnaast is: 

•  de informatieve bijlage B uit 2006 vervangen door een nieuwe bijlage met kentallen voor het bepalen  
van de permanente vuurbelasting;

•  in de informatieve bijlage D een voorbeeldberekening opgenomen van de permanente vuurbelasting  
van een kantoorgebouw, waarbij gebruik wordt gemaakt van bijlage B;

• een bibliografie toegevoegd. 

TOEPASSEN RECYCLAAT IN NEDERLAND VANZELFSPREKEND
De European Plastics Converters Association (EuPC) deed zomer 2017 een Europees onderzoek naar het huidige  
en toekomstige gebruik van gerecycleerde kunststoffen (recyclaat) door de Europese kunststofverwerkende 
industrie. Uit het rapport blijkt dat in de Nederlandse markt de toepassing van recyclaat al praktijk is. 92% van alle 
kunststof verwerkende bedrijven zetten ook recyclaat in. Verdere groei is vooral afhankelijk van betere beeldvorming 
over secundaire grondstoffen.
 
De inzet van recyclaat elders in Europa wordt - aldus de EuPC - vooral belemmerd door gebrek aan kwaliteit en 
 volume van secundaire grondstoffen. Ook is de vraag van merkeigenaren beperkt en ontmoedigt de huidige regel-
geving de toepassing van recyclaat.
 
Nederlandse bedrijven vinden kwaliteitsnormen over recyclaat belangrijker dan de gemiddelde Europese collega. 
67% van de deelnemers uit Nederland zegt dat kwaliteitsnormen voor recyclaat een groter gebruik door hun bedrijf 
zal stimuleren. Het Europese gemiddelde is 41%.

PRIJZEN BITUMINEUZE DAKBEDEKKINGEN STIJGEN
Het afgelopen jaar is de prijs van bitumineuze dak-

bedekkingen omhoog gegaan. Dit blijkt uit cijfers 
van Bouwkosten.nl. In de periode juni 2016/juni 2017 
is sprake van een prijsstijging voor bitumineuze dak-

bedekkingen van 93,7 naar 105,1. De prijsstijging sluit 
aan bij de algemene prijsstijgingen in de bouw.

ONRECHTMATIG GEBRUIK LOGO DAKMERK
DAKMERK waarschuwt op haar website voor het 

onrechtmatig gebruik van het DAKMERK logo 
door diverse dakdekkersbedrijven. Deze dakaan-

nemers pretenderen aangesloten te zijn bij de 
kwaliteitsorganisatie, maar zijn dit echter niet. 

Geadviseerd wordt om altijd de website van de 
organisatie te raadplegen. Onder het tabblad 

participanten vindt men de dakaannemers die 
daadwerkelijk bij het keurmerk zijn aangesloten. 

DAKBEDEKKING ERGONOMISCH VERPLAATSEN
Eén van de werkgebieden van ergonomie is fysieke belasting. Het gaat 
hierbij om de belasting van het lichaam, bijvoorbeeld bij het uitvoeren 
van werkzaamheden en het handmatig verplaatsen van lasten,  
zoals dakrollen. De werkhouding is hierbij belangrijk, maar ook de bewe-
gingen die tijdens het werk gemaakt moeten worden spelen een rol.  
Tillen, dragen, duwen en trekken zijn hier voorbeelden van.  
 
Daarnaast hebben het aantal bewegingen, rotaties en repeterende 
handelingen invloed om het lichaam. Voor deze belastingen zijn diverse 
normen gepubliceerd zoals EN 1005-reeks ‘Veiligheid van machines – 
Menselijke fysieke belasting’, ISO 11228-reeks ‘Ergonomie – Handmatig 
verplaatsen van lasten’ en ISO 11226 ‘Ergonomie – Evaluatie van statische 
werkhoudingen’. De Europese normen (EN) zijn geharmoniseerd in relatie 
tot de Machinerichtlijn. Dit houdt in dat wanneer aan deze normen wordt 
voldaan bij het ontwerpen van een machine, de ergonomische eisen 
voor fysieke belasting op de juiste manier zijn beoordeeld. 

OMA WINT MET RIJNSTRAAT 8 DE ARC AWARD
Het project Rijnstraat 8 in Den Haag heeft de ARC17 Architectuur Award in de wacht gesleept. Het voormalig ministerie van VROM  

is naar een ontwerp van OMA verbouwd tot het onderkomen van onder meer de ministeries van Binnenlandse Zaken  
en Infrastructuur & Milieu. De Award wordt toegekend aan recent gerealiseerde projecten die hoge prestaties op het gebied  

van duurzaamheid (in de ruimste zin van het woord) op innovatieve wijze combineren met een verrassende architectuur.

De keuze is gevallen op Rijnstraat 8 vanwege diverse duurzaamheidsmaatregelen, zoals de toepassing van drievoudig glas in  
de atria, het gebruik van zonnepanelen, LED-verlichting en warmte- en koude opslag. Deze hebben geleid tot een zeer  

lage energieprestatiecoëfficiënt van 0,44. 

