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COLUMN

Donuts
BREEAM! BENG!! Soms vliegen de certificaten je letterlijk om 
de oren. De vergroening gaat gepaard met een woud aan 
certificaten, keurmerken en labels. Duurzaamheid is een con
tainerbegrip, dus is er een breed scala aan certificeringsmo
gelijkheden. Afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever 
liggen hier dus ook legio mogelijkheden voor de uitvoerende 
partijen om zich te onderscheiden. Dat is natuurlijk goed:  
de uitvoerende partijen committeren zich aan een bepaalde 
eis op het gebied van duurzaamheid en maken inzichtelijk 
voor de opdrachtgever dat ze dit doen. 

Duurzaamheid als verdienmodel doet al jarenlang opgang 
en is als zodanig een poging om het economische en 
maatschappelijke systeem waarin we allemaal functioneren 
bij te sturen. De mens is immers verantwoordelijk voor de 
verstoring van het ecosysteem, waardoor we nu te maken 
hebben met klimaatverandering en allerlei andere zorgwek
kende verschijnselen, die gerelateerd zijn aan de uitputting 
van de aarde. Lastig is dat de vele initiatieven en bijbeho
rende certificaten functioneren binnen hetzelfde systeem dat 
de problemen heeft veroorzaakt. Veel economen zeggen 
dat het roer radicaler om moet, om de problemen van de 
komende generaties het hoofd te kunnen bieden.

In dit opzicht is het boek dat de Engelse econoom  
Kate Raworth onlangs publiceerde interessant:  
Donut Economie. Het boek wil een nieuwe kijk op ons econo
misch stelsel bieden, waarbij niet winst en groei de centrale 
uitgangspunten zijn, maar een gezonde en welvarende sa
menleving voor iedereen die erin functioneert. Dat begint bij 
het respecteren van de ecologische en sociale grenzen die 
er nu eenmaal zijn. Het beeld van de donut staat voor die 
grenzen. Het broodje zelf staat voor de ruimte waarbinnen  
op een veilige manier wordt geproduceerd, geconsu
meerd en geleefd, zonder dat dit ten koste gaat van natuur, 
 gezondheid en welvaart van anderen. Het gat in het midden 
symboliseert het tekort waar eenieder zich aan wil ontwor
stelen. De ruimte erbuiten symboliseert het teveel, waar de 
activiteiten van de mens zorgen voor een verstoring van het 
ecologische en sociale systeem.

Raworth is niet onomstreden. Zo wordt haar verweten dat ze 
een karikatuur maakt van het momenteel gangbare econo
misch model. De focus is allang niet meer alleen maar groei, 
er wordt wel degelijk ook rekening gehouden met het welzijn 
van de mensen. In deze editie van Roofs vindt u daar legio 
voorbeelden van. Problematisch aan haar boek is ook dat 
ze wel zegt dat we een hele nieuwe manier moeten ontwik
kelen om onze maatschappij in te richten, maar niet wat die 
manier zou moeten zijn. 

Die kritiek is niet helemaal onterecht, maar het is een nuttig 
betoog om over na te denken. Want, bijvoorbeeld, de voorzie
ningen om veilig en gezond te werken in de  dakenbranche 

worden wel met nobele 
argumenten op de markt 
gebracht, maar iedereen 
begrijpt dat de betref
fende leverancier dat 
primair doet om er 
aan te verdienen.  
Stel je nu eens voor 
wat er gebeurt als 
dat achterwege wordt  
gelaten: wel een 
verdienmodel, maar 
zonder dat dit verdien
model een verdere groei 
van de organisatie tot doel 
heeft. Het doel is dan immers: 
gezondheid en welvaart,  
op een economisch en ecologisch 
verantwoorde manier.

Welke gevolgen zou deze verschuiving voor de daken
branche hebben? Worden de maatregelen op de bouw
plaats strenger, of juist minder streng? Worden de marges 
kleiner, of juist groter? Zullen de dakdekkers minder snel 
slijten? Wat voor veiligheidsvoorzieningen krijgen we?  
En hebben die dan nog steeds jaarlijks onderhoud nodig? 
Wat voor materialen zullen worden gebruikt? Zouden de 
 dakbedekkingen op plantaardige basis dan een vlucht 
nemen? Wat voor effecten zal dat dan weer hebben?

Als je een beetje nadenkt over deze vragen, merk je  
dat de dakenbranche zich voor een deel al richting een 
Donuteconomie ontwikkelt: zo is er marktbreed al veel 
aandacht voor arbeidsomstandigheden en  duurzaamheid. 
Maar deze positieve ontwikkelingen worden dikwijls ver
stoord doordat marktpartijen, bijvoorbeeld door invloed uit 
te  oefenen op regelgeving, hun best doen het algemeen 
belang in dienst te stellen van het eigen belang. Soms lijkt de 
donut, als je er eenmaal aan bent begonnen, meer op een 
glibberige pudding. Een mooie opdracht voor de daken
branche is dus: maak goede donuts!

Edwin Fagel
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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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Op het dek van de ondergrondse parkeergarage van het  

World Trade Center The Hague is een daktuin omgetoverd tot  

een polderdak, dat gaat functioneren als regenwaterretentie.  

De nieuwe gebruiksruimte omvat een vijver, een moeras 

gedeelte, houten terras en loopvlonders en een bomenbak  

met vijf knotwilgen. Het waterniveau wordt geregeld door een  

computergestuurd Aquaflow®systeem en Smart Flow Control.

‘Polderen’ op het WTC Op woensdag 24 januari jongstleden heeft burgemeester 
Pauline Krikke van Den Haag de polderdaktuin van het  
World Trade Center The Hague officieel geopend. Dit WTC, 
 eigendom van het Office Fund van Bouwinvest, ontving in 
2016 als eerste multitenantgebouw in Nederland het presti
gieuze BreeamNL In Use Excellent duurzaamheid keurmerk.

De transformatie van een ‘traditionele’ daktuin tot een 
 moerastuin/polderdak staat dan ook geheel in lijn met  
de duurzame koers van WTC The Hague. De ontwerpers, 
landschapsarchitecten Buro Kokmeuleman, hebben  
in samenwerking met de Dakdokters een dynamische 
 waterberging ontwikkeld om de hoge druk op het rioolstel
sel te verlichten in tijden van hevige regenval. Het nieuwe 
polderdak voldoet aan de duurzame wens van het WTC en 
haar bewoners en huurders en speelt tegelijkertijd in op  
de trend om binnensteden te ‘vergroenen’.

GOEDE ONDERGROND
De nieuwe buitenruimte ligt op een gedeelte van het dek 
van de ondergrondse parkeergarage; het andere deel  
van dit dek loopt als verdiepingsvloer door in het gebouw. 
De bouwkundige ondergrond bestaat dus uit een beton
constructie, die is afgedicht met een circa 6 mm dikke, 
meerlaagse APP dakbedekking, waarvan de onderlaag vol
ledig is verkleefd in warme bitumen 110/30 en de toplaag is 
aangebracht volgens de brandmethode.

De betonconstructie is doorberekend door ingenieursbureau 
Arcadis en bleek draagkrachtig genoeg voor de nieuwe, 
soms variabele belasting. Wel zijn in het ontwerp enkele 
 kleine aanpassingen aangebracht om volledige goed
keuring te verkrijgen. Ook de bestaande dakbedekking  
vormde een goede basis en was in een redelijke conditie.  
Wel werd geadviseerd om nog een extra dikke schei
dingslaag aan te brengen op de toplaag om de kwets
baarheid van de folie in de vijver te verhogen in verband 
met schoonmaakwerkzaamheden.

INDELING EN AFWERKING
Het polderdak heeft in totaal een oppervlakte van 750 m2. 
Centraal daarin ligt een trapeziumvormige vijver van 360 m2. 
Deze vijver wordt aan twee kanten begrensd door houten 
vlonders; een terrasvlonder grenzend aan de bestaande 
glasgevel en een lichthellende vlonder als looppad. Aan een 
derde zijde sluit de vijver aan op een bestaand en gehand
haafd terras van straattegels en met de vierde zijde is ze 
via een smalle gootconstructie gescheiden van opgaand 
gevelwerk van één van de gebouwtorens.

Een derde, in een hoek omgezette, houten vlonder loopt  
over de vijver heen en vormt de verbinding tussen het 
houten terras en het tegelterras. Deze vlonder wordt langs 
de randen gedragen door hardhouten kolommen die in 
verzinkte voetplaten zijn geplaatst, die op de vijverbodem zijn 
bevestigd. Naast de lichthellende loopvlonder bevindt zich 
een zogenaamde bomenbak met een oppervlakte van  
32 m2, waarin vijf knotwilgen zijn geplant. Tussen de bomen
bak en de opgaande gevel van een andere gebouwtoren 
ligt de hellingbaan als entree van de parkeergarage.

De beschoeiing van de vijver bestaat aan drie zijden uit 
hardhouten delen, bevestigd op eveneens hardhouten 
staanders. Aan de kant van het tegelterras is een keerwandje 
van verlijmde basaltblokken opgetrokken. De vlonders zijn 
opgebouwd uit Azobe delen, die worden gedragen door 

Tekst: Joop Wilschut
Foto’s: Gerrit Vermeulen, Den Haag
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

280 mm hoogte door de Smart Flow Control (SFC) die op de 
inspectieput is geïnstalleerd, die in de vijver staat. De wateraf
voer gaat via het al bestaande leidingstelsel.

Om de bomen van voldoende water te voorzien zijn er vanuit 
de vijver een aantal buizen met een diameter van 40 mm 
aangelegd. Via capillaire werking zal er altijd water aanwe
zig zijn bij de wortels van de bomen. Voor de moerasplanten 
was dit niet nodig: die maken deel uit van de vijver. ■

een tweede laag delen op bepaalde h.o.h afstanden.  
Ze liggen haaks op de eerste laag.

BEPLANTING
Achter de beschoeiing bij het houten terras en deels ook 
achter die onder de hellende vlonder liggen (of staan) 
 betonnen keerwand elementen. Onder deze elementen,  
en eigenlijk onder alle afsteunende onderdelen, liggen een 
laag oplegvilt en een beschermlaag RMS 1200. De beton
elementen zijn niet bedoeld om de beschoeiing in de rug  
te steunen, maar meer om het substraatpakket tegen te 
 houden. Dit circa 700 mm dikke pakket bestaat uit herge
bruikt substraat van de daktuin en is bedoeld om stabiliteit  
te geven aan het geheel. Bovenop het substraat liggen 
 evenwel twee lagen EPS schuimplaten van 80 mm om 
 gewicht te besparen.

In de vijver zijn langs de randen van de vlonders inheemse 
planten geplaatst. Het dak ligt ingeklemd tussen hoogbouw 
en vangt veel regen en wind, maar weinig zonlicht op en 
er vindt weinig verdamping plaats. Ondanks deze omstan
digheden bloeien en groeien inheemse planten en zijn ze 
ideaal voor deze tuin. De planten zijn nu nog nauwelijks 
zichtbaar, maar zullen in de loop der tijd de randen van de 
vijver opfleuren. Tussen de vlonder die over de vijver loopt en 
randbeschoeiing langs de opgaande gevel zijn moerasplag
gen aangebracht, waarop nu al enige begroeiing te zien is.
En tenslotte de bomenbak. Dit is de enige plek in de polder
tuin waar op de bodem de bekende Permavoid kunststof 
kratten zijn neergezet. De binnenkant van de bak aan de 
vlonderzijde is bekleed met hardhouten delen op hardhouten  
staanders; de andere kant is de betonwand van de helling
baan van de garage en die is bekleed met een waterke
rende en waterdichte laag dakbedekking. Op de kratten ligt 
een filtervlies. De bak, ruim één meter hoog, is gevuld met 
nieuw substraat, waarin de vijf knotwilgen zijn geplant.

WATERHUISHOUDING
Het polderdak wordt ‘gevoed’ met water dat het zelf opvangt 
tijdens een bui en met water van de daken van de omlig
gende, hoge bebouwing. Die zijn voor dit doel losgekoppeld 
van de riolering. De afvoer van een teveel aan water wordt 
geregeld door het Aquaflow®Systeem. Het voert te ver om 
gedetailleerd op de precieze werking in te gaan, maar voor 
een beetje begrip het volgende. De maximale waterhoogte 
van het ontwerp is vastgesteld op 350 mm en het polderdak 
is doorgerekend voor deze situatie. Toch moet er voor ge
zorgd worden dat er te allen tijde overal 200 mm water blijft 
staan. Deels voor de beplanting en deels voor de uitstraling 
van een Hollands meer. Het dek van de parkeergarage bleek 
echter een afschot te hebben van 80 mm. De gewenste wa
terberging is daarom op 280 mm gezet, zodat er altijd overal 
minimaal 200 mm water staat.

Dit geeft een voor het polderdak normale dynamische water
berging van 70 mm (350 minus 280 mm) en een maximaal 
waterbergend vermogen van ruim 57 m3. Het zal het hele 
jaar functioneren als regenwaterretentie. Dit houdt in dat als 
er een bui gevallen is de berging geleegd zal worden naar 

POLDERDAK WTC DEN HAAG
OPDRACHTGEVER:  BOUWINVEST DUTCH INSTITUTIONAL OFFICE FUND, 

AMSTERDAM
ARCHITECT/ADVISEUR: BURO KOKMEULMAN, AMSTELVEEN
ADVISEUR BEPLANTING:  FRED BOOY DS LANDSCHAPSARCHITECTEN, 

 AMSTERDAM
UITVOERING DAKWERKEN: DE DAKDOKTERS, AMSTERDAM
LEVERANCIER SUBSTRAAT E.D: OPTIGROEN DAKTUINEN, NIJKERK

Dakspecialisten op internet

www.euroaluminium.nl www.vebidak.nl

www.eurofast.nl

www.flowlight.nl

www.firestonebpe.nl

RubberGard™ EPDM 
en UltraPly™ TPO Daksystemen

www.btl.nl

www.domelichtstraten.nl

www.zinkmeesters.nl

www.aabo.nl

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.

AABOZINK

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabo�x.nl

DakInspectie DakInspectie DakInspectie
AdviesBuro

AABOTOOLS
Gereedschap voor professionals.

www.aabotools.nl

«tools for 
professionals»

www.leister.nl We know how.

www.provatherm.nl

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

www.weversbv.nl

Gereedschappen & machines
voor loodgieters & installateurs

www.weversbv.nl

www.continuisolatie.nl

www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

www.daktechniekholland.nl

www.beelenbv.nl

Dakbedekking - Isolatie - Dakaccessoires

www.sealeco.nl

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

 www.eyecatchersafety.com

www.mawipex.nl

www.bitasco.nl
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Tijdens de feestavond voor de dakenbranche, op 23 maart 2018 

in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee, zullen opnieuw de Dakwards  

worden uitgereikt voor het Dak van het Jaar 2017.  

Welke projecten zijn genomineerd?

Dit zijn de  
nominaties voor het  
Dak van het Jaar 2017

FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE 2018 

•  Dakdekker: Oranjedak, Zwijndrecht
•  Hovenier: Van der Tol, Berkel en Rodenrijs
•  Glasdaken: Brakel Atmos, Uden

2. PAKHUISMEESTEREN TE ROTTERDAM
•  Opdrachtgever: Room Mate Hotels/Mercado
•  Ontwerp: AWG Architecten, Antwerpen (B)
•  Hoofdaannemer:  Aannemersbedrijf Van Agtmaal bv  

te Oudenbosch
•  Dakdekker:  Udo Dakbedekkingen,  

Raamsdonksveer

•  Houten vlonders: VKP bv, Kapelle
•  Leverancier  

dakbedekking: CCM bv, Kampen
•  Leverancier  

zinken kappen:  AGS Products bv, Dordrecht
•  Valbeveiliging: Eurosafe Solutions, Dordrecht

3. SPORTCAMPUS ZUIDERPARK TE DEN HAAG
•  Opdrachtgevers:  Gemeente Den Haag/ 

Haagse Hogeschool
•  Hoofdaannemer: Ballast Nedam
•  Dakdekker:  HDO Dakbedekkingen bv,  

Barendrecht
•  Hovenier:  Koninklijke Ginkel Groep,  

Veenendaal

•  RVS dakrand:  Ridder Skins For Buildings bv,  
Uden

•  Leverancier  
dakmaterialen: Bauder bv, Maarsbergen

•  Leverancier groendak: Optigroen bv, Nijkerk

4.  CONFERENTIECENTRUM JARDIN D’HIVERRE  
TE BAARN

•  Opdrachtgever: Bomencentrum Nederland, Baarn
•  Ontwerp: Metropolis III Architecten, Rijswijk
•  Aannemer  

bovenbouw:  EdenParks, onderdeel van  
Smiemans Projecten, Kwintsheul

•  Leverancier  
houten spanten: Heko Spanten, Ede

5. MANGROVEKOEPEL, BURGERS’ ZOO TE ARNHEM
•  Opdrachtgever: Burgers’ Zoo, Arnhem
•  Architect:  Burgers’ Zoo, Arnhem  

in samenwerking met  
Bouwkundig Tekenbureau Seerden, 
Eindhoven

•  Hoofdconstructeur: ABT, Velp
•  Staalconstructie:  Moeskops Staalbouw  

(GS Staalwerken Groep), Bergeijk

•  Luchtkussens: Vector Foiltec, Bremen (D)
•  Zonwering:  SchermNed, Naaldwijk in samen

werking met Ludvig Svensson,  
Hellevoetsluis

6. SPORTCOMPLEX AMERENA TE AMERSFOORT
•  Opdrachtgever: Gemeente Amersfoort
•  Architect:  VenhoevenCS 

architecture+urbanism, Amsterdam
•  Hoofdaannemer: OLCO Sportsphere, Zeist
•  Dakuitvoering: Hollanddak, Waalwijk
•  Dakbedekking: Icopal, Groningen
•  Isolatie:  Rockwool, Roermond en  

Kingspan, Winterswijk

•  Dampremfolies:  Meuwissen, Haarlem en Carlisle CM,  
Kampen

•  Groendak:  Koninklijke Ginkel Groep,  
Veenendaal

•  Zonnepanelen: Linthorst Techniek, Apeldoorn

Deze editie van Dak van het Jaar heeft een primeur, omdat 
de prijs dit jaar voor het eerst in twee categorieën zal worden 
uitgereikt: platte en hellende daken. De projecten met de 
genomineerde platte daken zijn verzameld door de redac
tie van Roofs, in samenwerking met Joop Wilschut, die het 
 merendeel van de projecten heeft beschreven in Roofs.  
De jurering van deze projecten vindt plaats door een dele
gatie uit de redactieraad van Roofs, namelijk:

•  Chris Geurts (TNO)
•  Albert Jan Kerssen (BTL)
•  Otto Kettlitz (NiemanKettlitz Gevel en Dakadvies)
•  Marco de Kok (Low and Bonar)
•  Paul Verkaik (BDA Opleidingen)
•  Yvonne Waterman (Waterman Legal)
•  Theo Wiekeraad (Spuitco)