Om een duurzame en waterdichte afdichting onder de zonnepanelen te 
garanderen, is RESITRIX® EPDM toegepast. Bepalend bij de toepassing van 

zonnepanelen is de levensduur van de dakbedekking die er onder ligt. 
Immers, voor een optimaal rendement is het van belang dat de levensduur 

van de dakbedekking de levensduur van de zonnepanelen overstijgt.  
Met de bewezen gebruiksduur van meer dan 50 jaar heeft de  

opdrachtgever hier geen omkijken meer naar.
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Per 1 januari 2018 voert producent en leverancier 

van bevestigingsmate rialen VRF Europe haar naams-

wijziging door en gaat het bedrijf verder als  Eurofast®. 

De naamswijziging geldt voor de hele groep.

VRF Europe bv 
wordt Eurofast®

BEDRIJFSNIEUWS

met de naamsbe-
kendheid,” aldus 
Van der Graaf. 
“Internationaal is 
dat anders. VRF, of 
Van Roij Fasteners, 
is voor het buitenland een lastige naam om te onthouden 
en uit te spreken. Eurofast® is daarentegen een bekend 
merk dat al enige jaren via al onze  uitingen wordt gecom-
municeerd. Op de Nederlandse markt is dit ook al het geval, 
dus wij verwachten niet dat men moeite zal hebben met de 
naamswijziging. Het betreft overigens een wijziging van de 
handelsnaam: de juridische naam blijft onveranderd.”

“Dit is ook het juiste moment om deze stap te zetten,  
omdat we ons internationaal steeds verder ontwikkelen,”  
vult Verdonschot aan. “We worden in steeds meer landen 
actief. Dat is een kwestie van kansen zien en daar direct  
op inspelen. In sommige landen werken we met partners,  
in andere landen is het handiger om er een eigen vestiging 
te openen. Met de naamswijziging willen we ook uniformiteit 
in al onze uitingen bewerkstelligen. In de eerste week van 
januari komen al onze medewerkers voor een week naar het 
hoofdkantoor in Deurne voor een producttraining, opleiding 
en lancering van Eurofast®. Tegelijk versterken we op  
deze manier ook de saamhorigheid. We blijven wel de 
mentaliteit van een familiebedrijf houden, ook al voeren we 
de  familienaam van de oprichter niet meer. De bijeenkomst 
fungeert direct als nieuwjaarsborrel en als kick off voor  
de naamswijziging.”

De website van het bedrijf zal ook meer een internationaal 
karakter krijgen en beschikbaar komen in het Nederlands, 
Engels, Duits en Frans. Op termijn zal de website ook in  

het Pools en het Hongaars beschikbaar zijn en in een  
later  stadium ook in de taal van de landen waar wij  
partners hebben.

UITBREIDING
Er is daarom een opgefrist logo ontworpen en ook de 
 bijbehorende slogan is veranderd in ‘fixed quality’. “Dat is in 
twee woorden onze hele bedrijfsfilosofie,” vertelt Van Kalkeren. 
“Het dekt de hele lading. De oude slogan (‘quality meets 
on top’) voldeed niet meer, omdat we inmiddels veel breder 
actief zijn dan alleen op het dak. Sinds enkele jaren zijn  

we ook al actief in de mechanische bevestiging van dak-  
en wandconstructies. 

De basis van onze activiteiten is een servicegerichte markt-
benadering en een kwalitatief product,” vervolgt Van der 
Graaf. “We leveren onze producten met alle relevante kwali-
teitscertificaten en hebben een eigen Quality Center dat de 
 kwaliteit van de producten controleert voordat ze de deur 
uitgaan. De kopmarkering (“EF’) staat dan ook voor een 
kwalitatief product.” 

Het bedrijf speelt in op de groei met een uitbreiding van 
het machinepark. Zo zijn er 5 extra productiemachines 
bijgeko men die bijna 24 uur per dag actief zijn. Daarnaast 
heeft men ook nog twee extra montagemachines in bedrijf 
genomen. De capaciteit van de productie en assemblage 
is daarmee aanzienlijk vergroot. “Hiermee zijn wij nog beter 
in staat om snel en flexibel te reageren op de vraag van de 
klant,” aldus Verdonschot. “De naamswijziging is in dit opzicht 
een logische stap in onze ontwikkeling. Het stelt ons in staat 
op een gezonde manier verder te groeien en onze inter-
nationale aanwezigheid verder uit te bouwen.” ■

In de afgelopen periode is een aparte werkgroep bezig 
geweest met het doorvoeren van de naamswijziging op alle 
gebieden, zodat vanaf 1 januari de hele organisatie volledig 
onder de nieuwe naam kan opereren. De naamswijziging 
is ingegeven door de internationale groei van het bedrijf 
en de bekendheid van de merknaam Eurofast. Roofs sprak 
met algemeen directeur Jaap van der Graaf, groep sales 
manager Kjell Verdonschot en product & marketingmanager 
Frank van Kalkeren. 

INTERNATIONAAL
Afgelopen zomer vierde het bedrijf haar 40-jarig jubileum.  
In het jubileumartikel dat Roofs hieraan wijdde (Roofs  
juni 2017) werd al verteld dat het van oorsprong familie-
bedrijf internationaal steeds verder groeit. Sinds 2002 maakt 
het deel uit van de Würth Groep. Inmiddels is men actief in 
25 landen en heeft het bedrijf divisies in België, Denemarken, 
Engeland, Polen en Hongarije. “In Nederland zit het wel goed  

KWALITATIEVE, STERKE 

EN BETROUWBARE 

BEVESTIGINGSMATERIALEN.

www.eurofast.nl

T +31(0)493 315885  •  info@eurofast.nl

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

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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De minst aantrekkelijke  
plekken in de stad  
schreeuwen om groen

BEDRIJVENTERREINEN BEBOSSEN

voor de aanleg en het onderhoud van groen, de positieve rol 
die groen kan spelen bij verschillende milieuproblemen in en 
rond steden en de potentie van groen bij het verbeteren van 
onderwijsprestaties en sociale cohesie.

BEDRIJVENTERREINEN HOTSPOTS
Volgens de initiatiefnemers vormt de aanleg van groen te 
vaak het sluitstuk van de ruimtelijke inrichting. “Nog even een 
sprietig boompje hier of een kleine vijver daar, maar zonder 
dat er echt over is nagedacht.” Terwijl groen de temperatuur 
in de stad in hete maanden aanzienlijk naar beneden brengt 
(tot wel 5 °C). Ook wordt fijnstof verminderd, CO2-gebufferd  
en kan groen het geluid met wel 5 decibel reduceren. 
 Investeren in stedelijk groen betaalt zich daarnaast terug in  
de waardeontwikkeling van woningen en minder waterover-
last bij hevige regenval.
Lammers: “Mij is opgevallen dat er vaak onvoldoende gebruik 
wordt gemaakt van het vakmanschap en de deskundigheid 
van de groenspecialisten. Zij weten welke planten goed  
fijnstof afvangen of de beste ‘oogst’ geven qua biomassa. 
Aanbestedende partijen moeten kosten en opbrengsten  
beter afwegen en de bedrijven kunnen veel doen om de 
businesscase te verduidelijken.”
In een lezing van Robbert Snep (Alterra – Wageningen UR) 
kwam aan de orde dat bedrijventerreinen in grote steden de 
meest dorre terreinen vormen in de stedelijke omgeving met 
weinig groen en zelden een verbinding met bestaande eco-
systemen. Op de infrarood beelden van de stad  Eindhoven, 
gemaakt in de zomer, zijn de bedrijventerreinen goed te her-
kennen aan hun veel grotere warmte-uitstraling. 
Snep geeft aan hoe moeilijk het is om ondernemers over te 
halen om vergroening van het bedrijventerrein te investeren. 
“Hoewel ze bij het analyseren van de mogelijkheden vaak 
toch zien dat groen een haalbare oplossing kan bieden. 
” Die oplossing is meestal niet te realiseren op de daken van 
de gebouwen. Daar zijn de constructies vaak niet op bere-
kend. En een ondernemer overtuigen dat hij een groen dak 
moet nemen om de koelende werking dat veel duurder is dan 
een airco maakt het er niet makkelijker op.”

Als groendak-expert sprak Snep zijn voorkeur uit voor het 
 onlangs in Amsterdam gerealiseerde polderdak dat het 
 opgeslagen water in kratten op het dak blijft voeden  
aan de planten. “Het slimme waterbergingssysteem verzekert 
dat er voldoende water verdampt tijdens droge perioden, 
waarmee de omgeving afkoelt. Mensen zullen bovendien 
beter presteren in zo’n omgeving.” 
Maar de bedrijventerreinen blijven achter in de groene  
ontwikkeling. “Als de werkomgeving uitnodigt tot bewegen  
en tot rust komen, functioneren werknemers beter. Bij huidige 
bedrijventerreinen is daar meestal onvoldoende aandacht 
voor.” WUR verricht onderzoek naar de invloed van planten  
op de productiviteit van kantoormedewerkers. Ook gebruikt 
Wageningen internationale wetenschappelijke inzichten  
in een ontwerptool om tot inrichtingsvoorstellen voor bedrijfs-
groen te komen, waarmee de gezondheid van de werk-
omgeving verbeterd wordt. 
“De praktische uitvoerders zouden al vooraan in het proces 
mee moeten denken en andersom moeten de plannen-
makers zicht houden op de uitkomst. Dit voorkomt dat ambi-
ties niet verwezenlijkt worden (niet ‘uitvoerbaar’). Een lastig 
punt is wel dat deze verschillende werelden een heel andere 
taal spreken.” 
Met de Groene Stad Charta lijkt hier een brug geslagen.  
De verzamelde kennispartners profileren zich nadrukkelijk als 
partners, adviseurs om de werelden nader tot elkaar te bren-
gen. Maar dat er nog een wereld te winnen is, constateert ook 
ir. Harry Boeschoten, programmadirecteur Groene Metropool 
bij Staatsbosbeheer, die de ondertekening ook bezocht.  
Hij ziet dat er bij de mensen in de kantoren en in de bedrijfs-
cultuur veel gewonnen kan worden. “Zelfs in Den Haag,  
waar de parken voor veel kantoren en bedrijven op steen-
worp afstand liggen, lopen de mensen tijdens hun pauze niet 
vanzelfsprekend een rondje door het groen.” Er ligt een schone 
taak voor de Groene Stad om het groen te realiseren en de 
mensen ertoe te bewegen er van te genieten. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Stichting Roof Update