Dit zijn de genomineerde projecten voor Dak van het Jaar 2017 
in de categorie ‘platte daken’:

1. ERASMUS MC TE ROTTERDAM
•  Opdrachtgever: Erasmus MC, Rotterdam
•  Ontwerp: EGM architecten, Dordrecht
•  Landschaparchitect: Juurlink + Geluk BNSP, Rotterdam
•  Constructeur: Aronsohn, Rotterdam
•  Adviseur installaties: RoyalHaskoning DHV, Rotterdam
•  Berekeningen  

akoestiek/wind: Peutz, Zoetermeer
•  Hoofdaannemer: Ballast Nedam/BAM
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10. FORT BENOORDEN SPAARNDAM
•  Opdrachtgever:  Recreatieschap Spaarnwoude, 

VelsenZuid
•  Projectmanagement: Recreatie Noord Holland, Haarlem
•  Voorbereiding  

en directie: Bouwadvies GrootHolland, Wormer

•  Uitvoering: Schadenberg Dakwerken, Hem
•  Aanleg  

ecologische daktuin: Schadenberg Combi Groen, Hem
•  Betonreparaties:  Loos Betonreparaties Obdam,  

Obdam

11. LANDSCHAPSPARK BOVEN N237, SOESTERBERG
•  Opdrachtgever: Gemeente Soest, Soest
•  Ontwerp:  Afd. Realisatie Gemeente Soest, 

Soest

•  Hoofdaannemer: KWS Infra Utrecht, Utrecht
•  Onderaannemer:  Van Kessel Sport en Cultuurtechniek, 

Buren (Hoofd en onderaannemer 
zijn beiden een Koninklijke Volker
Wessels onderneming)

•  Dakbedekking: Kimmenade Nederland, Helmond

7. NEW ATRIUM TE AMSTERDAM
•  Opdrachtgever: G&S Vastgoed, Amsterdam
•  Architect: MVSA Architects, Amsterdam
•  Hoofdaannemer:  Bouwcombinatie Dura De Nijs, 

 Cruquius
•  Glasdaken: Brakel Atmos, Uden
•  Dakbedekking:  Carlisle Construction Materials, 

Kampen
•  Uitvoering goten: Oranjedak, Zwijndrecht

8. KANTOORGEBOUW VIVALDI TE AMSTERDAM
•  Opdrachtgever: Breevast te Amsterdam
•  Architect:  De Dakdokters Amsterdam in 

samenwerking met Karres + Brands, 
Hilversum

•  Uitvoering dakwerk: Kroom Dakdiensten, Amsterdam

•  Substraat, beplanting: Optigroen, Nijkerk
•  Staalconstructie:  Bakker Workum Constructiewerken, 

Workum

9. UITVAARTCENTRUM HAAGSE DUINEN TE DEN HAAG
•  Opdrachtgever: CUVO Onroerend Goed, Den Haag
•  Architect: KOW Architecten, Den Haag
•  Dakbedekking: Mastum Daksystemen, De Meern
•  Prefab dakdozen: De Groot Vroomshoop, Vroomshoop
•  Gelamineerde spanten: Heko Spanten, Ede

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 18 februari 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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Op 23 maart 2018 zal tijdens de feestavond voor de dakenbranche in  

Hotel Zuiderduin te Egmond aan Zee de nieuwe Dakenman of –vrouw  

van het Jaar bekend worden gemaakt. De verkiezing beoogt de  

persoon in het zonnetje te zetten, die een bijzondere bijdrage heeft  

geleverd aan de ontwikkeling van het vak.

Wie wordt de nieuwe 
Dakenman of –vrouw 
van het Jaar?

FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE 2018

Hieronder vindt u (in alfabetische volgorde) de namen  
van de genomineerde personen, met een korte motivatie. 

FERDY BOGAERTS  
(BOGAERTS LEIDEKKERS)
Ferdy Bogaerts is betrokken 
bij de Richtlijnen ERM en 
speelt door verspreiding van 
zijn kennis via opleiding en 
begeleiding, een belangrijke 
rol in het behoud van het 
vakmanschap op het gebied 
van leidekken.

ROB BOOTSMAN  
(BOKO DAKDEKKERS)
Als bestuurder heeft  
Rob Bootsman de afgelo
pen tijd een belangrijke rol 
gespeeld in het behoud  
van de  werkgelegenheid  
in de dakenbranche.

JOHANNA GRUIJTHUIJSEN – 
DE WIJS (LEI IMPORT)
Johanna Gruijthuijsen speelt 
als adviseur, NENcommissielid 
en leverancier van leien een 
belangrijke rol in de realisatie 
van kwalitatieve leidaken.

FRISO KLAPWIJK
(DAKDOKTERS)
Friso Klapwijk is een enthousiast 
pleitbezorger van begroeide 
daken en heeft door deelname 
aan diverse initiatieven een 
belangrijke rol in de inburgering 
ervan in de maatschappij.

JOHN KOUWENBERG 
(A&T DAKADVIES)
Door zijn deelname aan een 
zeer groot aantal commis 
sies, en zijn grote kennis  
van  theorie en praktijk, 
 is John Kouwenberg van 
grote waarde voor de ont
wikkeling van de hellende  
dakenbranche. Helaas is 
John op 27 januari 2017  
getroffen door verschillende 
hersenbloedingen,   
waardoor hij (momenteel) niet in staat is zijn werkzaam
heden te continueren.

BRAM KRANENBURG  
(DAKADVIES KRANENBURG)
Door zijn rijke ervaring geldt 
Bram Kranenburg als een 
 ‘bitumenprofessor’. Hij is boven
dien expert op het gebied  
van bitumenrecycling, een 
onderwerp dat in de afgelopen 
jaren steeds meer aan belang 
heeft gewonnen.

JEANINE VAN NOORDENNE 
(DAKMERK)
Als voorzitter van een kwaliteitsorga
nisatie is Jeanine van Noordenne 
een belangrijke factor in de realisa
tie van kwalitatieve platte daken. 

PAUL VAN ROOSMALEN 
(GEMEENTE ROTTERDAM)
Paul van Roosmalen is ont  
wikkelaar en enthousiast 
 propagandist van multi
functionele daken, in die 
hoedanigheid was hij 
afgelopen jaar betrokken bij 
de totstandkoming van het 
Rotterdams Dakenboek. 

PAUL VERKAIK  
(BDA DAK- EN  
GEVELOPLEIDINGEN) 
Onder leiding van Paul Verkaik 
ontwikkelt het opleidingsinstituut 
voor duurzame dakinrichtingen 
zich steeds breder, waarmee 
een solide basis wordt gelegd 
voor toekomstige ontwikkelingen.  

KOERT VAN ZEE
(KIWA BDA TESTING)
Als hoofd laboratorium speelt 
Koert van Zee achter de 
schermen een belangrijke 
rol in de kwaliteit van de 
 dakenbranche op product 
en systeemniveau. Ook met 
zijn rol binnen een aantal 
technische (norm)commis
sies heeft hij bijgedragen 
aan het kwaliteitsniveau  
van dakbedekking en  
de bijbehorende dakbedek
kingssystemen. 

De verkiezing wordt dit jaar iets anders georganiseerd dan 
de voorgaande editie. Kon men vorig jaar via de website 
kandidaten aandragen en werd de winnaar bepaald  
via het aantal stemmen, dit jaar wordt de procedure van no
mineren van de kandidaten verzorgd door de redactie raden 
van de beide vakbladen voor de dakenbranche die  
Lindeman Uitgevers uitbrengt: Roofs en steilDAK. De personen 
die in de respectievelijke redactieraden zitting heb ben,  
zijn immers een getrouwe en deskundige afspiegeling van 
de dakenmarkt. Ook de huidige Dakenman van het Jaar,  
Erik Steegman van NDA, heeft namen aangedragen.  
De beide redactieraden treden tevens op als jury. 

De winnaar van  

vorig jaar:  

Erik Steegman
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COLUMN DAKENMAN VAN HET JAAR 2016

Resultaat van mijn schrijvelarij
En dan nu echt de allerlaatste column… als Dakenman. Ik 
swipe even op mijn iPad via internet door alle uitgaven van 
Roofs waar het afgelopen jaar mijn columns in geplaatst zijn. 
Ik kijk terug en merk dat ik steeds in het weekend, vooraf
gaand aan die deadline, de vraag hardop stelde: waar zal ik 
het deze keer over hebben, vervolgens het onderwerp al tik
kend op het glas bepaalde en niet altijd even snel de juiste 
toon kon vinden.

Ik realiseer mij ook dat het niet altijd direct goed ging met 
het vinden van de juiste onderwerpen. Maar dan druk je 
gemakkelijk op de ‘backspace’toets en de zin is alweer weg! 
Zo gaat het nu ook weer tijdens mijn laatste schrijvelarij: ik 
moet duidelijk nog even op gang komen.

En dan lees ik mijn column over multifunctionele daken, 
samenwerkende partijen en het doel om samen verder te 
komen met al die mooie DakAward 2017waardige pro
jecten. En ook de gedachte aan hoe ik een jaar later ook 
weer tijdens de prijsuitreiking in 2018 aanwezig zal zijn en ik 
constateer dat het steeds beter gaat met die inrichting van 
daken. Mooie projecten worden de komende jaren opge
leverd, waarbij opdrachtgevers en zelfs bouwbedrijven het 
groen gaan omarmen. Want waren de stormen van begin dit 
jaar dan toch een voorbode van ons veranderende milieu? 
En is onze ervaring dat er al geruime tijd geen enkele week 
meer volledig droog is geweest, de weinige werkbare dagen 
ten spijt, een teken dat wij anders moeten denken? 

Groen, blauw of polderen middels retentiedaken wordt 
 inmiddels steeds meer toegepast. De Amsterdamse inzet 
wordt zelfs beloond in Den Haag en Rotterdam! Projecten 
zoals Vivaldi op de Zuidas en daktuin B. Bylon, de Boel in  
Amsterdam komen nu naar het Haagse WTC. Daken waar de 
tijdelijke belasting wordt gebruikt om water (of sneeuw) te 
bufferen en elektronisch gestuurd af te voeren. De toekom
stige Omgevingswet en huidige Watertoets, en ook de  
Green Deal Groene Daken, met onderwerpen vanuit ge
meentelijke bepalingen, zullen verdere ontwikkeling zeker  
niet in de weg gaan staan.

Ook de verdere vergroening van daken slaat bij de mo
derne architect aan. Zou mijn column impact hebben? 
 Ontwerpen van gebruiksdaken worden steeds meer stan
daard met groen ingericht, zoals de ver en nieuwbouw van 
de oude Fenixloods en het ontwerp van de Groene Kaap  
in Rotterdam. Eind dit jaar zal ook het bomendak van  
Winy Maas op het depot Boymans van Beuningen in de 
uitvoering van start gaan. Een volledig bos op het dak voor 
algemeen gebruik, inclusief Koffiecorner. En wat dacht u van 
de plaatjes van The Dutch Mountains van Marco Vermeulen 
in Brainport Eindhoven: bosschages, foodlab en waterbuf
fering gecombineerd. Voldoende nieuwe projecten voor 
de DakAward in 2018! En ik blijf het maar herhalen in onze 
advisering: “Groen doet het ook voor de mens goed en levert 
voor ons en onze toekomstige generaties veel op.”

Voor het daklandschap is het goed 
dat iedereen het begroeide multi
functionele dak gaat meenemen, 
ook in onderhoud. Met name daar 
liggen de mogelijkheden voor ons 
om nieuwe huurders aan te trekken, 
het milieu te verbeteren en eens 
een ander idee te lanceren dan 
alleen maar grind terug.

Ja, dat moet dan ook nog even 
gezegd worden, nu ik nog de kans 
heb. De columns werden goed ge
lezen, ook door de producenten van draintegels. Zij schrok
ken van mijn oproep tot een ‘daktegeltax’ en spraken mij 
aan over hun naderende omzetdaling. Hierbij bied ik alsnog 
mijn verontschuldigingen aan voor mijn wat al te boude 
uitspraken. Het mooie assortiment is juist nodig voor het 
 gebruiksdak om multifunctioneel gebruik mogelijk te maken. 
Ik bedoelde uiteraard alleen het looppad tussen de grind
massa voor de installateur. Kom maar op met het verdien
model om de daktuin ook beloopbaar te maken!

En als ik dan toch bezig ben: onze inkoopcommissie heeft 
het zwaar te verduren gehad met mijn kritiek op het insta
biele inkoopjaar. Door hard werken is nu het resultaat dat wij 
een stabiel jaar in zijn gegaan. Levertijden en prijzen van de 
PIR blijven op een vast niveau en er dreigen zelfs voldoende 
voorraden! Wellicht kunnen met een aantal nieuwe aan
bieders dan de prijzen nog een tikkie naar beneden gaan. 
We zien het dit lopende jaar: de dakenbranche kent geen 
praktijken, zoals we in het voetbalvak met de trainer gewend 
zijn, om dan maar resoluut de inkopers te vervangen. En dat 
is nu na mijn column snel gelukt, alle hulde voor hen!

Een mogelijke toekomstige Dakenman of Dakenvrouw van 
het Jaar 2017 heeft mij net na de nominaties, begin dit jaar, 
gebeld en gevraagd hoeveel impact het heeft om deze prijs 
in de wacht te slepen. Ik kan je verzekeren: na het teruglezen 
van mijn columns en het moment in Egmond bij het horen 
van jouw naam verandert er veel. Ik merk dat er middels mijn 
column veel meer beweging is gekomen in maatregelen 
om toch de stormen en natte periodes te lijf te gaan en het 
dak in te zetten voor klimaatadaptatie; ook zagen we nieuwe 
aanmeldingen voor de Green Deal Groene Daken en het 
werken aan de kwaliteit, nu de omzet voor ons allemaal dit 
jaar zeker wel zal komen. Andere richtingen in, samen met 
elkaar. Doet u ook met de nieuwe prijswinnaar het komend 
jaar weer mee?

Erik Steegman
Duurzaam Dak Concept onder de vlag van NDA, 
Dakbehoud, DIAC en Coninko.

www.bdaopleidingen.eu

Februari

21.02 Veranderend bouwproces/ EMVI 1 dag

21.02 Verwerking bladlood 1 dag

Maart

05.03 Ontwerp Zonnewarmtesystemen 2 dagen

07.03 Veilig werken op hoogte/ pbm-gebruik 1 dag

07.03 Onderhoud en beheer van pannendaken 1 dag

14.03 Waterdicht inwerken doorvoeren 1 dag

14.03 Duurzame daken 1 dag

15.03 Uitvoeren van een dak-RI&E 2 dagen

19.03 Ontwerp Zonnestroomsystemen 3 dagen

22.03  Schrijven van een (EMVI-)plan van aanpak  1 dag

28.03  Basiscursus Platte Daken voor administratief personeel  1 dag

28.03  Dakcursus Groene daken  1 dag

April

06.04  PV-installaties aansluiten op de meterkast  1 dag

10.04  Dakcursus Platte daken  7 dagen

11.04  Onderhoudsinspecteur Platte daken  4 dagen

12.04  Bouwkundige montage zonne-energiesystemen  2 dagen

18.04  Basiscursus Elektrotechniek  1 dag

19.04  Installeren van zonnestroomsystemen  2 dagen

CURSUSKALENDER 
VOORJAAR 2018

BDA
dak-en gevel
opleidingen

BDA Dak- en Gevelopleidingen

Avelingen West 33

4200 AV Gorinchem

Postbus 818

E. info@bdaopleidingen.nl

T. 085 48 71 910

F. 0183 630 630

Voor meer informatie over genoemde cursussen kunt u contact opnemen met Paul Verkaik van BDA Dak- en 

Gevelopleidingen, telefoon 085 - 48 71 910, of een kijkje nemen op onze website www.bdaopleidingen.eu.
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de leidingen met dezelfde isolatiewaarde als de rest van  
de kapconstructie. Met de luchtdichting zat het daarentegen 
niet goed: er ontbrak een luchtdichte voorziening,  
met als mogelijk gevolg: 

1. Hoger energiegebruik. Een doorgaande opening van  
circa 100 cm² (bijvoorbeeld 1 mm over 10 meter) kan tot  
een extra warmtevraag leiden van circa 40 m³ aardgas  
(equivalent) per jaar. 

2. Verslechtering van de luchtdichtheid. Een doorgaande  
opening van circa 100 cm² (bijvoorbeeld 1 mm over 10 meter) 
kan leiden tot een toename van de Qv10 van 40 dm³/s. 

En natuurlijk 3. Bouwfysische problemen. Warme lucht, die in 
aanraking komt met de koude buitenschil kan in de winter  
oppervlaktecondensatie veroorzaken. 

Koude lucht kan de constructie plaatselijk afkoelen, waardoor  
de kans op (inwendige) condensatie toeneemt. Dit kan leiden  
tot houtrot, lekkage en ijspegelvorming.

Bij een luchtdoorlatendheidstest met rookproef bij de op levering 
van de woning, zoals wij standaard doen, zou dit  gebrek vroegtij
dig bekend zijn geweest, waardoor de bewoner geen onnodige 
overlast had gehad en de gevolgschade vermeden had kunnen 
worden. Het printplaatje kostte € 375,, de installateur € 250, en 
de bouwer kon vervolgens zelf de luchtdichte voorzieningen 
alsnog gaan aanbrengen en het toestel, voor zover nog moge
lijk, gaan schoonmaken. En zekerheidshalve kon de bouwer alle 
andere door hem gebouwde woningen ook gaan herstellen.  
Al met al een behoorlijke kostenpost, waar niemand meer op 
had gerekend, vier jaar na de oplevering… ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Eenmaal ter plekke zagen wij direct de oorzaak van de  
roestvorming: een onvoldoende luchtdicht gemaakte  
dakdoorvoer.  

De isolatie in de betreffende schoorsteen bleek zorgvuldig 
met een minerale wol correct aangevuld te zijn tussen  

SCHOORSTENEN EN DAKDOORVOEREN DIENEN VOLLEDIG LUCHTDICHT  AFGEWERKT  
TE WORDEN MET LUCHTDICHTE MANCHETTEN, PUR OF MIDDELS TAPE. EEN OPENING  
WAAR EEN PAPIERTJE DOOR GESCHOVEN KAN WORDEN KAN AL FUNEST ZIJN.

Langzaam maar zeker wordt het belang 

van luchtdicht bouwen meer onderkend. 

Willem Koppen van Koppen Bouwexperts 

uit Broek op Langedijk komt in zijn dage

lijkse praktijk regelmatig schrijnende 

gevallen tegen. 

Als de schoorsteen rookt…

LUCHTDICHT BOUWEN

Willem Koppen, Koppen Bouwexperts

Nu de woningen luchtdichter worden, komt het er steeds 
meer op aan. Vroeger was een onbedoeld luchtlek wellicht 
nog wat ‘weg te praten’. Dat lukt echt(er) niet meer bij laag
temperatuur verwarmingsgebouwen. Termen als ‘ik doe het 
al jaren zo’ en ‘ik heb nog nooit problemen gehad’ werken 
niet meer als de directe gevolgschade zichtbaar wordt en 
de bewoners letterlijk in de kou komen te zitten. ‘Sorry,’ is dan 
het enige gemompel van de ‘onbewust onbekwame’ bouwer, 
die vervolgens weer zijn knip moet trekken…

De gevolgschade is zo groot bij onvoldoende luchtdichte 
schoorstenen en dakdoorvoeren omdat de installatie,  
als het meest kwetsbare en kostbare onderdeel van de 
 woning, er meestal direct onder is gelegen.  