Directeur Economische Zaken van VNO-NCW Jeroen Lammers 
voerde tijdens de ondertekening van de Charta het woord 
voor de verhinderde directeur De Boer. “Er komen tot 2030 
één miljoen mensen bij in ons land, voor een groot deel in de 
steden. Als we niets doen ‘versteent’ de stad. Dat moeten we 
voorkomen met de aanleg van meer groen. Zo maken we de 
stad bovendien aantrekkelijker en gezonder.” 
Volgens Lammers moet bij de aanleg van gebouwen en 
infrastructuur vanaf het begin meer worden nagedacht over 
de aanleg van groen. Meer bomen en planten verbeteren de 
luchtkwaliteit, dragen bij aan een grotere biodiversiteit en de 
stad wordt tegelijk meer klimaatadaptief. Ook kan de bio-
massa, afkomstig van planten en bomen, worden hergebruikt. 
“Als we dit proces met zijn allen goed inrichten, is de maat-
schappelijke business case rendabel en wordt de woonomge-
ving gezonder en aantrekkelijker.”
Om meer groen in de stad te krijgen, hebben verschillende 
brancheorganisaties destijds het initiatief genomen om 
 stichting De Groene Stad op te richten. De stichting wil  
een kennis- en inspiratieplatform zijn en de discussie over 
meer groen onder projectontwikkelaars, stadsplanners, 
 architecten, bouwers en bewoners stimuleren. Partners van  
de stichting kunnen de zogeheten Groene Stad Charta 

 ondertekenen om samen te werken aan groenere steden.  
Tot de eerste ondertekenaars behoren, behalve VNO-NCW,  
de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, adviesbureau 
voor duurzame bodemtechnologie Biomygreen, NL Greenlabel, 
de Stichting Roof Update en twee grote boomkwekerijen.  
In verschillende gemeenten staat toetreding tot de groep  
Early Adopters, de voorhoede van ondertekenaars van de 
Groene Stad Charta, op de agenda. 
In de afgelopen jaren heeft De Groene Stad, al dan niet 
 samen met andere partijen, een aantal succesvolle   
projecten gerealiseerd. Een voorbeeld hiervan is het pro-
gramma De Groene Agenda, waarin kennisinstellingen  
samen met ondernemers innovatieve groenconcepten ont-
wikkelen en testen. De Groene Stad werkt hierin samen met 
 Royal Flora Holland en vooraanstaande kennisinstellingen 
zoals de Wageningen University & Research (WUR) en  
de Vrije Universiteit (VU).
In de toekomst zullen workshops worden georganiseerd rond 
thema’s zoals ‘Groen en de reductie van fijnstof’, ‘Vergroening 
van bedrijfsterreinen in de praktijk’, ‘Groen en Gezondheid’ en 
‘De economische baten van groen’.
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in  
maart 2018 zal De Groene Stad pleiten voor meer aandacht 

“Met de ondertekening van De Groene Stad Charta, op 28 november 2017  

in het Haagse VNO-NCW-gebouw door vooraanstaande bestuurders en 

 ondernemers heeft ‘Groen Nederland’ een groene voorhoede,” schrijft de  

organisatie in haar persbericht. Steden moeten en  kunnen veel meer 

groen toevoegen. Groenspecialist van de Wageningen  Universiteit  

dr. Robbert Snep vindt dat de bedrijventerreinen in de stedelijke omge- 

ving het hardst toe zijn aan vergroening.
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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 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

Met 17 zetterijen door heel Nederland zijn wij in staat om in ongekende 
recordtijd zink, plastisol, koper en kleurgecoat staalplaat op maat te zetten. 

Wij kunnen uw zetwerk namelijk als enige in de markt altijd diréct na 
opdracht gaan produceren en desnoods binnen enkele uren leveren.  
Dus voor het allersnelste zetwerk van Nederland ga je naar Aabo Trading!

Doordat onze zetterijen door het hele land verspreid zitten, is er altijd minstens 
één in de buurt van waaruit het zetwerk direct kan worden afgehaald of door ons 
kan worden geleverd. Daarbij kunnen wij uiteraard ook alle andere materialen 
uit ons uitgebreide assortiment meeleveren, zodat elk werk zonder onnodige 
pitstops kan worden gemaakt. 

Klaar élke klus in recordtijd met onze racendsnelle zetwerkservice!

Racendsnel zetwerk op maat
met onze topspeed zetwerkservice! 

UTHERM ISOLERENDE 
ISOLATIEPLATEN
voor platte daken

Kijk voor meer technische informatie op:

Isolatiedikte
tot 160mm
leverbaar!

www.unilininsulation.com/nl/isolatieplaten/utherm
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Tijdens een serie regionale bijeenkomsten introduceerde SOPREMA  

medio november 2017 haar nieuwe veiligheidssysteem: Soprasafe.  

Vlutters Tools & Safety, onderdeel van de SOPREMA group is als eerste  

bedrijf in Nederland KOMO gecertificeerd volgens de nieuwe BRL 9935.

SOPREMA introduceert 
KOMOsafety kwaliteitskeurmerk 
en nieuw valbeveiligingssysteem

PRODUCTNIEUWS

Tijdens de bijeenkomsten werd herhaaldelijk gewezen op de 
Arbeidshygiënische strategie. Er mag namelijk pas in laatste 
instantie worden gekozen voor een individuele beveiliging.  
In eerste instantie dient immers valgevaar te worden voor-
komen (dus in principe moet voorkomen worden dat op 
hoogte moet worden gewerkt). Indien toch op hoogte moet 
worden gewerkt, moet volgens ontwerp de juiste voorziening 
worden aangebracht. 