Bij een recent opgeleverde woning meldde onlangs een 
gedupeerde bewoner bij de installateur dat de installatie 
plotseling niet meer werkte. Bij nader onderzoek bleek dat 
een printplaatje door kortsluiting was doorgebrand.  
De installateur constateerde roestsporen op het toestel en 
vertrouwde dat niet, waarna hij contact met ons opnam. 

Rook langs de schoorsteen tijdens een luchtdoorlatendheidtest  

met lekdetectie

Minerale wol alleen is geen luchtdichting!   

Condensatie door ontbrekende luchtdichting

Correcte luchtdichte manchet van een ‘flexibele’ schuimplaat

Een metalen afwerkplaat alleen is geen luchtdichting!

Roest t.g.v. condensatie

Kortsluiting op de printplaat bij de groene stroomdraad

Roest-sporen: condensatie-

water vindt de weg  

naar binnen



De oplossing 
voor platte daken

VEGETATIEDAK MET HET 
UNILIN PDH-SYSTEEM

Een vegetatiedak bestaat uit een systeem van 

baanvormige dakbedekking voor plat- of fl auw 

hellend dak. Bij deze daken is altijd een waterdichte 

en dampdichte onderlaag aanwezig. UNILIN adviseert 

hiervoor het PDH-systeem. Dit zorgt voor een isolerende 

oplossing en biedt een veilige en betrouwbare 

constructie. Deze zelfdragende constructie is bouwfysisch 

verantwoord, eenvoudig en veilig uitvoerbaar en 

daarmee de perfecte oplossing!

Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl

Heeft u ook een project voor de rubriek
Dak van het Jaar 2018?

Neem dan contact op met Edwin Fagel via 0725470309 of edwin@lumail.nl
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GRoofsHET ENIGE OBJECTIEVE VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

Roofs is het enige objectieve vakblad 
voor de dakensector in Nederland

In Roofs vindt u elke maand een breed scala aan onderwerpen  
over de ontwikkelingen en technieken op het vakgebied daken.  

Roofs is daarmee toonaangevend voor de dakenbranche.
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“ 853 Megawattpiek 
aan zonnepanelen 
 geïnstalleerd in 2017”

SOLAR TRENDRAPPORT 2018

en in het midden een jonge aap. Dat is Aapje Zon. Hij is  
jong en sterk, maar heeft ook alle nadelen van de jeugd: 
onbezonnenheid, pubergedrag. Hij doet er verstandig aan 
de samenwerking te zoeken.”

GROEI
Rolf Heynen van Solar Solutions lichtte in zijn presentatie van 
het trendrapport toe hoe de branche ervoor staat. Om de 
cijfers te bepalen, is een nieuwe rekenmethodiek gehan
teerd, waarmee men naar eigen zeggen met meer zekerheid 
kan zeggen dat de cijfers juist zijn. In 2017 is er volgens deze 
cijfers voor 853 Megawattpiek geïnstalleerd PVvermogen 
geplaatst. Dat komt neer op zo’n 3,1 miljoen zonnepanelen 
en is goed voor een toevoeging van 0,65% aan de totale 

 Nederlandse stroomvoorziening. De totale bijdrage van PV 
aan de stroomvoorziening in Nederland was in 2017 2,2%. 
Zijn dit al verrassende cijfers, de verwachtingen voor de 
 toekomst geven nog veel duidelijker aan dat de groei er  
nog lang niet uit is. In 2020 zullen naar verwachting jaarlijks  
2 Gigawatt aan zonneenergie worden geïnstalleerd.  
Vanaf 2028 is dat naar verwachting jaarlijks 5 Gigawatt. 
Lang niet al deze zonnepanelen zullen op het dak worden 
geplaatst. De studie naar het potentieel, die eveneens  
in het trendrapport is gepubliceerd, geeft aan dat op alle 
locaties, maar vooral in agrarisch gebied en op het water 
enorm is. Denk ook aan toepassingen in de infrastructuur.  
De daken blijven een breed scala aan mogelijkheden  
 bieden en dat zullen we de komende jaren zeker merken:  

men verwacht ook een verdere groei van het aantal 
 zonne panelen dat wordt toegepast op particuliere daken, 
bedrijfsdaken en woningcorporaties. 

OVERHEIDSBELEID
Dit allemaal op voorwaarde dat de overheid op een goede 
manier op de ontwikkelingen inspeelt. Wido van Heemstra 
van de Rijksdienst voor Onder nemend Nederland ging in op 
het subsidiebeleid. Bij de aan vraag van de SDE+ gaat nog te 
veel mis in de aanvragen: er wordt enthousiast ingeschreven, 
maar een groot deel wordt helaas afgewezen vanwege  
een (bewust of onbewust) ondeugdelijk ingevulde aan
vraag. Verder wees Van Heemstra op de mogelijkheden van 
de zogeheten MLOEA (hij verbasterde het gekscherend  
tot ‘ammehoela’). Dit staat voor Meerdere Leveranciers Op 
Eén Aansluiting en levert een breed scala aan mogelijk
heden tot finan cieringsvormen op.

Aansluitend kwamen Bernard Wientjes en Claudia Reiner 
aan het woord om te spreken over het nationale innovatie
programma dat is opgezet onder de naam de Bouwagenda. 
Via vier ‘roadmaps’ is een aantal ambities geformuleerd, 
alsook de manier om die ambities te verwezenlijken.  
Wientjes noemde de veranderingen die eraan zitten te  
komen een ‘revolutie’. Wientjes riep de markt op om te  
komen tot verdere innovatie en de verlaging van de prijzen. 
In reactie kregen de sprekers een boodschap mee voor  
de bouwkolom en dat is dat de tijd van traditionele bouw
methoden voorbij is, evenals de hiërarchische inrichting  
van de bouw. Het is tijd dat de bouw zich gaat aanpassen 
want degenen die dat niet doen, zullen de boot missen.  
“En de boot, dat zijn wij!” 
Tijdens de Solar Business Day werd verder ruim ingegaan op  
de laatste ontwikkelingen op het gebied van zonneenergie 
en zonnewarmte. Tijdens de vakbeurs Solar Solutions,  
die dit jaar op 21 en 22 maart wordt georganiseerd in de 
Expo Haarlemmermeer, zullen al deze oplossingen worden 
getoond. De beurs, die ook dit jaar weer verder is gegroeid,  
is een duidelijk signaal dat de solarbranche in de lift zit.  
Als we de prognoses mogen geloven, zal dat voorlopig nog 
wel het geval zijn.■

In samenwerking met een groot aantal partners  
en sponsors publiceert Solar Solutions jaarlijks het  
Nationaal Solar Trendrapport, waarin een cijfermatig  
onderbouwd overzicht wordt gegeven van de huidige,  
en de in de toekomst te verwachten ontwikkelingen.  
Tevens geven diverse experts in het rapport hun visie  
op die ontwikkelingen. 

De Apenheul als locatie van de presentatie van het rapport  
is opmerkelijk. Dagvoorzitter Peter Melis liet in zijn uitleg hier
van een foto van drie apen zien. “In een apenkolonie is altijd 
een machtsstrijd gaande en het is niet altijd gezegd dat  
de sterkste aap ook de leider wordt. Het gaat erom de  
juiste coalities te smeden. Op de foto staan twee oude apen  

Op 24 januari 2018 is tijdens de Solar Business Day, die dit jaar  

werd gehouden in de Apenheul in Apeldoorn, de nieuwe editie van  

het Nationaal Solar Trendrapport gepresenteerd. De vooruitzichten  

van de solarbranche zijn bijzonder gunstig.

Bernard Wientjes (rechts) en Claudia Reiner van Bouwagenda in gesprek 

met Rolf Heynen 
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IKO roof concepts

ALL-IN-ONE DAKSYSTEMEN
n Eén IKO dakpakket, alle producten  

zijn hoogwaardig en zijn op elkaar 
 afgestemd
n Compleet projectdossier, de projecten 

worden op transparante werkwijze  
door IKO opgevolgd

n Gecertificeerde IKO roof dakdekkers, 
geselecteerd op kwaliteit en geschoold 
in het IKO trainingscenter

n Kwaliteitsborging door BDA Agrément
n Verzekerde garantie 10 + 5 jaar
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Het dagelijks leven van de dakdekker is dynamisch. Hij loopt vaak, als gevolg 

van zijn positie in de keten, of als gevolg van de algehele bouwcultuur, tegen 

verbazingwekkende zaken aan. In deze rubriek vertelt Theo Wiekeraad over 

zijn wederwaardigheden als dakdekker.

Wat is er toch 
met onze realiteitszin 
gebeurd?

THEO TALKS

Vervolgens ging het gesprek verder over onze schade
afhandeling en de kosten die daarvoor gemaakt waren. 
Waarom wilden wij daar een factuur voor sturen? Het werk 
was een kleine vier jaar oud en we geven 10 jaar garantie, 
dus, vond hij: ‘Theo waar praat je over?’ ‘Wel, simpel,’ legde ik 
uit. ‘Wij hebben een waterdicht dak opgeleverd dat de eerste 
jaren netjes als waterdicht systeem heeft gefunctioneerd.  
Nu, jaren na oplevering en na veel zoeken van onze kant, 
op een dak waar de losliggende, geballaste dakbedekking 
deels onder grind en deels als terras is uitgevoerd, vonden we  
een spijkergat in de dakbedekking. Een mechanische be
schadiging in het vlak valt niet onder de garantie.’ 

En toch: door voorgaande durfde men geen rekening te 
sturen naar de woningbouwvereniging. Wel zou men nu 
misschien een brief sturen, met uitleg van de oorzaak van de 
lekkage, en daarbij aangeven dat mechanische beschadi
gingen NIET onder de garantie vallen. Maar omdat niet met 
zekerheid te zeggen is dat het spijkergat een gevolg was  
van gebruik van de huurder, zouden wij samen de reparatie
kosten aan het dak op ons nemen.

Uiterst politiek correct, maar ook uiterst pijnlijk om te zien dat 
de angst bepaalt welke weg wordt ingeslagen. 

Helaas is het inschakelen van een callcenter voor alle 
klachtenmeldingen, en het ontbreken van kennis hierover, 
de oorzaak dat alles wat onder garantie ligt ook direct wordt 

aangemerkt als garantieklacht. Het binnenkrijgen van een 
klacht is een probleem voor de opdrachtgever, want klach
ten zijn slecht voor de reputatie van een gebouweigenaar. 
Door direct, zonder eigen intern onderzoek van de klacht, 
deze door te spelen naar de garantieverstrekker, is het ver
leggen van het probleem. De ontvangen storing is nu ineens 
een garantieklacht geworden en is nu het probleem van  
de aannemer c.q. zijn onderaannemer. Deze wordt veelal 
zonder enige voorinformatie (dat kost alleen maar tijd 
van de gebouweigenaar of hoofdaannemer om dit uit te 
zoeken), op pad gestuurd met een adres en diverse laatst 
bekende telefoonnummers van de huurder.

Als dan blijkt dat het geen garantiewerk was, begint voor 
de onderaannemer pas echt de ellende, want bij wie kan 
hij nu zijn kosten kwijt? Komt hij voor niets, is het geen werk 
van hem maar een andere onderaannemer, of betreft het 
geen garantie, maar de reparatie van een mechanische 
beschadiging of iets anders veroorzaakt door de gebruikers? 
Probeer daar dan maar eens een opdrachtbon voor te krij
gen! Daar moet u eerst een fotoverslag voor inleveren en de 

handtekening van de huurder op de originele opdrachtbon 
hebben, waarmee wordt bevestigd dat wat uw mensen ge
daan hebben ook de storing heeft verholpen. Daarna moet  
de afdeling storingen en mutaties een opdrachtbon uit
schrijven voor werk dat al is uitgevoerd. Als het een beetje 
tegenzit, valt dat niet binnen de procedures en moet een 
leidinggevende hiervoor tekenen en dat kost tijd, soms heel 
veel tijd. Bij dezelfde mensen die u soms wel 2 x 24 uur de tijd 
geven om de doorgegeven klacht te verhelpen.

Kom mensen, waar is jullie realiteitszin gebleven? Kijk eens 
wat vaker in de spiegel, en niet alleen in die van de kapper. 
Heb eens wat meer oog voor de partijen die u op pad stuurt. 
Als u verwacht dat zij voor u klaar staan, sta dan ook klaar 
voor hen en zorg er met uw nazorg voor dat ook hun mon
teurs gemotiveerd om op een adequate manier te reageren 
op uw vraag naar nazorg. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Theo Wiekeraad

Het is echt ongelofelijk, maar steeds vaker merk je dat het 
gevoel van wederzijds respect geheel ondergeschikt is aan 
het krijgen van gelijk. Daar waar eerst ruzies het gevolg 
 waren van een slepend conflict, lijkt een ruzie nu doorgaans 
te beginnen op het moment dat de ander geen gelijk krijgt. 
Of, erger nog: omdat de andere partij het gevoel heeft dat 
hij ongelijk krijgt, is dit voor hem of haar vaak al aanleiding 
om de zaken op de spits te drijven.

Laatst sprak ik een medewerker van een hoofdaannemer, 
die een reparatie die wij hadden uitgevoerd niet aan zijn 
 opdrachtgever kon doorberekenen, omdat hij de zaken met 
de woningbouwvereniging niet op de spits wilde drijven. 
Daar leefde namelijk het gevoel dat de werken van de diver
se bedrijfsonderdelen van deze landelijk opererende aanne
mer slecht waren. Veel nazorg werd niet adequaat en op de 
juiste manier opgelost. Op de vraag van de aannemer om 
man en paard te noemen, zodat zij hun organisatie konden 
verbeteren, dan wel beter af te stemmen op de specifieke 
eisen van deze opdrachtgever, was het akelig stil gebleven. 
Ja, dat was moeilijk, want specifieke gevallen (werkschade
meldingafhandelingsperioderetourmelding oorzaak) kon 
men niet geven. Waar de slechte reputatie van onze relatie 
vandaan kwam, kon helaas niet worden onderbouwd,  
maar diverse medewerkers van de woningbouwvereniging 
vonden het, dus was het zo. YES!!!!! Alle klachten weer doorgestuurd

Het Onderhoudsteam aan het werk!
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Veilig en gezond werken
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Geregeld wordt de redactie van Roofs gevraagd of ankervoorzieningen  

voor valbeveiliging wel veilig zijn als deze aan de dakbedekking zijn  

gekleefd en of daar niet eens wat over geschreven moet worden.  

Die vraag van vooral dakdekkers wordt meer ingegeven door leveranciers  

die elkaar de tent uitvechten dan door gebruikers. In antwoord op de vraag 

publiceren wij  onderstaand artikel en doen we bij deze gelijk een oproep  

aan de lezers: voor zover wij hebben kunnen nagaan, is er nog nooit een  

persoon met ankervoorziening en al naar beneden gekomen.  

Mocht iemand een casus kennen, laat het ons weten.

Bevestiging van  
ankervoorzieningen  
op de dakbedekking

SPECIAL VEILIG EN GEZOND WERKEN

aanvankelijk vooral aangeboden door leveranciers van 
 Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) en werden ook 
als PBM’s beschouwd. Niet alleen door de aanbieders,  
ook door de Europese instellingen. Nu worden ankervoorzie
ningen door dakmaterialenleveranciers, dakdekkersbedrij
ven en anderen aangeboden en geïnstalleerd. Dat heeft 
weer geleid tot stichtingen en recent Beoordelingsrichtlijnen 
voor installatie, keuring en onderhoud van ankervoorzienin
gen. Het is allemaal duidelijk in ontwikkeling en daarmee 
nog omgeven door onduidelijkheden, waar we in Roofs 
 geregeld over berichten. 

KEURING PBM’S 
PBM’s zijn attributen met een beperkte levensduur. Veilig
heidsschoenen, werkkleding, bouwhelmen, harnassen, etc. 
hebben een levensduur van 5 à 6 jaar en worden als het 
goed is door één en dezelfde persoon geregeld onder 
verschillende omstandigheden en op verschillende werken 

gedragen en gebruikt. Waar gewerkt wordt, vallen spaanders 
en na enkele jaren intensief gebruik moet de PBM worden 
vervangen. Tussendoor is het van belang dat een werkgever 
ervan verzekerd is dat de PBM goed functioneert en is het 
logisch dat de PBM geregeld, minimaal eens per jaar, wordt 
gekeurd. De PBM’s met een korte levensduur evolueren in 
hoog tempo. Werkbroeken bijvoorbeeld worden steeds slijt
vaster, sterker, brandveiliger, comfortabeler etc. en inmiddels 
lopen bouwvakkers bijna geüniformeerd op de bouwplaats. 

De keuring van PBM’s is ook van dien aard. In de vigerende 
normen zijn eisen vastgelegd, alsook keuringsmethoden.  
De eenmalige toelatingskeuringen moeten uitgevoerd 
worden door notified bodies, die geaccrediteerd zijn voor de 
normen waar zij naar mogen keuren. De fabrikanten  moeten 
bij de ontwikkeling en fabricage aantoonbaar volgens 
 procedures en kwaliteitszorg te werk gaan en de informatie
voorziening moet ertoe bijdragen dat in de keten van fabri
kant tot gebruiker alle relevante informatie op de juiste wijze 
wordt verstrekt. 

PBM’s zijn relatief gemakkelijk te keuren en te certificeren.  
Het zijn op zichzelf staande middelen, gekoppeld aan een 
bedrijf of gebruiker. Een bedrijf kan een eigen onderhouds
man aanstellen, die onder eventueel toezicht van een  
derde werkt, of een gespecialiseerd bedrijf inhuren dat 
jaarlijks alle uitrustingen keurt, registreert en onderhoudt of 
vervangt. Alles in het kader van veiligheid, maar meer nog  
in het kader van aansprakelijkheid. Het is in dat opzicht  
goed geregeld. 

KEURING BOUWPRODUCTEN
Ankervoorzieningen aan gebouwen als bouwproduct pas
sen slecht in bovenstaande kwaliteitszorg en bewaking. 

Ter vergelijking twee veel voorkomende bouwproducten: 
een balustrade en een balkon. Hoe gevaarlijk een balkon 
kan zijn, is gebleken bij incidenten in de jaren negentig. Ook 
een balustrade kan gevaar opleveren, zo bleek tijdens een 
concert in Utrecht toen een trap met leuning instortte. Bal
kons en balustrades komen zeer veelvuldig voor en worden 
na oplevering nooit meer gekeurd als daar geen aanleiding 
voor is. De betrouwbaarheid van een vloer die door iedereen 
gebruikt wordt, of een dakvloer waaronder we leven en wer
ken, is ook van een groter belang dan de betrouwbaarheid 
van een ankerpunt dat uitsluitend bestemd is voor geïnstru
eerd en vakbekwaam personeel. 

Installaties die in werking moeten treden bij calamiteiten, 
zoals sprinklerinstallaties, rookmelders of noodaggregaten, 
worden weer wél geregeld geïnspecteerd, omdat ze bewe
gende delen bevatten. Er is dus een verschil in materialen en 
producten en naar de richtlijnen van bouwmaterialen vindt 
een indeling plaats naar de noodzaak van betrouwbaar
heid. Er zijn vijf klassen en al naar gelang de klasse wordt de 
herkomst, de controle/keuring en de certificering vastgesteld. 
Naar verwachting worden ankervoorzieningen in een lage 
klasse ingedeeld. 

VEILIGHEIDSFACTOR
Interessant is welke eisen er aan een ankervoorziening 
 worden gesteld, of anders gezegd: hoe sterk moet een 
ankerpunt zijn en hoe sterk de verbinding van het ankerpunt 
aan het gebouw. Nu wordt door diverse leveranciers van 
PBM’s gesteld dat een ankerpunt verbonden moet zijn  
aan een constructief deel. Onduidelijk is waarom,  
en hoe dit te realiseren. Er zijn van alle bekende merken dui
zenden ankerpunten met tuimelankers aan staalbeplating 
en houten dakbeschot geplaatst. 

Nog onduidelijker wordt het bij de vraag met welke krachten 
te rekenen. Wanneer een persoon valt, en het ankerpunt 
moet de val onderbreken, dan is de genormeerde maximale 
kracht die een schokabsorber uitoefent op een ankervoor
ziening 6 KN. In de oude EN 795 stond dat een ankervoorzie
ning minimaal 10 KN moest kunnen weerstaan, in de 2012 
versie werd dat 12 KN. De 12 KN zou voortkomen uit een 
veiligheidsfactor 2, wat 2x6 = 12 KN oplevert. Even later werd 
(niet in de norm) gesteld dat kunststof of gelijmde delen een 
veiligheidsfactor 3 behoeven, wat betekent 3x6 = 18 KN. Ook 
moest de ankervoorziening in staat zijn een dynamische val 
te weerstaan van 100 kg over 2,5 m1 hoogte. Die dynami
sche kracht bleek behoorlijk te beïnvloeden, waardoor deze 
eis is bijgesteld naar een dynamische kracht van minimaal 
tussen de 8,5 en 9,5 KN. 

Weer later werd gesteld dat er ankers moeten zijn voor 
 meerdere personen met een eigen norm. Een stelling die 
maar moeilijk strookt met het gegeven dat PBM’s slecht kort  
stondig gebruikt mogen worden, uitgedrukt in manuren. 
Meerdere personen op een werk betekent al snel  
de verplichting tot collectieve valbeveiliging en daar wordt 
niet een kabelsysteem mee bedoeld (dat is immers een 
PBM), maar een tijdelijk hekwerk of steiger. Deze verzwaarde 
eisen zouden logisch zijn, als er personen met ankervoorzie
ning en al naar beneden zouden zijn gekomen, maar voor 
zover mij bekend is dat nog nooit gebeurd. De veiligheids
factoren tussen de richtlijn voor PBM’s en die van bouw
producten verschillen ook. Rekenen met metaal betekent 
vaak een veiligheids factor van 1,2 of lager. Met hout,  
een materiaal dat meer variatie vertoont, is de veiligheids
factor 2. Het is dus afwachten wat er gaat komen uit  
de bouwrichtlijn anker voorzieningen waar gerekend wordt 
met Eurocodes. 

MONTAGE
De ankervoorzieningen werden volgens de EN 795 getest  
op geconditioneerde ondergronden in een laboratorium. 
Kabel en railsystemen, bijvoorbeeld, werden en worden  
gemonteerd op stalen liggers en vervolgens beproefd.  
Ook ankervoorzieningen als paaltjes werden gewoon met 
bouten op een stalen ligger gemonteerd. Dat die ankers  
allemaal voldoende sterk bleken te zijn laat zich raden:  
het risico van falen lag dan ook volledig bij de partij die de 
ankervoorziening monteerde. Toen gesteld werd dat dit niet 
echt aansloot op de praktijk van de daken, werden voor  
laboratoriumtesten de ankervoorzieningen vervolgens 

Ton Berlee

In dit nummer van Roofs is een recensie opgenomen van de 
PBM gids 2018. In de gids worden ook verankeringspunten 
aan gebouwen behandeld en wordt gewezen naar een 
uitspraak van het Europese Hof. Deze uitspraak was naar 
aanleiding van een geschil tussen een aanbieder van een 
anker dat aan de constructieve ondergrond wordt bevestigd 
en een aanbieder van een anker dat aan de dakbedekking 
wordt bevestigd. Beide ankers zijn in Nederland massaal op 
daken aangebracht. De uitspraak luidde dat verankerings
punten aan gebouwen beschouwd moeten worden als 
bouwproducten en niet als persoonlijke beschermingsmid
delen. De uitspraak zorgt ervoor dat er naar één en hetzelfde 
product met andere ogen gekeken moet worden. 

Ankervoorzieningen voor valbeveiliging is booming business 
gebleken. De ankervoorzieningen zijn er in zeer vele gepaten
teerde en geregistreerde uitvoeringen en allemaal voldoen 
ze aan de normen die daaraan gesteld worden. Ze werden 



Roofs     3332     Roofs

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

SPECIAL VEILIG EN GEZOND WERKEN

het monteren aan de constructieve ondergrond door de  
toenemende eisen aan daken steeds moeilijker wordt en  
er zeer veel schadegevallen bekend zijn van verkeerd ge
monteerde ankervoorzieningen. 

Technisch gezien is een verbinding van een ankervoor
ziening aan een dakbedekkingssysteem heel goed  
mogelijk gebleken, mits het dakbedekkingssysteem één 
of meerdere lagen bevat met een polyester wapening. 
Dakbedekkingssystemen op platte daken moeten stormvast 
verbonden zijn aan de ondergrond. Daar kun je gewoon 
aan rekenen. De lasverbinding tussen de naden van de 
 dakbanen is genormaliseerd en aantoonbaar sterk, als 
ook de sterkte van de dakbedekking zelf door genoemde 
 polyester wapening. 

De dakbanen en de lasnaden worden ook getest na  
veroudering, er is ruime ervaring mee opgedaan de laatste 
40 jaar. De sterkte neemt niet of nauwelijks af in de tijd.  
Voor bitumineuze daken mag gelden dat de bitumen 
zachter is naarmate het warmer wordt, boven de 60 graden 
Celsius kan je niet op een bitumineuze dakbedekking lopen 
en dus wordt bij die temperaturen het dak ook niet betreden. 
Bij windkracht 8 of meer mag je het dak ook niet op. Tot slot 
wijzen vele testen uit dat een bevestiging van een anker  
aan een dakbedekkingssysteem bij een belasting door een 
val veel minder impact heeft op de totale constructie dan 
wanneer dat anker rechtstreeks aan de ondergrond is  
bevestigd. De elasticiteit van het geheel is dermate veel 
groter dat de ankervoorziening prima volstaat. 

Nu bepaald is dat ankervoorzieningen gaan vallen onder 
nieuw op te stellen norm(en) naar de Bouwrichtlijnen,  
is tevens vastgesteld dat de huidige status quo tot die tijd 
in stand blijft. Alle ankervoorzieningen die eerder waren toe
gestaan, zijn dat nu ook. Het is echt wachten op de nieuwe 
norm. Tot die tijd moeten de huidige ankervoorzieningen 
worden beoordeeld naar de huidige geldende geharmoni
seerde normen. Alle gebouwgebonden ankervoorzieningen 
die gecertificeerd zijn naar de EN 795;1996 zijn toegestaan 
als ankervoorziening voor de erkende werkmethodieken. 
De EN 795;2012 geldt immers niet voor gebouwgebonden 
ankervoorzieningen type A, C & D en daarmee blijft de versie 
van 1996 van kracht. Het staat alle aanbieders vrij om op alle 
mogelijke manieren aan te tonen dat hun ankervoorziening 
sterker of beter is dan de andere. Dat kan echter nooit een 
certificaat of CE product opleveren, op zijn best een getuig
schrift van een geaccrediteerde instelling in de zin van:  
‘getest conform de ontwerpnorm…’ Dat kan bijvoorbeeld 
zijn de TC 16415 voor meervoudig gebruik van ankervoorzie

ningen zijn (hoe die norm ingepast gaat worden in de 
 Bouwrichtlijnen, is eveneens afwachten). Ankervoorzieningen 
die niet voldoen, of nooit aantoonbaar hebben voldaan, 
aan de EN 795:1996 mogen op zijn best gebruikt worden 
voor de werkmethodiek ‘gebiedsbegrenzing’. Aan ankervoor
zieningen en uitrusting voor die werkmethodiek zijn immers 
geen, of beperkte eisen opgesteld. De meeste ankervoorzie
ningen, ook de zogenoemde ‘plakankers’ en ‘paaltjes’ zijn 
naar de EN 795;1996 gecertificeerd en toegestaan. Nogmaals: 
voor zover ons bekend is er nog nooit iemand met anker
voorziening en al naar beneden gekomen en we horen het 
graag als dat anders is. ■

 gemonteerd op betonnen platen. Dat ook dit niet echt 
 aansloot op de praktijk, werd pas de laatste jaren onder
kend. Het was de aanleiding om te komen tot een BRL  
voor veiligheidsvoorzieningen op platte daken en een URL 
voor voorzieningen op hellende daken. Tot op de dag  
van vandaag volstaat het conform de normen dat een 
fabrikant een beschrijving geeft op welke wijze de anker
voorziening bevestigd moet worden. Het is naar de BRL en 
de URL dat er nu nader op de montage van de voorziening  
wordt toegezien. 

BEVESTIGING AAN DAKBEDEKKING
Hiermee komen we bij de vraag van ankervoorzieningen  
die verbonden worden aan de dakbedekking. Gegeven het  
feit dat ankervoorzieningen in eerste instantie vooral zijn aan
geboden door leveranciers van PBM’s, bleek dat bij  
die partijen aanvankelijk weinig kennis van de praktijk op  
daken aanwezig was. Zo’n 15 jaar geleden kwamen er dan 
ook enkele systemen op de markt van ankervoorzieningen 
die aan de dakbedekking bevestigd kunnen worden door 
middel van ‘branden’, föhnen of verkleving. Dat deze  
ankervoorzieningen snel en zeker zijn aan te brengen,  
werd snel ondervonden door dakdekkers, waardoor deze 
ankers snel populair werden. 

Het in diskrediet brengen van deze ankers door de eerste 
aanbieders/concurrenten, waaronder de denigrerende  
term ‘plakanker’, kwam snel op gang en duurt tot op de  
dag van vandaag. De ‘discussie’ over wat wel en niet goed  
is, wordt vooral op emotionele gronden gevoerd. Dat terwijl 

DE FOTO’S TONEN VERSCHILLENDE SITUATIES HOE MET VALGEVAAR WORDT OMGEGAAN. HET ENE UITERSTE IS DE SITUATIE BIJ  
NATUURSCHOON ZOALS DE GRAND CANYON EN, ZOALS HIER AFGEBEELD, IN NOORWEGEN: ER IS GEEN ENKELE VOORZIENING.  
HET ANDERE UITERSTE IS DE KABEL DIE VRIJWEL NIET WORDT GEBRUIKT MAAR KEER OP KEER GEKEURD MOET WORDEN.  
 
WANNEER HET PRODUCT ALS PBM WORDT BESCHOUWD, DAN IS KEUREN HET DEVIES. WANNEER HET EEN BOUWPRODUCT BETREFT, 
ZOALS EEN BALUSTRADE OF HEKWERK, DAN IS EEN DEGELIJKE BEREKENING EN UITVOERING GEBRUIKELIJK. BIJ BOUWPRODUCTEN 
WORDT GEKEKEN NAAR HET PRODUCT IN ZIJN TOEPASSING, MEER DAN DAT HET GEVAL IS DAN BIJ PBM’S  WAT OOK LOGISCH IS: 
EEN BOUWPRODUCT HEEFT EEN EENMALIG GEDEFINIEERDE BESTEMMING.

De Preikestolen - (Preekstoel) in het Noorse Forsand is erg populair  

bij avonturiers, jaarlijks krijgt de rots meer dan 200.000 toeristen over 

de vloer. Wie op deze uitstekende rots uitglijdt, zal pas 600 meter lager 

opnieuw de grond voelen.

Galerijflats, balkons etc worden dagelijks door honderdduizenden 

ongetrainde mensen gebruikt tot 12 verdiepingen en soms hoger. 

Balkonhekken en balustrades worden nooit periodiek gekeurd.

Ankerpunten voor valbeveiliging in Hamburg. De betonnen platen 

vormen het tegenwicht, de ankerpunten zijn niet bevestigd aan de 

onderconstructie en de ankerpunten worden visueel voor gebruik 

beoordeeld/gekeurd.

Kabelsysteem op kantoorgebouw in Utrecht. Het dak is zeer beperkt 

toegankelijk na verkrijgen van een sleutel, de installaties staan in het 

midden van het dak. De kabel wordt alleen gebruikt door geïnstrueerd 

en toegerust personeel, wanneer er mogelijk wat is met de dakrand. 

De kabel moet jaarlijks worden gekeurd.



Snelle verwerking van 
     ijzersterke dakbedekking

Goede bescherming
De dakdekker heeft de dankbare taak om het dak van een  
bedrijfspand of woning te beschermen tegen regen, sneeuw, 
wind, hagel, zonlicht en andere invloeden van buitenaf. Uiteraard 
stelt de gebouweigenaar of opdrachtgever hoge eisen aan de 
dakbedekking, namelijk een ijzersterk waterdicht dak. Of het 
nu een nieuwbouwproject is of een renovatieklus betreft, Royal 
denkt graag met u mee en heeft voor alle soorten projecten de 
juiste bitumen dakbaan om uw project tot een goed einde te 
brengen.

Eenvoudig snelle verwerking
Wanneer het branden van de bitumen dakbedekking inclusief de 
detailleringen soepel verloopt, de bitumen mooi vloeit en er een 
goede hechting ontstaat, dan kun je als dakdekker snel en goed 
een kwalitatief project afleveren. Zelfs renovatieprojecten zijn  
geen probleem met de Royal bitumen dakrollen.
 
De Royalgum Fusion APP en Royalflex Fusion SBS dakrollen zijn 
ideaal voor het renoveren en overlagen van bestaande geminerali-
seerde bitumineuze dakbedekkingssystemen. Door de thermstrepen 
aan de onderzijde van de dakbaan wordt de dampdruk gelijkmatig 
verdeeld in het geval er toch vocht zou worden ingesloten. Doordat 
de thermstrepen van SBS bitumen zijn en maar licht geactiveerd 
hoeven te worden, resulteert dat in een snelle verwerking en een 
minimaal te gebruiken hoeveelheid gas.
De Royal Fusion dakbanen zijn met de Royal Quick Primer  
probleemloos en eenvoudig te verwerken op diverse ondergronden.

Om als dakdekker aan alle verwachtingen van de opdrachtgever te voldoen, wil 
je met betrouwbare dakmaterialen werken. Dakbedekking van goede kwaliteit 
met technische ondersteuning als dat nodig is. Royal Roofing Materials gaat 
voor dakbanen van de hoogste kwaliteit en 
werkt samen met de beste vakmannen om zo 
de mooiste projecten te realiseren. 

Duurzame dakbedekking
De opdrachtgever stelt hoge eisen aan de dakdekker en aan de 
dakmaterialen, namelijk een waterdicht dak voor een lange tijd. 
Een dak met Royalgum APP of Royalflex SBS kan door de goede 
kwaliteit en de juiste manier van aanbrengen wel meer dan  
25 jaar mee gaan.
Wanneer duurzaamheid een rol speelt bij de opdrachtgever is 
Royal bitumen een geschikt product omdat het 100% recyclebaar 
is. Het bitumen snijafval kan hergebruikt worden als grondstof bij 
de productie van nieuwe dakbedekking.

IJzersterk, ook onder koude omstandigheden
Als dakdekker sta je het grootste deel van de dag in de buiten-
lucht. Bij de uitvoering van de werkzaamheden speelt het weer 
dan ook een grote factor. U hebt helaas geen controle over de 
weersomstandigheden. Met de Royalflex SBS dakbanen hebt 
u andere factoren wel in de hand. Royalflex SBS dakbanen 
kenmerken zich door een blijvend hoge elasticiteit na verwerking 
en een hoge vermoeidheidsweerstand. De SBS dakbanen hebben 
zeer sterke naadverbindingen ook na veroudering. De uitstekende 
flexibiliteit bij verwerking, ook bij mindere temperaturen, is één 
van de grote voordelen van de Royalflex SBS dakbaan. Royal 
bitumen dakbanen bieden die kwaliteit waar je als vakman mee 
wil werken.

Ruim assortiment landelijk en online verkrijgbaar
Alle Royal dakmaterialen zijn verkrijgbaar via de verkoopvestigingen Royal Roofing Materials dak & bouw. Naast de fysieke vestigingen 
heeft Royal tegenwoordig een webshop die 24/7 open is: www.royalwebshop.nl. Een absolute voorwaarde om in deze tijd samen 
met u het goud te behalen.

Kijk voor meer informatie of uw dichtstbijzijnde verkoopvestiging op 

www.royalroofingmaterials.com
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De bescherming van de voeten is niet 

het eerste onderwerp waar je aan denkt 

als je het hebt over de arbeidsomstan

digheden van de dakdekker. Toch is een 

goede voetbescherming van essentieel 

belang (en ook een verplichting vol

gens de Arbowet) om het werk veilig en 

 gezond te kunnen uitvoeren. Wat zijn de 

aandachtspunten? Een uiteenzetting 

aan de hand van de toolbox van SBD.

Voetbescherming 
van dakdekkers

SPECIAL VEILIG EN GEZOND WERKEN

De respectievelijke klassen zijn:
• SB: Basiseisen 
•  S1: Basiseisen + gesloten hiel + antistatisch + energie

absorptie van de hiel 
•  S2: Eisen S1 + weerstand tegen waterdoordringing  

en waterabsorptie 
• S3: Eisen S2 + perforatieweerstand zolen 
•  S4: Volledig rubber of polymeer + antistatisch + energie

absorptie van de hiel 
• S5: Eisen S4 + perforatieweerstand zolen

(vlakke zool), bijvoorbeeld bij shingle werk en mineraal werk, 
maar dit komt de veiligheid niet ten goede. Een kwalitatief 
goede veiligheidsschoen zorgt voor de juiste houding van 
een persoon en draagt bij aan het voorkomen van lichame
lijke klachten. PBM’s moeten zijn toegespitst op de persoon
lijke kenmerken van de gebruiker, dit geldt vanzelfsprekend 
ook voor de schoenen.  