Wanneer deze laatste keuze wordt gemaakt, is het van belang 
dat de voorziening voldoet en blijft voldoen. De BRL 9935 
voorziet erin dat dit vanaf het dakinrichtingsplan tot en met 
het onderhoud is geborgd. 

VALONGEVAL
John van der Haak van Vlutters Tools & Safety fungeerde 
tijdens de bijeenkomsten in respectievelijk Rotterdam, 
 Eindhoven en Zwolle als dagvoorzitter. Hij gaf een korte inlei-
ding op het onderwerp, waarin hij de twee uitersten schetste: 
willen we een praktijk waar de veiligheid op het dak niet is 
geregeld, of willen we een stringent systeem zoals dat in de 
offshore gebruikelijk is? Geen van beide is wenselijk, er zal 
dan ook een middenweg moeten worden gevonden en die 
bereik je alleen als je je gezond verstand gebruikt en per 
situatie goed nadenkt over een veilige werkmethode. 

De BRL 9935 is ontwikkeld vanuit een behoefte aan duide-
lijkheid en moet nadrukkelijk fungeren als hulpmiddel. 
Met het KOMO-certificaat wordt gecommuniceerd dat de 
dakinrichting voldoet aan de eisen die aan het dakinrich-
tingsplan, de montage en het onderhoud van dergelijke 
 systemen worden gesteld. Het betreft geen minimale eis, 
want de BRL stelt aanvullende (kwaliteits)eisen bovenop de 
eisen die wettelijk aan veiligheidssystemen worden gesteld. 
Dit zijn bijvoorbeeld de keuringseisen die leveranciers  
stellen om te kunnen garanderen dat de systemen ook na 
langere tijd voldoen. Ten tijde van de bijeenkomsten was  
Vlutters Tools & Safety de enige partij die op dit gebied  
KOMO-gecertificeerd is, maar Van der Haak sprak de verwach-
ting uit dat andere partijen snel zouden volgen, waarmee 
het draagvlak van het certificaat zal worden vergroot.

Martin Bos sprak de aanwezigen toe over de impact van het  
valongeval dat hij zelf heeft meegemaakt. Tijdens dakwerk-
zaamheden is hij jaren geleden als gevolg van een onge-
lukkige beweging door een lichtkoepel gevallen en daarbij 
heeft hij een gedeeltelijke dwarslaesie opgelopen. Zijn loop-
baan als uitvoerend dakdekker was hierdoor voorbij. Hij heeft 
zijn dakdekkersbedrijf voortgezet en stuurt nu vanaf kantoor 
het team aan. Zakelijk gezien is hij er kortom redelijk bovenop 
gekomen, maar hij vertelde dat het privé vaak moeilijk is 
om te leven met de gevolgen van het ongeluk, zeker nu de 
kinderen wat ouder worden. Op deze manier werd de nood-
zaak van het veilig werken op hoogte op een indringende 
manier onderstreept.

TOTAALCONCEPT
Tom Mulder, Soprasafe- en veiligheidsspecialist, ging vervol-
gens in op het nieuw geïntroduceerde veiligheidssysteem en 
het KOMO procescertificaat. Doel van het certificaat is het 
bieden van zekerheid voor de opdrachtgever. De gecer-
tificeerde producten hebben immers aantoonbaar een 
kwaliteitscontrole gehad en Vlutters Tools & Safety en haar 
medewerkers worden periodiek geaudit op de kwaliteit die 
men levert. Door certificering van het dakinrichtingsplan tot 
en met de periodieke keuring van het systeem en de bevesti-
ging aan de ondergrond voldoet het systeem gegarandeerd 
aan de eisen die op dit gebied gelden. 

Soprasafe bestaat uit geheel corrosiebestendige materialen 
en een gepatenteerde schokabsorberende valdemper.  
Het wordt (aan minimaal vier bevestigingspunten per anker) 
permanent gemonteerd aan de ondergrond. Dit is mogelijk 
op de meest uiteenlopende dakconstructies (geprofileerde 
staalplaat, beton, hout, felsdaken, sandwichpanelen).  
De ankerpunten en lijnsystemen worden eenvoudig gemon-
teerd. Op felsdaken wordt gebruik gemaakt van een klem  
en hoeft de dakbedekking dus niet te worden doorboord. 
Vanzelfsprekend dient het systeem te voldoen aan de in 
EN795 (2012), type A2 en C beschreven eisen. Het RVS 
lijn systeem is voorzien van een variabele kabelgeleider, 
waarmee een hoek tot 90º kan worden gemaakt. Het kan 
eveneens worden ingezet als gebiedsbegrenzer, waarmee 
dus wordt voorkomen dat men over de dakrand kan komen. 