MEERDERE SCHOENEN
Zoals bekend heeft de werkgever de verplichting te zorgen 
voor goede arbeidsomstandigheden. Deze verplichting  
is vastgelegd in de Arbowet (artikel 5, 6 en11) en in de  
CAO BIKUDAK (artikel 14 + 18 arbeidsomstandigheden).  
De werkgever is dan ook verplicht om de veiligheidsschoe
nen gratis ter beschikking te stellen en de nodige voorlich
ting over het gebruik ervan te verzorgen. De werknemer heeft 
de verplichting de ter beschikking gestelde PBM’s te gebruiken.  
Het niet gebruiken van een PBM is een beboetbaar feit.

Het gebruik van meerdere schoenen of laarzen bevordert 
het comfort en de levensduur van het schoeisel. Wanneer 
schoenen nat zijn geworden, moeten ze kunnen drogen. 
Natte schoenen kunnen voor veel ongemak zorgen, bijvoor
beeld voetschimmel. Twee paar schoenen gaan drie keer 
langer mee: dat is dus goedkoper, zeker als men bereid is ze 
af en toe ook eens te poetsen. Overigens is het gebruik van 
goede sokken eveneens belangrijk. ■

Voetbescherming (veiligheidsschoenen) wordt gedragen 
om te voorkomen dat verwondingen optreden als gevolg 
van het trappen in scherpe voorwerpen (zoals bijvoorbeeld 
spijkers). Verder zorgt de ingebouwde veiligheidsneus  
voor bescherming van de tenen en voorvoet tegen (zware) 
vallende voorwerpen.

S3-CODERING
In de bouwnijverheid is het verplicht om schoenen te dra
gen, die zijn voorzien van een S3codering. Voor veiligheids
laarzen geldt een S5codering. SAS of SZ staat voor stalen 
tussenzool, SN staat voor stalen neus. Veiligheidsschoenen 
moeten voldoen aan de normering die is geformuleerd  
in EN345 en de codering S3 bevatten.

Afhankelijk van het soort werk, en het gevaar dat dit werk 
op kan leveren, moet het type veiligheidsschoen bepaald 
worden. Hiervoor zijn verschillende normen opgesteld.  
In Europa wordt de EN ISO 20345:2011 (CE EN345) norm ge
hanteerd voor veiligheidsschoenen. Deze norm classificeert 
zes niveaus van bescherming. Alle klassen zijn voorzien van 
een verharde neus die 200J kinetische energie moet kunnen 
opvangen, waarbij de hoogte die overblijft in de schoen 
tenminste 14 mm moet zijn.

De minimaal verplichte S3 veiligheidsschoen houdt in dat 
de schoen een veiligheidsschoen is voor beroepsdoelein
den. Deze veiligheidsschoen heeft dus naast de speciale 
veiligheidsneus (die bescherming biedt tegen vallende 
voorwerpen) een gesloten hiel, antistatische eigenschappen, 
een energie absorberende hak, een waterdichte schacht 
en een stalen tussenzool (en bij voorkeur een geprofileerde 
loopzool). Dit laatste kan afhankelijk zijn van de uit te voeren 
werkzaamheden en de daarbij behorende risico’s. Zo kan 
men ook de keuze maken voor een ongeprofileerde loopzool 



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.
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
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Door Vakmedianet is in samenwerking 

met Vereniging Veilig & Gezond Werken 

(voorheen AVAG) de vernieuwde  

PBM gids 2018 uitgegeven. Met bijna 

800 pagina’s als boekwerk kun je gerust 

spreken van een standaardwerk waar 

het persoonlijke beschermingsmiddelen 

betreft: van haarnetjes tot drijfpakken  

en reddingsvesten. Een recensie.

Vernieuwde gids Persoonlijke  
Beschermingsmiddelen (PBM’s)  
gepubliceerd

SPECIAL VEILIG EN GEZOND WERKEN

van toepassing zijn, de nationale en de Europese wetgeving, 
als ook de normen komen per deelonderwerp aan de orde. 
Met recht een prestatie. 

Van de lezer wordt wel verlangd dat die steeds duidelijk voor 
ogen moet houden dat PBM’s pas ingezet mogen worden 
wanneer alle andere, betere maatregelen niet mogelijk zijn. 
Voor lezers werkzaam in de bouw is de regel en rapportage
drift ook een puntje. Bij het lezen wordt duidelijk dat de 
richtlijnen voor machines en PBM’s steeds meer in elkaars 
verlengde komen te liggen. Bij het jaarlijks keuren van het 
materieel en de machines moeten de PBM’s meegenomen 
worden. Er zijn dan ook aanbieders die de jaarlijkse keurin
gen voor het bedrijf uitvoeren, wat voor kleinere bedrijven  
wel zo praktisch is. 

DE PBM GIDS 2018 EN VALBEVEILIGING
Bij het lezen van de PBM gids 2018 voor het vakblad Roofs 
gaat natuurlijk vooral de aandacht uit naar de PBM’s die van 
toepassing zijn voor de dakdekkersbedrijven  en dan met 
name de valbeveiliging. Valbeveiliging omvat natuurlijk veel 

méér dan veilig werken op daken en het hoofdstuk begint 
dan ook met definiëring van de belangrijkste PBM’s.  
Deze PBM’s vallen onder het keuringsreglement van de 
 Europese Richtlijn 89/656/EEG. Er wordt een tweedeling 
gemaakt tussen het voorkomen van vallen (gebiedsbegren
zing of weerhouding) en het beperken van de gevolgen van 
een val (valbeveiliging of valstopbeveiliging). In het tweede 
geval wordt benadrukt dat, wanneer gekozen wordt voor een 
valbeveiligingsuitrusting, er ook bedacht moet worden hoe 
de persoon die valt en aan de valbeveiliging blijft hangen 
te redden. Daar wordt zelfs een apart hoofdstuk aan gewijd. 
Tevens wordt benadrukt dat het trainen en instrueren van 
gebruikers belangrijker is dan de uitrusting zelf. De eisen die 
gesteld worden aan harnas, valstopapparaten, shockabsor
bers, lijnen, karabijnen etc… het staat allemaal uitvoerig in 
de gids beschreven. 

Vaste ankerpunten vallen niet langer onder de richtlijnen van  
persoonlijke beschermingsmiddelen en de PBM gids behan
delt ook dit aspect. Eerst wordt de stand van zaken als volgt 
duidelijk op een rijtje gezet: 

Door een uitspraak van het Europese Hof en vervolgens een 
uitspraak van de toenmalige arbeidsinspectie is hier nu 
meer duidelijkheid over ontstaan. In oktober 2010 heeft het 
Europese Hof van Justitie (zaak C-185/08, PB 2010/C 346) 
ten aanzien van constructie verankeringen onder meer het 
volgende aangegeven:
1  De bepalingen van NEN-EN 795 betreffende verankerings-

voorzieningen van klasse A1 vallen niet binnen de wer-
kingssfeer van Europese Richtlijn 89/686/EEG voor persoon-
lijke beschermingsmiddelen 

2  Constructieverankeringen die niet bestemd zijn om door 
de gebruiker ervan te worden gedragen of vastgehouden, 
vallen niet onder de richtlijn 89/686/EEG

3  Constructieverankeringen die deel uitmaken van het 
bouwwerk waaraan zij zijn bevestigd ter waarborging  
van de veiligheid bij gebruik van het dak van het bouw-
werk of bij er aan verrichte activiteiten, vallen onder de 
Europese Richtlijn 89/106/EEG (Bouwproducten richtlijn) 

4  CE-Markering mag niet worden aangebracht aan een 
product als het niet valt binnen de werkingssfeer van de 
richtlijn, zelfs al voldoet dit product aan de daarin vast-
gestelde technische voorschriften

Dit is in lijn met de standpunten van het ministerie van SZW. 
Naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof is in 
Europees verband de EN 795 in december 2015 geharmoni
seerd met uitsluiting van de typen A, C & D. Deze veranke rings
punten, kabels en rails worden sindsdien onder de richtlijn 
voor bouwproducten geschaard. 

Helaas volgt na de heldere uiteenzetting van de stand van 
zaken in de gids een uiteenzetting waarin wordt gesteld dat 
er naar het bouwproduct ‘ankerpunt’ moet worden gekeken 
als ware het een PBM. Vreemd en voorbarig: want een leu
ning, die als bescherming als veel veiliger wordt beschouwd 
dan een ankervoorziening, hoeft nooit gekeurd te worden. 
In Europees verband wordt in dit verband gewerkt aan een 
nieuwe norm en tot die tijd is de EN 795 ‘stand der techniek’ 
en onderwerp van discussie. 

Voor iedereen die zich zeker gesteld wil weten over de wet en  
regelgeving, de verscheidenheid aan PBM’s, wat er wel en  
niet mee beschermd wordt en waar deze aan moeten 
voldoen, is het raadzaam de gids aan te schaffen. De gids is 
eenvoudig te bestellen via www.pbmgids.nl ■

Ton Berlee

De PBM gids is, zoals het wordt aangeprezen, vooral een 
naslagwerk: een brok informatie, die je kunt naslaan als je 
het niet helemaal precies meer weet, wanneer het persoon
lijke beschemingsmiddelen betreft. De PBM gids is geen 
naslagwerk veilig werken en pretendeert dat ook niet te zijn. 
Dat de opstellers die valkuil hebben vermeden, is een groot 
compliment, zeker gezien de achtergrond van de auteurs. 
Van de 21 auteurs (!) werken er 15 bij een leverancier van 
PBM’s. Dat de PBM gids ook niet in alle opzichten duidelijk
heid verschaft, is eveneens een compliment: nog niet alles is 
namelijk duidelijk en samenhangend geregeld. 

Daar waar de regelgeving niet duidelijk of eenduidig is,  
wordt uiteengezet wat de huidige stand van zaken is. 
Een goed voorbeeld in dit opzicht is de PBM Verordening 
2016/425, die een overgangsperiode aangeeft voor regelge
ving over PBM’s. De aansprakelijkheid voor leveranciers wordt 
daarmee stapsgewijs op Europees niveau verduidelijkt en 
verbeterd. De achtergronden, de ontwikkelingen en de hui
dige stand van zaken worden duidelijk behandeld. Vooral de 
samenhang tussen de regels, de wettelijke bepalingen die 

gids 2018

PBMgids 2018
De PBMgids is een naslagwerk voor het maken 
van de juiste keuze in het gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen. De gids biedt op een 
duidelijke manier inhoudelijke informatie over een 
veilige en verantwoorde toepassing van persoonlijke 
beschermingsmiddelen in relatie tot de gevaren bij de uit 
te voeren werkzaamheden. In de diverse thema’s wordt 
zowel in algemene zin als specifiek per uitvoeringsvorm 
aandacht besteed aan de wettelijke bepalingen die 
van toepassing zijn bij de keuze en het gebruik van 
persoonlijke beschermingsmiddelen op het werk. Hierbij 
komt zowel de nationale als de Europese wetgeving 
aan de orde. Deze uitgave is bestemd voor hen die 
zowel direct als indirect verantwoordelijk zijn voor veilig 
werken en daarmee ook voor de inzet van persoonlijke 
beschermingsmiddelen in de onderneming.

PBM
gids 2018

9 789462 155305

Boek_PBM gids_2018_v2.indd   1 30-11-17   12:27



Veiligheid is 
vooruit kijken

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

Met het ontwikkelen van het nieuwe KS1 kabelsysteem heeft Daksafe zich gefocust op veiligheid, 
duurzaamheid, eenvoud en gebruikersgemak. Door de toepassing van RVS 316 materialen zijn zowel 
de duurzaamheid als het 100% hergebruik gegarandeerd.

Het KS1 kabelsysteem leent zich voor het gebruik van de meest voorkomende 8mm kabellopers. 
Door de taps toelopende tussenpunten en op schuinte instelbare tussenpunten, laten deze lopers 
zich zeer gemakkelijk over de tussenpunten geleiden.

Verder heeft Daksafe ook gekeken naar het voorkomen van inwendige condensatie en koudebruggen. 
Door het volledig isoleren van de plakplaten (ankerpunten) en het gebruik van expanderende isolatie 
rond de bevestigingsmiddelen worden deze problemen zo goed als voorkomen.

Door het Daksafe KS1 kabelsysteem geheel van RVS 316 te fabriceren kunnen wij het KS1 systeem 
garanderen voor minimaal 15 jaar* en verwachten wij een levensduur van 25 jaar+.
Daksafe heeft het systeem grondig getest volgens de EN 795:2012. Deze testen zijn gedaan onder 
het toezicht van Satra UK. 

Het kabelsysteem, het nieuwe Daksafe ankerpunt Piza II en het Mono anker zijn tevens getest op alle 
voorkomende bouwkundige ondergronden.

Het Daksafe DS1 kabelsysteem is geschikt om te monteren op de 
volgende ondergronden:
• Beton
• Kanaalplaatvloeren
• Gasbeton
• Durisol
• Staalplaatvloeren
• Hout
*In combinatie met een onderhoudscontract.

KABELSYSTEEM KS1

Daksafe BV

Waardsedijk Oost 12, 3417 XJ Montfoort
T. 0348 47 52 00 | F. 0348 47 14 86

info@daksafe.nl | www.daksafe.nl

Daksafe_Advertentie_230x300.indd   1 27-06-17   16:17

Dit leidt er toe 
dat we voor 
elke uitdaging 
een oplossing 
hebben bedacht

• EN 795:2012 Klasse A en C.
• Volledig RVS 316. 
• Maximaal 2 personen.
• Met veersysteem op spanning gehouden.
• Horizontaal en verticaal instelbare hoeken.
• Ankerpunten 2 en 2,5 mm RVS 100 mm geforceerd, dus naadloos.
• Volledig geïsoleerd, dus geen inwendige condensatie.
• Multifunctionele montagekop met felsmoer, geschikt voor montage van Klasse A en Klasse C 

kopstukken. Snel uitwisselbaar. Felsmoer is tot 10 atmosfeer waterdicht.
• Meervoudige bevestiging aan de ondergrond.
• Bevestigingsmiddelen zijn geïsoleerd met expansie isolatie ter voorkoming van koudebruggen.
• Geschikt voor de meeste kabellopers.
• Snelle montage.
• Geschikt voor bijna alle type bitumineuze en kunststof dakbedekking.
• Plaatsing bovenop de dakbedekking.
• Zeer geschikt voor groendaken.
• 15 jaar garantie i.c.m. onderhoudscontract.
• Levensduur 25 jaar+.

Het Daksafe KS1 kabelsysteem 
heeft de volgende kenmerken:

Daksafe_Advertentie_230x300.indd   2 27-06-17   16:17
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De Veiligheidsladder is een 

 instrument dat het veiligheids

bewustzijn vergroot en dit  

middels certificering inzichtelijk 

maakt. Wat is het precies en  

is het ook bruikbaar in de  

dakenbranche?

Veiligheidsladder vergroot 
veiligheidsbewustzijn

SPECIAL VEILIG WERKEN OP HOOGTE

Trede 4
Veiligheid heeft een hoge prioriteit, zit in alle vezels van het 
bedrijf. Er wordt continu geïnvesteerd in verhoging van het 
veiligheidsbewustzijn en medewerkers worden aangespoord 
elkaar aan te spreken op onveilig gedrag. Deze vorm van 
gedrag wordt hoog gewaardeerd.

Trede 5
Veiligheid is volledig geïntegreerd in de bedrijfsprocessen. 
Veiligheid zit ingebakken in het denken en doen van alle 
 medewerkers; ze zijn niet anders gewend. Dit wordt zeer 
hoog gewaardeerd.

CERTIFICATIE
Om inzichtelijk te maken dat een bedrijf werkt volgens de 
principes van de Veiligheidsladder, is aan de hierboven 
 beschreven treden een certificatieschema gekoppeld.  
Het Certificatieschema Veiligheidsladder bevat eisen (waar 
moet een bedrijf aan voldoen), criteria (tegen welke norm 
wordt getoetst), auditorrichtlijnen (waar wordt op gelet) en  
scores (hoe wordt het voldoen aan de criteria gewaardeerd). 

De score wordt bepaald op basis van 18 bedrijfskarakteristie
ken, die in relatie staan tot de bedrijfsorganisatie en –cultuur. 
Het certificaat wordt vervolgens beheerd door een  
College van Deskundigen (CvD) en een College van Belang 
hebbenden (CvB). Het CvD fungeert als operationeel beheer 
der van de Veiligheidsladder. Het is primair verantwoordelijk 
voor het uptodate houden van het certificeringsschema en 
functioneert als aanspreekpunt voor de Ladder Certificeren
de Instellingen ten aanzien van interpretatievraagstukken en 
andere kwesties. In het CvD zijn deskundigen van/namens 
opdrachtgevers en opdrachtnemers afgevaardigd.

Daarnaast fungeert een College van Belanghebbenden 
(CvB) als bestuurlijk college. Dit ziet toe op het beheer  
en de ontwikkeling van de Veiligheidsladder. Het CvB is  
breed samengesteld uit aanbesteders, het bedrijfsleven,  
de wetenschap en maatschappelijke organisaties en wordt 
geleid door een onafhankelijk voorzitter op bestuursniveau. 
Het College stemt ontwikkelingen af met (geïnteresseerde) 
opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere relevante  
(vak)organisaties. Voor het beheer en de ontwikkeling  
van de Veiligheidsladder wordt het CvB ondersteund en  
geadviseerd door de Commissie van Deskundigen en NEN.

DAKENBRANCHE
Is de Veiligheidsladder ook toepasbaar in de dakenbranche? 
Ja, want de Veiligheidsladder is zo ontworpen dat deze 
 toepasbaar is voor alle typen bedrijven. Hierbij wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdracht
nemers of leveranciers. De Veiligheidsladder biedt voldoende 
ruimte om de toepassing ervan per sector ‘op maat’ te 
 maken door eisen en criteria te interpreteren in de geest  
van de bedrijfssector, respectievelijk het type bedrijf dat 
beoordeeld wordt. 

Een bedrijf dat zich laat beoordelen neemt kennis van alle 
actuele en formele informatie inzake de toepassing van de 
Veiligheidsladder. Deze is verwoord in het actuele handboek 
en andere documenten. Op basis van de actuele informatie 
doet het bedrijf een zelfbeoordeling aan de hand van  

het certificatieschema van de Veiligheidsladder. Via de  
Self Assessment Questionnaire (SAQ) kan men aan  
de hand van een aantal vragen de veiligheidscultuur bin
nen het  bedrijf toetsen en analyseren hoe de veiligheid  
van de werknemers is ingebed in de organisatie.  
Een Ladder Certificerende Instelling (LCI) toetst vervolgens 
de opgave van het bedrijf en verifieert de opgave op basis 
van diverse interviews en waarnemingen in het bedrijf en 
tijdens werkbezoeken op locatie. De LCI stelt aan de  
hand hiervan de bereikte laddertredevast en reikt,  
indien voldaan is aan de minimumeisen, het overeenkom
stige Veilig Bewust Certificaat uit. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

De Veiligheidsladder is bedoeld als maatregel om bedrijven 
en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken. 
Nadat het systeem aanvankelijk is ontwikkeld door ProRail,  
is het sinds 1 juli 2016 in beheer genomen door  NEN.  
Sindsdien wordt het instrument in meerdere branches geïm
plementeerd, waaronder de bouw. Wat houdt het precies in?

VIJF TREDEN
De Veiligheidsladder onderscheidt vijf treden, dus vijf stadia 
van veiligheid, waarbij de vijfde trede het hoogste veilig
heidsniveau vertegenwoordigt:

Trede 1
In het bedrijf wordt weinig tot niets geïnvesteerd in verbete
ring van het veiligheidsgedrag. Dit gedrag is niet gewenst  
en wordt dus niet beloond.

Trede 2
Het bedrijf heeft de gewoonte om pas te veranderen nadat 
er dingen mis zijn gegaan. Verandergedrag is vaak ad hoc 
en van korte duur. Dit gedrag wordt matig gewaardeerd.

Trede 3
Het bedrijf heeft bepaald welke veiligheidsregels belangrijk 
worden gevonden. De betrokkenheid bij veiligheid en nale
ving van regels en wetten ligt voornamelijk bij het (hogere) 
management. Er wordt werk gemaakt van veiligheid en dat 
wordt gewaardeerd.
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Workshop 50-plus voor een  
duurzame en vitale toekomst

deze groep aan mee. 
Deelnemers van deze 
overblijvende groep 
hebben hun blik naar 
de toekomst verruimd 
en worden al een 
beetje de vitaliteits
ambassadeurs van  
het bedrijf.

En wat vonden de deelnemers van deze workshop?  
Enkele citaten:

•  ‘Interessant, je krijgt een andere kijk en wordt  
aan het denken gezet’

•  ‘Je wordt je bewust van de situatie en mogelijkheden’
•  ‘Het is je eigen verantwoordelijkheid om gezond te blijven’
•   ‘De workshop geeft handvatten’
•   ‘Het is leerzaam en goed voor iedereen’

De workshop 50plus is één van de vele stapjes. En bedenk: 
vele kleine stapjes zijn één grote stap op weg naar een 
mooie, duurzame en vitale toekomst. ■

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 installatiebedrijf 
Gebr. Janssen uit het Brabantse Beugen is met deze  
materie aan de slag gegaan. Eén van de maatregelen is  
de workshop 50plus.

We leven in een snel veranderende wereld en het lijkt wel 
of dit steeds sneller gaat. In de dakenwereld zijn we bijvoor
beeld gegaan ‘van teer naar mastiek, naar bitumen,  
naar kunststof en PVC, naar het verwerken van duurzame 
circulaire materialen’. Technieken, arbeidsmarkt, klanten, 
verduurzaming, globalisering, het gaat maar door. Kijk om je 
heen en je zult zien dat wat tien jaar terug heel gebruikelijk 
was, over tien jaar totaal anders zal zijn. Maar wat al deze 
jaren wel blijft, is de vraag naar écht vakmanschap. 

De vakman zal zich in deze veranderende omgeving  
staande moeten houden. Vraag is wat hij zelf kan doen  
om zijn werk tot aan zijn pensioen interessant en prettig  
te houden, ondanks leeftijd en mogelijke gezondheids
perikelen. Niets doen is geen optie! Gebr. Janssen heeft  
de handdoek opgepakt en heeft haar oudere werk 
nemers een  interactieve, dynamische en praktijkgerichte 
50plus workshop aangeboden.

De workshop is in company gehouden voor twee groepen 
van in totaal circa dertig personen. Daarna is een vervolg
workshop vitaliteit in de avonduren aangeboden. Daar is een 
introductie van de leefstijlcoach en individuele gesprekken 
met de leefstijlcoach aan gekoppeld. Deelname aan de ver
volgworkshop was geheel vrijwillig en hier deed de helft van 

SPECIAL 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 vitaliteitsmanage

mentprogramma ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

AABOSAFE Solingenstraat 15
7421 ZN  Deventer

T  088 9965485 / 0653339152 
F  057 0657776 

info@aabosafe.nl
www.aabosafe.nl

Simpel, snel, veilig.

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

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

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

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

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

op pannendaken
• Werkzaamheden op platte daken die 

grenzen aan een pannendak
• Het aanslijpen van pannen rondom een 

dakvenster 
• Reparatie, inspectie- en onderhoudswerk 

rondom schoorsteen of nok
• Het op hoogte inbrengen van 

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

valbeveiling)
• Montage en onderhoud van zonnepanelen 

(dakhaas evt. over de nok bevestigen)
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Onlangs publiceerde Inspectie SZW het Jaarplan 2018. In dit jaarplan worden 

trends op het gebied van veilig en gezond werken gesignaleerd en het beleid 

voor het komende jaar vastgesteld. Precieze cijfers zijn nog niet bekend, maar 

vastgesteld kan al wel worden dat het aantal ongevallen in 2017 is gestegen.

Aantal ongevallen blijft stijgen

SPECIAL VEILIG EN GEZOND WERKEN

De Inspectie ziet een aantal redenen voor de stijging van het 
aantal arbeidsgerelateerde ongevallen. Inspecteurgeneraal 
Marc Kuipers: “Te vaak gaan er zaken verkeerd omdat 
verzuimd wordt de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen. 
Of omdat de productie voorging. Soms door onwetendheid, 
door werkgevers die onvoldoende op de hoogte zijn van de 
wettelijke voorschriften. Toch lijkt zorgen voor veiligheid en 
gezondheid zo vanzelfsprekend. Niemand zit te wachten op 
een ongeval met alle emotionele, persoonlijke en financiële 
gevolgen. We zien ook dat in economisch slechte tijden be
drijven te weinig geld willen vrijmaken voor veiligheid. En dat 
ze, als de verkoop voor de wind gaat en er meer financiële 
middelen beschikbaar zijn, onvoldoende tijd vrijmaken om 
de veiligheid op een goede manier te regelen.”

In het jaarverslag van 2016 werd voor 2017 als uitgangspunt 
genomen dat meer onderzoek naar ongevallen zou leiden 
tot minder inzet van capaciteit voor inspectieprogramma’s 
gericht op preventie. Bovendien voorzag de Inspectie dat 
 bij een voortgaande stijging van te onderzoeken arbeids
ongevallen  enkele op preventie van onveilig en ongezond 
werk gerichte programma’s zouden moeten stoppen.  
Het regeerakkoord wijst nu structureel 50 miljoen euro toe 
aan versterking van de handhavingketen. Daarmee is 
 besloten dat de komende jaren de balans tussen reactief  
en preventief werk wordt teruggebracht.

OLIFANTENPAADJES
Ook op het terrein van eerlijk werk ziet de Inspectie de nodige  
uitdagingen. Een deel van de werkgevers zoekt voortdurend 
naar constructies om de kosten van arbeid te verlagen.  
Ze bewandelen zelfbedachte olifantenpaadjes, snijden 
officiële routes af. Op die manier ondermijnen ze de concur
rentiepositie van bedrijven die zich wel aan de regels 
houden. In Nederland lopen volgens het Jaarplan 2018 zo’n 
600.000 mensen het risico op onderbetaling. De Inspectie 
SZW schat dat het aantal slachtoffers rond de 24.000 ligt.

De Inspectie SZW signaleert in haar Jaarplan 2018 dat de 
economische motor steeds beter draait. Nadat het herstel 
zich aanvankelijk nog niet doorvertaalde naar de arbeids
markt, daalt de werkloosheid nu merkbaar. In sectoren waar
voor veel nieuw of tijdelijk personeel wordt gezocht, is sprake 
van schaarste. Naast de positieve kant van de toenemende 
groei en het stijgende aantal werkenden, springen ook de 
negatieve aspecten in het oog: meer risico’s op onveilig, 
ongezond en oneerlijk werk.

Het werkveld van de Inspectie SZW is breed. In Nederland  
zijn 1,6 miljoen bedrijven, 8,6 miljoen werkenden en  
1,4 miljoen mensen die een beroep doen op het sociale 
 zekerheidsstelsel. De Inspectie werkt binnen dit brede werk
veld met een duidelijke visie op werkend Nederland.  
De aandacht van de werkzaamheden ligt met name op 
het gebied van ongevallen en klachten, onderbetaling en 
uitbuiting en gevaarlijke stoffen.

De Inspectie ziet dat de meeste werkgevers zich aan de wet 
kunnen en willen houden. Anderen willen wel, maar kunnen 
het (nog) niet. Daarnaast is er een groep werkgevers die de 
wetten bewust overtreedt. En tenslotte zijn er de criminele 
organisaties, waarvoor alleen de winst telt. Ongeacht welke 
regels daarbij worden overtreden of mensen gedupeerd.

ONGEVALLEN 
Het aantal ongevallen blijft de laatste jaren stijgen. De ver
wachting is dat het aantal arbeidsongevallen in 2017 een 
stijging laat zien van circa 7% ten opzichte van 2016. Dit blijkt 
uit de voorlopige cijfers van de Inspectie en uit de werkdruk  
die inspecteurs ervaren door de stijgende aantallen mel
dingen die ze van de frontoffice van de Inspectie krijgen 
toegewezen voor onderzoek. Of dit ook geldt voor het aantal 
valongevallen, is op dit moment nog niet te zeggen: pas bij 
publicatie van het jaarverslag van de inspectiedienst zullen 
de uitgesplitste cijfers worden gepubliceerd.

In de bijstelling van het Jaarplan 2016 is gemeld dat de 
inspectiewerkwijze wordt aangepast. De controle op onder
betaling staat sinds januari 2016 voorop. Daarbij wordt ook 
gecontroleerd op overtredingen, zoals te lange arbeidstijden 
en illegaal werkende vreemdelingen. Het ging hier om  
een aanzienlijke verandering in de werkwijze, waarbij is aan
gegeven dat die nog niet is uitgekristalliseerd.

In het regeerakkoord is extra budget beschikbaar gesteld 
voor het versterken van de handhavingsketen. Komend jaar 
gaat de Inspectie daarvoor het fundament leggen. In 2022 
moet de uitbreiding gereed zijn. Circa driekwart van de totale  
capaciteitsuitbreiding wordt ingezet voor het bestrijden van  
oneerlijk werk, onderbetaling en uitbuiting. Toekomstige ont
wikkelingen  zoals de introductie van een meldplicht voor 
medewerkers die vanuit het buitenland in Nederland zijn 
gedetacheerd  gaan ook specifieke programmaeisen met 
zich meebrengen.■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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De horizontale levenslijn S-8

Safeline UK is opgericht in 2002 en werkt conform een 
kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001 en een 
milieumanagementsysteem conform ISO 14001.

De Safeline S-8 wordt vast geïnstalleerd als een horizontale levenslijn. Alle 
componenten worden vervaardigd uit rvs-kwaliteit 304 of 316 en zijn geschikt 
voor werkplaatspositionering of valbeveiliging. De unieke, gepatenteerde 
valdemper maakt het mogelijk S8-systemen aan te passen aan de 
installatievereisten.

Systemen van Safeline vormen een veilig werksysteem dat gebruikers die op 
hoogte werken en hun leidinggevenden bescherming biedt. 

Belangrijkste eigenschappen

− Getest en gecertifi ceerd door een externe aangemelde instantie 
 overeenkomstig de nieuwe EN 795:2012-norm voor type C verankeringen; 
 vervult en overtreft de vereisten van PD CEN/TS 16415:2013 voor 
 systemen.

− Geschikt voor elk soort dak, met inbegrip van samengestelde daken, 
 felsdaken en membraandaken.

− Integriteit van het dak blijft behouden.

− Een rekenprogramma waarborgt dat alle installaties binnen de veilige 
 werkbelasting van het Safeline-systeem vallen.

− Alle componenten worden vervaardigd uit rvs-kwaliteit 304 of 316.

− Het systeem is dankzij een unieke gepatenteerde valdemper precies af te 
 stemmen op de vereisten van de installatie.

− De multifunctionele onderdelen maken een continue verplaatsing langs de 
 levenslijn mogelijk zonder gebruik van de handen.

− Ankerpunten en componenten zijn zodanig ontworpen dat montage 
 mogelijk is op uiteenlopende constructies, profi elen en hellingen.

− Fungeert als gedegen veiligheidssysteem voor een lichaamsgewicht tot 
 140 kg en een maximum van 6 gebruikers, en verschaft werknemers 
 optimale toegang bij het werken op hoogte.

Force attenuation device® (Octrooi aangevraagd onder PM343215)

Safeline S-8
Horizontale Levenslijn

4

Veilig werken op hoogte met SpanSet

'Een levenslijn, waar je leven vanaf hangt'

Als je aan veiligheid denkt, dan denk je aan SpanSet. Al meer dan  
50 jaar is de SpanSet group een internationaal begrip op het gebied 
van veilig werken op hoogte, hef en hijstechniek en het vastzetten 
van ladingen. SpanSet Nederland B.V. is gevestigd in Moerdijk en is dé 
specialist op het gebied van veiligheid. Daarnaast geven de veiligheids
specialisten van SpanSet trainingen en doen zij inspecties en keuringen 
volgens EKHwerkvoorschriften.
Volgens richtlijnen is het belangrijk om goed vast te zitten met het juiste 
harnas aan een lijn, gemaakt van de hoogste kwaliteit, waar letterlijk 
je leven vanaf hangt. Daarom komt SpanSet nu met een vernieuwde 
horizontale verankeringslijn, namelijk de Safeline S8.  

DE NIEUWSTE VORM VAN VEILIGHEID
De uit rvs304 of 316 vervaardigde verankeringslijn verschaft werknemers 
optimale toegang bij het werken op hoogte. Het is van licht materiaal, 
met de hoogste kwaliteit gemaakt. De S8 wordt geïnstalleerd als een 
horizontale verankeringslijn. De unieke gepatenteerde valdemper maakt 
het mogelijk de S8 systemen aan te passen aan de installatievereisten. 
Door de multifunctionele onderdelen, kan de medewerker op het dak  
vrij bewegen. Deze beveiligingslijn is geschikt voor ieder soort dak, 
waaronder ook samengestelde daken, felsdaken en membraandaken. 
Daarnaast fungeert het veiligheidssysteem voor een lichaamsgewicht 
tot 140 kilogram en een maximum van zes gebruikers. 

INNOVATIE IS DE SLEUTEL
Buiten de S8 heeft SpanSet reeds jaren een tijdelijke verankeringslijn, 
de ERGOlijn. Als de medewerker bij werken op hoogte vaak van plaats 
verandert, dan moet de medewerker op het dak het zekeringssysteem 
steeds opnieuw aanbrengen. De tijdelijke horizontale verbindingslijn 
maakt het veel gemakkelijker. Men spant de horizontale band tussen 
twee bevestigingspunten. Met de Ergotrekratel spant u de band  
aan en de losse bandeinden bergt u op in de transporttas. Zo kunt u 
er niet over struikelen. U wint aan bewegingsvrijheid over de volledige 
lengte van de veiligheidsband. 

Medewerkers die op hoogte werken, hebben geschikte middelen nodig 
om zich tegen vallen te beschermen. Wat minder vanzelfsprekend is,  
is het feit dat diezelfde middelen  als deze niet juist zijn ontworpen    
ook ernstige gevaren kunnen vormen. 
Werken aan of op een dak kan risicovol zijn, maar met de juiste uitrusting 
bied je je medewerkers de beste werkomstandigheden.  

SpanSet denkt mee. Of het nu in de vorm is van trainingen of op maat 
gemaakt advies, SpanSet is er op alle gebieden van veiligheid. 

SpanSet Nederland B.V. | Plaza 24c | 4782 SK Moerdijk |T. (0168) 38 68 00  
info@spanset.nl | www.spanset.nl |
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Het magazijn is een belangrijk knooppunt van de bedrijfswerkzaam 

heden. Een magazijn praktisch inrichten is belangrijk, maar veiligheid  

moet altijd  voorop staan. Eddy van Sas van specialist Manutan  

beschrijft de aandachtspunten.

Veilig werken  
in het magazijn

SPECIAL VEILIG EN GEZOND WERKEN

AANRIJDBEVEILIGING
In een magazijn zijn vorkheftrucks heel nuttige, maar ook 
gevaarlijke voertuigen. Alle magazijnstellingen moeten daar 
om voorzien zijn van een aanrijdbeveiliging, waardoor een 
stelling na een kleine aanrijding niet meteen gevaarlijk 
beschadigd raakt. Deze aanrijdbeveiligingen zijn er voor alle 
hoeken en kopse kanten van stellingen. Niet alleen als er 
vorkheftrucks in het magazijn rondrijden is aanrijdbeveiliging 
nuttig, maar ook als werkbusjes ’s avonds in het magazijn 
worden geparkeerd, kunnen er ongelukken gebeuren.

VERANKERING
Juiste verankering van magazijnstellingen is van essentieel be 
lang om de veiligheid in het magazijn te borgen. Dit kan op 
de standaard manier door in vloeren te boren en eventueel 
onderling te verankeren. Maar ook als dat niet mogelijk is,  
is er een oplossing in de vorm van chemische verankering.

BLIJVEN CONTROLEREN
Het is verstandig een medewerker verantwoordelijk te  
maken voor de veiligheid van het magazijn. Dat betekent 

dat beschadigingen en ongelukken bij hem of haar gerap
porteerd worden en deze persoon er actie op onderneemt. 
Ook heeft deze persoon een checklist die regelmatig wordt 
doorgelopen. Naast beschadigingen, staat ook de maxima
le belasting op de checklist van de veiligheidsmedewerker.  
Op alle stellages moet staan wat de maximale belasting 
is en de medewerker moet controleren of die niet wordt 
overschreden. Het is ook de verantwoordelijkheid van deze 
medewerker dat de taken worden overgedragen als hij  
of zij afwezig is.

BMWT KEURING
Een magazijn is nooit klaar. Ook als alle stellages staan en 
alle veiligheidsmaatregelen zijn genomen, is het belangrijk 
de veiligheid in de gaten te blijven houden. Dat kan  
door het plaatsen van veiligheidsborden, maar ook door  
het magazijn jaarlijks te laten keuren. Het geniet de voor
keur dit te laten doen door monteurs die zijn gecertificeerd 
volgens het BMWT keurmerk. 

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Eddy van Sas, Manutan

Er zijn vele hoeken en gaatjes waar ongelukken kunnen 
gebeuren. Vooral magazijnen die in de loop der tijd  
verder zijn uitgebouwd, hebben vaak onveilige hoeken.  
Een stelling die een keer is aangereden door een vork
heftruck, hoge rekken zonder doorvalbeveiliging, slecht of 
helemaal niet verankerde stellingen…

DOORVALBEVEILIGING
Zeker een magazijnstelling of een palletstelling waar een 
looproute achterlangs loopt, moet aan de achterkant be
veiligd zijn met een doorvalbeveiliging. Dit zijn gaaswanden 
die achter de palletstelling gemonteerd worden. Als een 
vorkheftruckchauffeur dan per ongeluk een pallet over de 
rand duwt, komt deze op de grond terecht zonder het risico 
dat er een collega gewond raakt.