Het betreft volgens Mulder een totaalconcept. Het systeem 
wordt alleen geleverd met een volgens BRL 9935 uitgevoerde 
dakinrichting en het wordt enkel aangebracht door erkende 
monteurs. Vervolgens vindt door de leverancier een perio-
dieke keuring, en aansluitend periodiek onderhoud, plaats, 
waardoor het systeem te allen tijde aantoonbaar voldoet 
aan de eisen die eraan worden gesteld. ■

Per 31 oktober 2017 is de BRL 9935 van kracht (zie ook Roofs 
oktober 2017). De BRL beschrijft het ontwerpen, aanbrengen, 
inspecteren en onderhouden van voorzieningen tegen val-
gevaar op daken. Het bestaat uit vier delen:

•  Basisdeel dat geldt voor iedere partij die zich  
laat certificeren;

•  Ontwerpen permanente voorzieningen tegen valgevaar;
•  Aanbrengen van voorzieningen tegen valgevaar;
•  Inspecteren en onderhouden van voorzieningen  

tegen valgevaar.

Vlutters Tools & Safety, het veiligheidsbedrijf van SOPREMA, 
was nauw betrokken bij het opstellen van de BRL, en is  
het eerste bedrijf dat volgens deze BRL is gecertificeerd. 
Daarnaast introduceert het bedrijf het Soprasafe valbeveili-
gingssysteem. Het betreft een permanent valbeveiligingssys-
teem op basis van ankerpunten en RVS-lijn, ontworpen om 
één of meerdere mensen middels een leeflijn te beschermen 
tegen valgevaar. De leeflijn kan gebruikt worden als valbevei-
liging of als gebiedsbeperkend systeem. 

John van der Haak van Vlutters Tools & Safety licht  

het KOMO-safety kwaliteitskeurmerk toe

Tom Mulder van SOPREMA geeft toelichting bij  

het nieuwe veiligheidssysteem
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NORM BRANDVEILIGHEID ROOKGASAFVOERSYSTEMEN GEPUBLICEERD
De norm NEN 6062 voor brandveiligheid rookgasafvoersystemen is gepubliceerd. Hierin wordt de bepa-
lingsmethode beschreven waarmee de brandveiligheid van rookgasafvoersystemen (schoorstenen) 
wordt bepaald. Deze norm is van belang voor fabrikanten en leveranciers, installateurs, ontwerpers en 
inspecteurs van verbrandingstoestellen en rookgasafvoersystemen.NEN 6062 ‘Bepaling van de brand-
veiligheid van rookgasafvoervoorzieningen – Algemeen’ is onderdeel van het normenpakket waarnaar 
het Bouwbesluit:2012 verwijst. De wijzigingen in deze nieuwe uitgave hebben te maken met:

• de veegvastheid;
• de eisen aan de aansluitleiding;
•  de relatie tussen verbrandingstoestel en de daarbij passende temperatuurklasse van het RGA-systeem;
• de afstand tot brandbare materialen;
• de minimale wanddikte.

agenda
17-18 januari 2018
InterSOLUTION 2018
Flanders Expo Gent (B)
Info: www.intersolution.be

6 - 9 februari 2018
VSK 2018
Jaarbeurs te Utrecht
Info: www.vsk.nl

20 - 23 februari 2018
Dach+Holz 2018 International
MesseGelände te Keulen (D)
Info: www.dach-holz.com

22 februari - 4 maart 2018
Batibouw 2018
Brussels Expo te Brussel (B)
Info: www.batibouw.be

23 maart 2018 
Prijsuitreiking Dak van het Jaar 2017 
Hotel Zuiderduin te Egmond aan Zee
Info: www.dakvanhetjaar.nl

VERENIGING GEBOUWSCHIL NEDERLAND OPGERICHT
Het Hellende Dak (HHD), de branchevereniging voor de hellende dakenbranche, 
fuseert per 2 januari 2018 met de brancheverenigingen Aannemers Vereniging 
Metselwerken (AVM) en Vereniging Nederlandse  Voegbedrijven (VNV).  
Vanaf dat moment wordt de hellende dakenbranche vertegenwoordigd vanuit  
de  vereniging Gebouwschil Nederland (GNL). Jos Wesselink is de voorzitter van 
deze vereniging. 

Deze stap wordt gezet na een aantal jaren voorbereiding. De rol en toegevoegde 
waarde van een branche vereniging is aan verandering onderhevig en daarom 
werd de noodzaak tot de fusie door alle betrokken   partijen gevoeld. Met het 
internet is immers de manier waarop partijen uit de branche zich van informatie 
 voorzien veranderd. De jongere generatie heeft minder behoefte om zich langdu-
rig te committeren aan het bestuur van een branchevereniging; we leven in de 
tijd van de individualisering. Het doel van de nieuwe vereniging is het stimuleren 
van kennisuitwisseling en samenwerking tussen de verschillende gespecialiseerde 
aannemers. Door gezamenlijk op te trekken kan de Gebouwschil Nederland aan 
de markt beter laten zien wat ze te bieden heeft.