Gebruiksvriendelijke oplossingen van MSA 
Bij MSA weten we dat onze producten veilig werken eenvoudig moet maken.  
In de absolute wetenschap dat ze u op het kritieke moment beschermen.   

Met de slimme Transfastener™ loopwagen bevestigd op onze hoogwaardige 
Latchways® kabelsystemen geniet u van optimale bewegingsvrijheid op daken.   

Gecombineerd met onze comfortabele V-FIT™ harnasgordel biedt MSA u 
valbeschermingsoplossingen waarmee u zich volledig op uw werkzaamheden 
kunt concentreren. Veilig en vertrouwd.

Complex Worksites. 
Simplified Fall Protection Solutions.

MSA BeNeLux
De Factorij 33, 1689 AK Zwaag, Nederland

+31 (0) 229 25 03 03  |  info.NL@MSAsafety.com  |  MSAsafety.com

Lees meer op 
MSAsafety.com/fallprotection
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DASHBOARD DUURZAME INZETBAARHEID VOOR HOVENIERS
Hoveniers zijn dagelijks bezig met het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van groen. Maar zijn zij ook bezig met de  
toekomst van het bedrijf en hun werknemers? Het Dashboard duurzame inzetbaarheid hoveniers helpt om inzetbaarheid  
ook eens op die manier te bekijken.

Sociale partners in de sector hoveniers (Branchevereniging VHG, CNV Vakmensen en FNV agrarisch en groen) vinden  
het belangrijk dat werkgevers en werknemers nadenken over inzetbaarheid. Daarom is het ‘Dashboard duurzame  
inzetbaarheid hoveniers’ ontwikkeld. Dit Dashboard geeft een compleet overzicht van alle beschikbare handvatten  
gekoppeld aan de thema’s: vitaal, gezond en veilig werken, balans en werkplezier, ontwikkeling. Werkgever en werknemer  
kunnen hiermee samen aan de slag. Het Dashboard vindt u op: www.inzetbaarheidhoveniers.nl.

 “Het Dashboard is een perfect startpunt voor gesprekken tussen werkgever en werknemer”, vindt Olaf Janssen. Janssen is  
algemeen directeur van BTL Nederland en zit namens de werkgevers in de paritaire werkgroep die opdracht gaf voor  
het ontwikkelen van het dashboard. “Binnen BTL wil ik hem met nieuwe werknemers gelijk doornemen. Dan komen alle  
belangrijke thema’s voorbij, zoals veiligheidsafspraken en de mogelijkheden voor scholing. Als werkgever laat je daarmee  
zien dat je het belangrijk vindt dat werknemers veilig en met plezier werken én blijven werken. 

MINISTERIE SZW LAAT ONDERZOEK DOEN NAAR FLEXIBELE ARBEIDSRELATIES
Oudminister Lodewijk Asscher heeft in zijn laatste maand als Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW) aan de SociaalEconomische Raad (SER) gevraagd onderzoek te 
doen naar gezond en veilig werken. Met behulp van het onderzoek moet duidelijk worden 
wat de gevolgen zijn van de veranderende arbeidsmarkt voor de arbeidsomstandigheden.

In de brief aan SER spreekt Asscher erover dat “de ontwikkelingen in arbeidsrelaties, 
zoals de flexibilisering van de arbeid, de toenemende diversiteit in arbeidsrelaties 
en vormen van bedrijvigheid en de komst van werk, zoals het kluswerk, dat langs 
digitale weg wordt verhandeld, grote gevolgen hebben voor de Nederlandse 
economie, werkgelegenheid en arbeidsmarkt.”Asscher besluit de brief aan de 
SER met het verzoek een verkennend onderzoek te doen naar de gevolgen van 
de veranderende arbeidsrelaties en de veranderingen op de arbeidsmarkt voor 
het gezond en veilig werken.

Kort samengevat vraagt Asscher onderzoek te doen naar:
• De consequenties van langer doorwerken voor gezond en veilig werken.
• De relatie tussen flexibele arbeidsrelaties en gezond en veilig werken.

LESSEN UIT 4.600 DIA’S
In januari 2018 realiseerde Volandis de 5.000e DIA (Duurzame Inzetbaarheuids Analyse) in de bouw & infra. 
Sinds september 2017 lopen de getallen op naar circa 800 DIA’s per maand. Arbodiensten en Volandis ko
men qua planning en logistiek van PAGO’s en DIA’s steeds beter in vorm. En ook de aanbieders van diensten 
in de tweede lijn, onder andere James, MijnLoopbaancoach, Bouwloopbaan en CSR, zien een stijging in het 

aantal intakes. Bedrijfsartsen en DIAadviseurs verrichten dus 
goed werk. Het aantal doorverwijzingen naar vervolgactivi
teiten binnen de arbodienst, onder andere werk en leefstijl
advies, blijft nog sterk achter bij de afgesproken targets.

EERSTE ONDERHANDELING NIEUWE CAO BIKUDAK
De onderhandelingen voor een nieuwe CAO BIKUDAK 

zijn gestart. Uit de CAOenquête zijn voorstellen naar 
voren gekomen, uitgewisseld en toegelicht. Belangrijk 

thema voor alle partijen is het probleem van langer 
doorwerken. FNV en CNV willen, met de werkgevers, 

onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de 
werknemers op een gezonde manier de AOWleeftijd te 

laten halen.  Daar wordt een onafhankelijk bureau bij 
betrokken. Insteek van het onderzoek is haalbaarheid, 
betaalbaarheid en toekomstbestendigheid (voor jong 

en oud) van een mogelijke regeling. De uitkomsten van 
dit onderzoek zijn niet bindend, maar adviserend en 
mogen niet vertragend werken voor de nieuwe CAO.

VAKBEURS VOOR VEILIG WERKEN
 Safety&Health@Work is het belangrijkste onafhankelijke ken
nisplatform en de drukst bezochte netwerkbijeenkomst voor 
professionals. De vakbeurs en het gelijktijdig georganiseerde 
congres bieden de ruim 4.000 bezoekers de laatste trends 
en ontwikkelingen op het gebied van 

veilig en gezond werken en zijn een belangrijke schakel in het delen 
van kennis en het beïnvloeden van gedrag. De 100 exposanten tonen 
twee dagen lang de nieuwste producten, diensten, trainingen en 
certificeringen die bijdragen aan de veiligheid van de werkomgeving.
 Maar er is ook veel aandacht voor menselijk gedrag. Want proces
sen, techniek en procedures rond veiligheid mogen dan vaak wel op 
orde zijn, routinematig werken blijkt de belangrijkste oorzaak in die 
gevallen dat het toch misgaat. Hoe krijg je werknemers zo ver dat ze 
hun gedrag willen veranderen? En hoe kunnen we een bedrijfscultuur 
creëren waarin veiligheid en gezondheid belangrijke waarden zijn?
 
Safety&Health@Work vindt plaats op 11 en 12 april 2018  
in Ahoy in Rotterdam.

WILTEC INTRODUCEERT GEHOORBESCHERMING MET DAB+ EN BLUETOOTH 
Gehoorschade is onomkeerbaar en heeft grote gevolgen voor zowel het  
sociale leven als het functioneren en de veiligheid op de werkvloer.  
Een veelgehoorde opmerking is dat het zo stil werken is. De radio of het  
gerinkel van een telefoon zijn niet goed hoorbaar en de gebruiker doet  
zijn oorkap dan al snel af, met alle gevolgen van dien. Wiltec introduceert  
de eerste gehoorbeschermer in de wereld met DAB+ radio van 3M en  
de Honeywell Sync Wireless oorkap met Bluetooth. 

artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

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

info@artilan.nl
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ESTHER WIENESE IN ACHT VRAGEN

BURGERLIJKE STAAT?
VRIJGEZEL

KINDEREN?
GEEN. GELUKKIG NIET.

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT?
MIJN WERKTIJD EN VRIJE TIJD LOPEN DOOR ELKAAR. IK ZIE MIJN WERK OOK NIET 
ZOZEER ALS WERK, IK VIND HET LEUK OM TE DOEN. DAT BETEKENT DAT IK OOK IN 
DE AVONDEN EN DE WEEKENDEN WERK, MAAR TIJDENS KANTOORUREN OOK WEL 
EENS IN BAD GA OF MET VRIENDINNEN AFSPREEK. 

FAVORIETE BAND/MUZIEK?
IK LUISTER NIET ZO VEEL NAAR MUZIEK. DE CD DURF JIJ? VAN ELLEN TEN DAMME 
HEEFT ME DOOR VEEL MOEILIJKE MOMENTEN GEHOLPEN.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING?
IK HOU VAN EILANDEN, OMDAT DAARDOOR EEN TE VERKENNEN GEBIED OP EEN 
NATUURLIJKE WIJZE WORDT AFGEBAKEND. DAAROM HOU IK OOK VAN STEDENTRIPS. 
DE GRIEKSE EILANDEN VIND IK PRACHTIG.

FAVORIETE STAD?
ROTTERDAM NATUURLIJK! AL MOET IK ZEGGEN DAT IK BANGKOK WEL ERG INDRUK
WEKKEND VOND TOEN IK ER WAS. SINDSDIEN BEN IK EEN STUK BESCHEIDENER OVER 
DE GROOTTE VAN DE STAD WAAR IK WOON.

FAVORIETE ARCHITECT OF GEBOUW?
DE TAJ MAHAL IN INDIA.

WAAR BEN JE HET MEEST TROTS OP?
DAT IK IN DEZE STAD MIJN LEVEN EN NETWERK HEB OPGEBOUWD. ROTTERDAM IS 
EEN STAD DIE JE MOET ONTGINNEN, HET IS WAT JE ERVAN MAAKT. IK BEN ER TROTS 
OP DAT IK DAT OP DEZE MANIER HEB GEDAAN.

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.

Multifunctioneel 
 dakgebruik wint steeds 
meer aan relevantie

AAN TAFEL MET… ESTHER WIENESE

interesses samen,” vertelt Wienese. “Als tekst 
 schrijver heb ik altijd een passie gehad voor de menselijke 
insteek van de verhalen die ik schrijf. En ik hou erg van 
 Rotterdam. Tien jaar geleden verhuisde ik voor de liefde naar 
deze stad. Die liefde hield geen stand, maar ik ben voor 
de stad gebleven. Inmiddels verzorg ik rondleidingen door 
 Rotterdam en schrijf ik voor het Rotterdamse magazine Gers! 
regelmatig artikelen over het uitzicht van Rotterdammers 
vanuit hun huis.”

“Het idee van een boek over de daken van Rotterdam is 
afkomstig van Marcel Jongmans, destijds ambtenaar bij de 
gemeente Rotterdam. In samenwerking met hem, de organi
satoren van de Rotterdamse Dakendagen en de Urbanisten 
heb ik een concept inhoudsopgave gemaakt. Toen die er 
eenmaal lag, bleek er vanuit de gemeente geen budget te 
zijn! Het lot van de zzp’er… Ik had er inmiddels al veel tijd in 
zitten en ik was ook zo enthousiast over het plan dat ik heb 
besloten zelf fondsen te werven. Gelukkig waren veel partijen 
ook enthousiast en kon het boek worden gerealiseerd met 
de hulp van o.a. zes sponsors, die een minimaal aantal 
exemplaren afnamen.”

MAATSCHAPPELIJKE FUNCTIE
“Door de gesprekken met de diverse ‘visionairs’ werden de 
vele mogelijkheden van het dak me duidelijk. Het boek is 
ingedeeld in blauwe, gele, groene en rode daken (respec
tievelijk: daken die worden ingezet voor regenwateropvang, 
duurzame energieopwekking, natuur en wonen/werken/re
creëren). Al deze daken vervullen dus een maatschappelijke 
functie. Door de verstedelijking worden al deze onderwerpen 
steeds relevanter. Ga maar na: we zien nu al de gevolgen 
van de klimaatverandering, de neerslag wordt steeds heviger 
en steden hebben steeds meer moeite om het water op een 
goede manier af te voeren. Daken kunnen hier een belang
rijke rol in spelen. Ook zijn daken bij uitstek geschikt om in te 

zetten op de verdere ontwikkeling van duurzame energie. 
Door de inzet van groen op het dak, en door de daken  
met elkaar te verbinden, kan een hele nieuwe laag in de 
stad ontstaan. Gezinnen hoeven dan niet meer te verhuizen 
naar bijvoorbeeld Berkel en Rodenrijs voor een tuin;  
ze kunnen het dak op. En denk eens aan alle mogelijkheden 
voor bijvoorbeeld de horeca! Nu al zijn er prachtige voor
beelden te bewonderen.”

Dat deze ontwikkelingen steeds verder zullen gaan, staat voor 
Wienese vast. “Amazon is al aan het onderzoeken in hoe
verre de pakketjes met behulp van drones kunnen worden 
bezorgd. Het lijkt nu nog futuristisch, maar het gaat snel.  
Over 10 jaar ziet de wereld er heel anders uit. Als pakketbe
zorging inderdaad met behulp van drones gaat gebeuren, 
heeft men een goede daktoegang nodig. En dat zal direct 
de vraag naar het verdere gebruik van het dak stimuleren.”

“Alles staat of valt met de kwaliteit van deze daken,” vervolgt 
ze. “De techniek is bekend en er is veel mogelijk. Maar er hoeft 
maar één keer een groenpakket te worden aangebracht op 
een dak dat de belasting eigenlijk niet aankan, of er hoeft 
maar één keer ergens een lekkage te ontstaan en het imago 
van het dak als integraal onderdeel van het gebouw loopt 
grote schade op. De ontwikkelingen zijn dus gebaat bij kwali
teit. Er is geen ruimte voor beunhazen.”

INSPIRATIE
Het Rotterdamse Dakenboek is zoals gezegd primair bedoeld 
om mensen te stimuleren na te denken over het gebruik 
van het dak. Wienese: “Het is nog lang niet vanzelfsprekend 
dat mensen gaan investeren in het dakgebruik. Mensen 
investeren in een nieuwe auto of een nieuwe keuken, maar 
alleen bij een investering in het dak stellen ze direct de vraag 
naar de terugverdientijd. Dat is natuurlijk omdat de primaire 
functie van een dak de waterdichtheid is: elke extra functie 
moet worden terugverdiend. Maar het comfort dat men van 
een nieuwe auto of een nieuwe keuken verwacht, is heel 
vergelijkbaar met het comfort dat een dak kan bieden.  
Een extra groene ruimte op het dak maakt het leven aan
genamer en gezonder.”

“Daarom ben ik blij dat ik in mijn boek een groot aantal 
mensen aan het woord heb kunnen laten die interessante 
ideeën over het dakgebruik hebben en hoe dit te verwe
zenlijken. Zo heb ik erg mijn best gedaan om architect  
Winy Maas te strikken voor een interview. Hij was degene die 
het Groot Handelsgebouw voorzag van een tijdelijke trap 
en op deze manier het meervoudig dakgebruik bij het grote 
publiek onder de aandacht bracht. Hij heeft interessante 
ideeën over hoe het daklandschap zich verder zou moeten 
ontwikkelen. Maar ook bevat het boek gesprekken  
met bijvoorbeeld hoogleraar Jan Rotmans, beleidsmaker 
 Arnoud Molenaar en stedenbouwkundige Arjen Knoester. 
Van het ene verhaal kwam het andere. Wellicht zit er over 
een aantal jaar wel een geactualiseerde, en uitgebreide ver
sie in, maar voorlopig ben ik nog druk met de vertaling van 
het boek in het Engels. Rotterdam is een internationale stad 
en ik ben ervan overtuigd dat de stad ook internationaal 

een voorbeeldfunctie kan vervullen.” ■

Eind vorig jaar verscheen Het Rotterdamse Dakenboek, een 
fraai vormgegeven boek over het multifunctioneel dakge
bruik in Rotterdam. In het boek komen twintig experts aan 
het woord (‘visionairs’), die hun visie op het dakgebruik 
uiteenzetten, en wordt een dertigtal aansprekende daken 
beschreven. Het boek is nadrukkelijk bedoeld ter inspiratie, 
om zodoende de ontwikkelingen op dit gebied te stimuleren. 
Zie onze recensie in Roofs december 2017 voor een uitge
breide beschrijving. Tot voor kort was auteur Esther Wienese 
nog een betrekkelijke leek op het gebied van daken,  
maar tegenwoordig is ze een enthousiast pleitbezorger  
van het multifunctioneel dakgebruik, of zoals het ook wel 
wordt genoemd: de bovenstad. 

Het interview vindt plaats in hotel Citizen M, met een prachtig 
uitzicht op het Rotterdamse Witte Huis. Het is de ideale locatie 
voor iemand die naar eigen zeggen gefascineerd is door 
uitzichten en de stad Rotterdam. “In dit boek komen al mijn 



Vloeibaar, dus flexibel

In alle vormen en maten
De vormentaal is een belangrijk onderdeel van de identiteit van een 
gebouw. Met Triflex zijn concessies aan vorm niet nodig. Laat u inspireren 
door deze projecten. 

Koepeldak symbool voor culturen
Een houten spantenconstructie vormt de basis van de ellipsvorm van het 
dak van dit horeca paviljoen aan het Mercatorplein in Amsterdam. Drie 
daklichten komen vanuit dit dakvlak omhoog. Het ontwerp van SeARCH 
Architecten symboliseert de rijkdom aan culturen in De Baarsjes. De 
opvallende rode dakbedekking is het resultaat van een afwerking met 
Triflex Cryl Finish 205. Door de toepassing van Triflex ProTect is het dak 
duurzaam waterdicht gemaakt en is een glad, naadloos oppervlak ont-
staan. Al sinds 2010 staat het paviljoen bekend als hotspot in  
Amsterdam.

Rioolgemaal als sculptuur in polderlandschap
De functie van rioolgemalen speelt zich grotendeels onder de grond af. 
In grote golven pompen ze vuil water naar de zuivering. In opdracht 
van Hoogheemraadschap Rijnland bracht architect Aletta van Aalst de 
functie en geschiedenis van rioolgemaal Boesingheliede in de gemeente 
Haarlemmermeer aan de oppervlakte. De geschubde bovenbouw is 
een samenstel van een betonnen plint met staalskelet. Het raamwerk is 
voorzien van houten beplating in golfpatroon. Triflex ProTect en Triflex 
ProDetail beschermen de techniek die in het gemaal zit tegen indringing 
van water en geven het ontwerp kleur.

‘De grote kiezelsteen vormt een opvallend contrast met de 
rechte lijnen en klassieke uitstraling van de  

aangrenzende gebouwen’

Ronde vormen voor Audimax 
Deze witte organische vormen huisvesten het auditorium van de Univer-
siteit van Leipzig. De grote kiezelsteen vormt een opvallend contrast met 
de rechte lijnen en klassieke uitstraling van de aangrenzende gebouwen. 
De aula Audimax is een hedendaagse interpretatie van de voormalige 
universiteitskerk en biedt ruimte aan 800 mensen. Architect Erick van 
Egeraat is  verantwoordelijk voor het ontwerp van het gehele  
universiteitsgebouw.