Foto: Eternit. Woonzorgcomplex Poelwijck, Architect: Bureau Oomen te Breda

BOUWERS FORMULEREN CONCRETE ADVIEZEN VOOR TRANSITIEAGENDA BOUW
Zo snel mogelijk de stap maken naar 100% circulaire woningbouw en zo de klimaatimpact van de bouwsector fors  
reduceren. Dat is de gezamenlijke ambitie van drie grote Nederlandse producenten van verplaatsbare woningen:  
Finch van De Groot Vroomshoop Bouwsystemen, Heijmans ONE van Heijmans en NEZZT van De Meeuw. Om de komst  
en realisatie van 100% circulaire woningbouw te versnellen en de business case ervan rond te maken, hebben zij  
samen met de betrokken corporaties en gemeenten een aantal concrete adviezen geformuleerd. De adviezen zijn  
overhandigd aan het Transitieteam Bouw dat op 15 januari 2018 de officiële Transitieagenda Bouw, onderdeel van het  
Rijksbrede programma Nederland Circulair 2050, presenteert. De belangrijkste winst die samen met het Rijk,  
corporaties en gemeenten kan worden behaald, zit onder meer in het vergunningentraject, het berekenen van de  
restwaarde en het leasen of het terugnemen en herbestemmen van de woningen. 

FAKRO INTRODUCEERT BELOOPBAAR PLATDAKRAAM 
FAKRO komt met een platdakraam speciaal voor dakterrassen. Dit dakraam 
 is voorzien van versterkt glas, zodat er op gelopen kan worden. Het strakke, 
vlakke design valt nauwelijks op in het dak en vormt een esthetische toe-
voeging in het terras. Het FAKRO walkable platdakraam DXW is voorzien van 
drievoudig, versterkt en krasvrij glas met antislipstructuur. De glasplaat is 
geïntegreerd in een goed geïsoleerde opstand, waardoor er geen aparte 
opzetmodules nodig zijn om het product af te maken.

AMSTERDAMS VMBO UITGERUST MET 19 VLAKKE LICHTKOEPELS
Het Amsterdamse Mundus College wil haar leerlingen op elk moment 
van de dag een plezierige en veilige omgeving bieden, zowel tijdens 

de lesuren als tijdens alle naschoolse activiteiten. In zo’n omge-
ving spelen de toetreding van veel daglicht en een comfortabel 
binnen klimaat een essentiële rol. Na een grondige renovatie van 

het gebouw dit jaar – waarbij 19 vlakke lichtkoepels geleverd door 
Vlakkelichtkoepel (Heruvent B.V.) uit Cuijk op het dak werden gemon-

teerd – beschikt het Mundus College over een modern en eigentijds 
onderkomen waarin talentontwikkeling centraal staat.

‘DE STAD VAN DE TOEKOMST MOET GROENER 
 WORDEN’
Met de ondertekening van De Groene Stad Charta  
door vooraanstaande bestuurders en ondernemers,  
op 28 november 2017 in het Haagse VNO-NCW-gebouw, 
heeft ‘Groen Nederland’ een groene voorhoede.  
“Er komen tot 2030 één miljoen mensen bij in ons land, 
voor een groot deel in de steden. Als we niets doen 
 ‘versteent’ de stad. Dat moeten we voorkomen met de 
aanleg van meer groen. Zo maken we de stad bovendien 
aantrekkelijker en gezonder”. Die boodschap bracht  
Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW bij de introductie 
van De Groene Stad Charta.
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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.
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Kingspan Unidek www.unidek-eps.com

Royal Roofing Materials www.royalroofingmaterials.com

All Up www.all-up.nl

Snakeline bv www.snakeline.nl

Beniso www.airflex.nl

Bitasco www.bitasco.nl

Prefa www.prefa.com

Actiondak www.actiondak.nl

Hodak Dakmaterialen bv www.hodakdakmaterialen.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Mawipex Handelsmaatschappij bv www.mawipex.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Iko nl.iko.com

Esdec www.esdec.com

Icopal bv www.icopal.nl

Soprema www.soprema.nl

Eurofast www.eurofast.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Unilin Insulation bv www.unilininsulation.com

Skylux www.skylux.be

Compri Aluminium www.compri.eu
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Griepvaccinatie voor 
de wintermaanden

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

Vitaliteitsmanagement gaat om het versterken van mensen 
en de organisatie. Dit levert diverse voordelen op, onder 
meer: hogere medewerkerstevredenheid, minder uitval en 
minder verzuim, hogere productiviteit, efficiënter werken  
en hogere klanttevredenheid. Dakdekkers- en installatie-
bedrijf Gebr. Janssen uit het Brabantse Beugen is met deze 
materie aan de slag gegaan. Eén van de maatregelen is  
de jaarlijkse griepvaccinatie.

Als de nazomer voorbij is, is de ‘R’ al lang weer in de maand. 
Helaas minder zon, meer regen en wind, de dagen korter 
en het weer is kouder en guurder. En als de winter begint, 
begint een tijd waarin veel mensen ziek worden van de 
griep of griepverschijnselen hebben. En griep is toch zo naar. 
Proesten, hoesten, snotteren, koud en rillen, koorts, hoofdpijn, 
keelpijn, de spieren zijn zwaar, de fut is er echt uit. Je hebt  
de griep en jij niet alleen. Veel mensen om je heen hebben 
het ook. Dan maar met z’n allen diep onder de wol en wach-
ten op betere tijden.

Bedenk dat de griep een serieuze ziekte is. Het is niet  
alleen maar een vervelend weekje koorts en in bed liggen, 
en daarna nog een weekje om bij te komen. Voor  sommige 
mensen kan griep leiden tot ernstige klachten of zelfs sterfte. 
Tijdens een griepepidemie overlijden er tussen 200 tot  
1000 mensen aan de gevolgen van griep, vooral chronisch  
zieken en 60-plussers; en deze laatste groep is groeiende.  
De Gezondheidsraad raadt mensen uit bepaalde groepen 
dan ook aan om tussen half oktober en half november de 
griepprik te halen. 

Griepvaccinatie, of kort gezegd de griepprik, voorkomt niet  
in alle gevallen een besmetting met griep. Dit is onder  
meer afhankelijk van het afweersysteem van de persoon  

of de gekozen samen-
stelling van het vaccin. 
Met name ouderen 
kunnen toch nog geïn-
fecteerd worden, echter 
vaak verloopt de griep 
milder en is de kans op 
complicaties kleiner.  
In het algemeen voor-
komt vaccinatie ziekte in ongeveer 70% van de jong volwas-
senen, voor ouderen ligt dit percentage lager.

Bij Gebr. Janssen hebben de mensen al ruim tien jaar  
lang de mogelijkheid om de griepprik te halen. Deze groep 
mensen varieert rond de 15% van de totale populatie  
(in Nederland is dit ca. 18%). De mensen weten inmiddels 
dat als de klok wordt verzet: wintertijd = grieppriktijd. Zo ook 
onze dakdekker Piet. Aan het eind van de zomer start de 
 inventarisatie voor de griepprik. Voor het vragen heeft Piet 
zich al gemeld! Na inventarisatie ontvangt de lokale apo-
theek de bestelling en levert tijdig uit zodat de bedrijfsarts 
aan de slag kan. Twee tot drie weken na vaccinatie biedt 
het vaccin optimale bescherming. De winter kan dan maar 
komen en Piet is er weer klaar voor.

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

VEILIG EN GEZOND WERKEN

Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde mensen in 

en om het bedrijf - en balans in het leven: dat zijn 

de uitgangspunten van het vitaliteitsmanagement-

programma ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.



Skylux. Al meer dan 45 jaar een 
uitgebreid aanbod in lichtkoepels

advertorial

Hou je van strak design en maximale lichtinval? 
Kies dan voor de Skylux iWindow. Deze innovatieve  glaskoepels 
zien er niet alleen geweldig uit, maar scoren ook uitstekend. 
Superisolerend, maximaal lichtdoorlatend, doorvalveilig, 
 onderhoudsvriendelijk, inbraakwerend, geluidsdempend en 
 perfect lucht-en waterdicht.

Het iWindow gamma is beschikbaar in zowel vaste uitvoering  
als opengaand. Uiteraard zijn ook de accessoires zoals zonwering 
en ledverlichting opgenomen in het gamma. 

iWindow

Skylux biedt het iWindow gamma aan met de nieuwe PVC 
opstand 20/00 EP (energy profit). Deze opstand is strak en recht, 
heeft een opengaand mechanisme en de beste isolerende 
waarde (u-waarde 0.61  W/m².K) en resulteert in 40 % meer licht-
inval tegenover een glaskoepel van dezelfde afmeting die op 
een schuine opstand gemonteerd staat.  

Surf naar Skylux.be

Skylux is 45 jaar geleden gestart met kunststof koepels.  
Ze bestaan ondertussen in verschillende materialen en 
 uit voeringen. De acrylaat koepel is UV-bestendig en uiterst 
 transparant. De kunststof koepels hebben eveneens een  
laag gewicht, een groot voordeel tijdens de plaatsing.

Transparante en UV-bestendige acrylaat koepel

Wil je een onbreekbare koepel?
Kies dan voor de polycarbonaat koepel. De slagvastigheid van 
deze koepel is 250 keer hoger dan bij glas met vergelijkbare dikte. 
De polycarbonaat heatstop lichtkoepel heeft dan weer een sterk 
hitte-werend effect dankzij de heatstop-laag. Deze laag houdt  
de infraroodstralen van de zon tegen, waardoor de opwarming 
onder de koepel minimaal blijft. 

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

Skylux heeft voor elk plat dak de perfecte oplossing.

KIES VOOR
EEN HUIS 
VOL LICHT!

45
JAAR

ERVARING
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SKYLU X Q UALIT
Y

Wie houdt niet van natuurlijk licht in huis? Hoe meer, hoe liever! Skylux laat je 
volop genieten van gratis daglicht. Wij hebben ook voor jouw plat dak de perfecte 
oplossing: lichtkoepels in kunststof, in glas of hybride. Meer dan 180 verschillende 
afmetingen en 9.000 mogelijke combinaties, méér dan 10.000 lichtkoepels op 
stock, - opengaand of vast, ingebouwde zonnewering, ledverlichting, enzovoort. 
Laat het daglicht binnenstromen en geniet.

www.skylux.be

kunststof koepels hybride koepels glaskoepels

Tot 40% meer 
licht tov andere 

merken voor 
dezelfde 

dakopening
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Een nieuwe lichtkoepel plaats je niet elke dag. Daarom is het belangrijk  

dat je de juiste keuze maakt. Bij Skylux ben je als dakwerker en bouwheer  

aan het juiste adres. Want Skylux biedt het grootste gamma lichtkoepels  

met 180 verschillende afmetingen en meer dan 6000 mogelijke combi-

naties. Skylux heeft bovendien zo’n 10.000 lichtkoepels op voorraad.
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