Triflex BV | Boerendanserdijk 35 | 8024 AE  Zwolle   

T: +31 (0)38 460 20 50 | info@triflex.nl | www.triflex.nl
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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

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

Wij zijn er trots op de enige landelijke aanbieder te zijn die in staat is om onmiddellijk 
na opdracht razendsnel zetwerk op maat te zetten. Wij beschikken namelijk over 17 
industriële zetterijen verspreid door heel Nederland. Daardoor hoeft u nooit meer één of 
meerdere dagen te wachten op uw zetwerk, maar kan het altijd ergens in de buurt voor u 
gezet worden! 

U kunt uw zetwerk op maat gewoon bestellen bij elk van onze 19 vestigingen. Wij zorgen 
dan dat alles direct voor u klaar staat of snel naar u verzonden wordt. Dit kan uiteraard 
samengaan met alle andere van onze ruim 8000 artikelen uit ons assortiment!

Zetwerk op maat 
Vanuit 17 zetterijen verspreid door Nederland.

Waarom zetwerk van Aabo Trading?

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

Oneindig
veelzijdig.



Roofs     6362     Roofs

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Het Hoogheemraadschap van Delfland helpt met haar stimuleringsregeling 

klimaatadaptatie de aanleg van groene daken, waterbergende maatregelen 

en groenblauwe schoolpleinen. Zelfs de particulier die een klein schuurdak  

in de Groene Tornado van de Stichting Roof Update aanmeldt, wordt mee

genomen. Het waterschap berekende dat er in het stedelijke gebied een  

 wereld te winnen is. Als iedereen meehelpt aan het bufferen van water tijdens 

de piekbuien kan het waterschap zonder ingrijpende maatregelen tot 2050 

het water aan.

Hoogheemraadschap 
stimuleert toepassen 
groene daken

WATERBERGENDE MAATREGELEN LONEN DE MOEITE

gezamenlijke ambitie van de verschillende overheden op dit 
punt in de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie.

ONDERZOEK
Het gebied van Delfland dat zich uitstrekt van Den Haag tot 
Zoetermeer en het Westland, Delft en een stukje Rotterdam, 
is zo dicht bebouwd dat maatregelen in het oppervlaktewa
tersysteem om wateroverlast te bestrijden niet in alle situaties 
haalbaar of betaalbaar zijn. “In dit soort situaties kunnen 
maatwerkoplossingen buiten het oppervlaktewatersysteem 
die regenwater bij de bron vasthouden uitkomst bieden,” 
schrijven onderzoekers van Witteveen + Bos in de Verkenning 
Vasthoudmaatregelen Delfland.

Omdat het beheergebied alles behalve homogeen is, 
ver schillen de vasthoudmaatregelen sterk. “Het pallet aan 
vasthoudmaatregelen is zeer divers. Wat deze maatregelen 
gemeen hebben, is dat het gaat om kleinschalige maat
regelen, buiten het oppervlaktewatersysteem, op het terrein 
van inwoners, bedrijven of medeoverheden. Voorbeelden 
zijn de aanleg van waterbergende of groene daken, water
pleinen, gietwaterbassins, waterdoorlatende verharding,  
het verwijderen van tegels uit de tuin, het plaatsen van 
‘slimme’ regentonnen en het infiltreren en bergen van water 
in de bodem,” schrijven de onderzoekers.

Er zijn drie scenario’s onderzocht voor 
het tempo waarin de implementatie  
van vasthoudmaatregelen zich vol
trekt. De drie scenario’s verschillen 
onderling in de mate waarin partijen 
in het gebied onderdeel worden van 
de transitie naar een (meer) gecon
troleerde afvoer van regenwater naar 
het watersysteem. 

In scenario 1 ‘meeliften’ is klimaat
adaptatie onderdeel van het beleid 
en handelen van overheden. Dit be
tekent dat de overheden vasthoud
maatregelen meenemen bij vervan
gingsinvesteringen in de publieke 
ruimte (wegen, riolering, etc.);

Scenario 2 ‘faciliteren’ richt zich in 
aanvulling op scenario 1 ook op 
het bedrijfsleven. In dit scenario 
maakt de overheid afspraken met 
het georganiseerde bedrijfsleven en 
woningcorporaties. Hierdoor zal een 
deel van de bedrijven op vrijwillige 
basis bij vervangingsinvesteringen 
vasthoudmaatregelen gaan treffen;

Scenario 3 ‘versnellen’ bekijkt in aanvulling op scenario 1  
en 2 ook het maximale potentieel in de private ruimte.  
Hierbij wordt door de overheden met behulp van (aan
gepaste) regelgeving en financiële incentives (bijvoorbeeld 
subsidies of aangepaste lastenheffing) het realiseren van 
vasthoudmaatregelen door bedrijven en particulieren 
 maximaal gestimuleerd.

“Uit de verkenning blijkt dat we in theorie in staat zijn bijna  
5 miljoen m3 regenwater vast te houden in het gebied,”  
zegt Paauwe. “We hebben uitgerekend dat onze opgave 
voor het voorkomen van wateroverlast in het stedelijk gebed 
tot 2050 circa 4 miljoen m3 bedraagt. Vooral in het derde sce
nario blijkt een enorm potentieel aanwezig te zijn. Als we in 
staat zijn om dit potentieel in de private ruimte aan te boren, 
kunnen we echt meters maken.” 

KOSTEN EN BATEN
In de verkenning is becijferd met hoeveel de gevolgschade 
bij wateroverlast (naar verwachting) afneemt binnen de 
diverse scenario’s. Uit deze analyse volgt dat vasthoud
maatregelen in stedelijk gebied een doelmatig alternatief 
kunnen zijn. In meer landelijke polders is vasthouden een 
veel minder doelmatige oplossing. 

“Door alle kleinschalige initiatieven in te zetten kunnen we 
voorkomen dat we in de toekomst grote investeringen in 
het watersysteem moeten doen. Vandaar dat onze strate
gie zich richt op het vergroten van het waterbewustzijn en 
het bereiken van heel veel partijen. Zo gaan we in gesprek 
met gebouw en grondeigenaren en ondernemers om hen 

bewust te maken van de maatregelen die ze zelf kunnen 
nemen en ondersteunen we inwoners die plannen hebben 
om maatregelen uit te voeren die de sponswerking vergro
ten. Daarbij wijzen we ze op de mogelijkheid van financiële 
ondersteuning uit de stimuleringsregeling.”

Het Hoogheemraadschap werkt actief aan groenblauwe 
oplossingen op scholen, groene daken, en ondersteunt  
ook de deelnemers aan de Groene Tornado van de  
Stichting Roof Update. ■

Stichting Roof Update

Programmacoördinator klimaatadaptatie Carl Paauwe van  
het Hoogheemraadschap van Delfland benadrukt dat 
 bewoners van het stedelijk gebied een belangrijke rol spelen 
om de doelstelling van het Hoogheemraadschap te berei
ken. “Al meer dan 725 jaar zorgen we voor droge voeten, 
stevige dijken en schoon water. Klimaatverandering leidt,  
met de steeds hevigere korte regenbuien, weer voor een 
nieuwe uitdaging. We hebben laten onderzoeken hoe we 
deze uitdaging kunnen aangaan. Het vergroten van de 
sponswerking van het versteende gebied is een belangrijke 
factor. Als we ook dat schuurtje of woonhuis in de buurt mee 
kunnen nemen helpt dat. Ieder beetje water dat we vast
houden waar het valt; op het dak, op het maaiveld of in de 
ondergrond, betekent ontlasting van het riool en draagt  
bij aan het voorkomen van grote pieklozingen op het water
systeem. Elke druppel telt. ”

In het Waterbeheerplan 20162021 van het Hoogheemraad
schap van Delfland is als doel opgenomen dat waterrobuust 
en klimaatadaptief inrichten in 2020 integraal onderdeel  
is van het beleid en handelen. Delfland streeft ernaar in  
2050 het beheergebied zo goed mogelijk naar deze inzich
ten te hebben ingericht. Dit volgt uit de overeengekomen 

Maatregel Potentieel vasthoudvolume 
in de publieke ruimte (m3) 

Potentieel vasthoudvolume 
in de private ruimte (m3) 

regenwatervijvers zonder folie 580.000  

regenwatervijvers met folie 200.000 350.000 

infiltratiekratten 2.600.000 2.700.000 

doorlatende verharding 1.200.000 300.000 

ITriool 750.000  

waterpleinen 200.000  

polderdaken 50.000 830.000 

retentiedaken 20.000 300.000 

kasdaken  460.000 

uitbreiding gietwaterbassins 
glastuinbouw en dynamische 
inzet daarvan 

 380.000 

waterzakken onder panden 60.000 1.100.000 

waterschutting tuinen 20.000 630.000 

regentonnen 2.000 55.000

Tabel 1 : het theoretisch potentieel voor het vasthouden van water in m³. 
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Unidek Platinum Kameleon
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11840_adv_Unidek Platinum Kameleon_230x300mm.indd   1 28-08-17   08:54

Hoofdkantoor | Van Salmstraat 46 | 5281RS Boxtel | 0411 688 339 | www.zinkunie.nl

Zinkunie is marktleider in het leveren en fabriceren van zinken, koperen, r.v.s. en loden artikelen. 
Daarnaast hebben we een uitgebreid assortiment in dakbedekking.
Met dit brede aanbod en onze uitgebreide expertise op het verwerken van deze artikelen, bieden 
wij u het one-stop-shop principe. Zo zijn bijna al uw dak- en gevelmaterialen in een keer bij ons 
te bestellen, inclusief het benodigde verwerkingsadvies.  

Dé dak- en gevelspecialist!

GEREEDSCHAPPEN    SNELLE SERVICE    VAKKUNDIG ADVIES    CURSUSSEN    VEILIGHEIDSARTIKELEN    

MAATWERK   DAKSYSTEMEN   HELLEND DAK- EN GEVELBEKLEDING   GOOTSYSTEMEN   LASEREN EN OSSENOGEN    
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Dikwijls wordt als dampremmende laag een PEfolie toegepast.  

Naar de mening van Jos van Bommel, technisch adviseur van  

CARLISLE® CM Europe, doen opdrachtgevers zichzelf met een PEfolie 

onder de isolatie ernstig tekort. In dit artikel licht hij de stelling toe.

Dampremmende folie 
op basis van aluminium

PRODUCTNIEUWS

BESTEK
We zien dat partijen nog wel eens een ander product  
kiezen dan in de bestekken wordt voorgeschreven, onder  
het mom dat een ‘gelijkwaardig’ product is toegestaan. 
Maar een PEfolie is niet gelijkwaardig aan een product op 
basis van aluminium. Daarom doet men er verstandig aan 
om, wanneer dit product wordt voorgeschreven, daar ook 
aan vast te houden. 

De ‘tolerantiefolie’ is een PEfolie die de minimale dikte van 
200 mu of 0,2 mm vaak niet haalt. De dampremmende laag  
moet bovendien bij opstanden, dakranden, doorvoeren  
etc. tot 50 mm boven de dakisolatie door uitsteken, om de  
dakisolatie overal goed in te sluiten. De overlappen van  
de dampremmende laag, een folie, moeten over de volle  
lengte getaped zijn om goed dampdicht af te sluiten.  
Bij doorvoeren wordt meestal een (te groot) gat in de PEfolie 
gesneden en ontstaat vaak een ‘lek’ in de dampremming. 

Op deze plaatsen waar de dampremming ontbreekt,  
zoals bij ontluchtingen en doorvoeren, stroomt verhoudings
gewijs meer lucht weg, het zogenaamde fluitketeleffect.  
Dat resulteert plaatselijk in overmatige condensatie. 

CONDENSATIE
Een goede werking van de dampremmende laag verbetert 
de warmteweerstand van de dakconstructie. Nu wordt te 
veel uitsluitend gekeken naar de positieve uitkomst van  
een bouwfysische berekening. Door middel van die bereke
ning wordt bepaald of er wel of geen sprake is van cumu
latieve opbouw van condensatie, met andere woorden, 
of de dakconstructie als gevolg van inwendige conden
satie jaar in jaar uit steeds vochtiger wordt en of kritische 
vochtge halten van de samengestelde materialen worden 
overschreden. Praktisch drogen de meeste dakconstructies 
in de zomer meer uit dan dat ze als gevolg van inwendige 
condensatie in de winter vochtiger worden. Terecht dat daar 
op gecontroleerd wordt, alleen zou ook gekeken moeten 
worden naar de prestatie van de toegepaste dakisolatie 
onder verschillende vochtgehaltes. 

Onze medewerker Richard Mol heeft berekend dat op  
ca. 10 april van elk jaar een bepaalde condensatiegraad is 
bereikt. Denk hierbij aan 10 – 50 gram condensatie, elk jaar 
opnieuw en onder elke m². Dit is meestal te zien en te voelen 

Jos van Bommel,  
Technisch adviseur CARLISLE® CM Europe 

Opdrachtgevers en architecten zouden  
naar mijn mening niet klakkeloos moeten  
kiezen voor een PEfolie, maar moeten  
kiezen voor zekerheid. CCM Europe heeft  
de ALUTRIX® in het assortiment, een gelami 
neerde aluminiumfolie met een zelfklevende  
onderlaag. Dankzij de aluminiumfolie is dit  
product volledig dampdicht en daardoor  
geschikt voor alle typen gebouwen, waaronder  
zwembaden. Het product is gewapend en daardoor  
beloopbaar en mandragend op geprofileerde staalplaten.  
De verkleving op de onder grond gebeurt met de hecht
primer FG35 en overlappen  worden eenvoudig aan elkaar 
bevestigd dankzij de  zelfklevende onderlaag. 

Testopstelling met 25 gr/m2

aan de bovenste 15 mm van de isolatielaag. Bij 5% volume
procenten vocht kan de warmteweerstand wel tot 50% ver
minderen, m.a.w.: een isolatielaag van bijvoorbeeld 140 mm 
presteert dan slechts als 90 mm. Bovendien zal jaarlijks te
rugkerende condensatie invloed hebben op de samenhang 
van de isolatie. Bij renovaties waar men een tweede toplaag 
toevoegt wordt de condensatie meestal nog hoger.  
Zolang de dakconstructie bestaat (bijvoorbeeld 50 jaar), 
blijft men met een niet goed functionerende damprem
mende laag dus 50 jaar last houden van niet optimaal 
 presterende isolatie. Dit betekent 50 keer een te hoge energie
rekening voor de opdrachtgever. 

ALUTRIX® is water en luchtdicht. Bij juiste applicatie en afschot  
is het product tot 5 weken waterdicht. Dat zorgt ervoor dat de 
dakvloer waterdicht is en dat werkzaamheden binnen sneller 
kunnen aanvangen. Bij toepassing van dit product wordt 
de dakvloer ook luchtdicht. Een luchtdichte laag onder 
isolatie laat deze optimaal presteren. Er vindt hierdoor geen 
enkele condensatie plaats in de isolatie, tot het einde van de 
levensduur van het gebouw. Daardoor profiteert men elk jaar 
aantoonbaar van maximaal rendement op de isolatie. ■

EIGENSCHAPPEN:

•   Koud zelfklevend

•   Dampdicht

•    Beloopbaar en bestand tegen doortrappen

•   Bovengemiddeld hoge treksterkte

•   Vorming van een luchtdichte laag

•   Bestand tegen chemicaliën en veroudering

PRODUCTSPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN:

•   CE certificering en EN 13970

•   ALUTRIX® FR – uiterst gering of beperkt 

risico voor brandgevaar volgens DIN 18234 

resp. richtlijnen voor industriële bouw

•   ALUTRIX® FR voldoet aan de FM Standard 

Class No.4470

ALUTRIX® 600 en ALUTRIX® FR zijn snel te plaatsen, 

zelfklevende en zeer robuuste dampremmende 

banen. Ze bestaan uit gelamineerde aluminiumfolie 

met een zelfklevende achterkant en een aftrekbare 

scheidingsfolie. Beide dampremmende banen zijn 

uitermate geschikt voor gebruik op geprofileerde 

stalen platen.

www.alutrix.com

De effectieve
dampremmende banen

ZELFS VOOR BOUWFYSISCH EXTREEM  
VEELEISENDE DAKCONSTRUCTIES
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JVK Ambachtelijke Dakbedekkingen wint 
Groei Ondernemers Challenge Breda

(niet concurrerende) bedrijven in Nederland en België.  
We zijn een Erkend Leerbedrijf.”

“Wij zijn zoals gezegd een ambachtelijk dakdekkersbedrijf, 
dat maatwerk kan leveren. Daarbij kunnen we innovatief  
te werk gaan, met de ontwikkeling van nieuwe systemen  
en methoden. Verder hebben wij veel aandacht voor  
duurzaamheid. Zink, koper, lood en natuurleien zijn  
niet alleen mooie materialen, maar ook milieuvriendelijk  
en eindeloos recyclebaar.”

“Wij richten ons voornamelijk op de bovenkant van de markt, 
ons product is immers een luxeproduct. Ook dit geeft ons  
de kans om betrokken te zijn bij bijzondere projecten.  
Maar natuurlijk staan wij ook paraat voor kleinere werken, 
 zoals bijvoorbeeld het vernieuwen van goten of het ver
helpen van een lekkage.” In relatief korte tijd heeft het bedrijf 
 zodoende een plaats verworven in de sector en kan  
het bogen op een gezonde financiële basis, een sterk 
 groeiende omzet en een goed gevulde orderportefeuille. 

Dit is de reden dat JVK Daken de Bredase Groei Challenge 
heeft gewonnen. Het bedrijf heeft een trofee ontvangen  
en een bedrag van €1.000,. Van Keulen heeft besloten om 
het bedrag aan Kika (kinderen kankervrij) te schenken. ■

De Groei Ondernemers Challenge van Breda leverde ruim 
141 banen en opdrachten op voor Breda. Twee groepen  
van 12 talentvolle en ambitieuze Bredase ondernemers  
zijn gecoacht op een snelle en toekomstbestendige  
groei van hun bedrijf. De winnaar van de challenge is  
JVK Ambachtelijke Dakbedekkingen. Dit vanwege de zeer 
sterke groei van het bedrijf.

Jurgen van Keulen is oprichter van het bedrijf, dat actief is 
op het gebied van nieuwbouw en restauratie/renovatie van 
(monumentale) gebouwen. Het bedrijf is specialist in het 
aanbrengen van ambachtelijke dakbedekkingen, voor zowel 
platte als hellende daken, en gevelbekledingen (zink, koper, 
lood en natuurleien).

“Onder het motto ‘Vakmanschap is meesterschap’  
streven wij een perfect resultaat na, in een markt waar  
het ambachtswerk en vakmanschap steeds zeldzamer 
 worden. We hebben een vlakke organisatie met een open, 
maar duidelijk karakter, waardoor onze medewerkers  
altijd hun inbreng kunnen hebben. Ik ben voorstander van 
open en eerlijke communicatie en bovendien vergroot 
betrokkenheid de productiviteit en arbeidsvreugde van de 
werknemer. Evalueren en verbeteren van de werknemers 
gebeurt dagelijks, daarom werken wij niet met functio
neringsgesprekken. Inmiddels beschikken wij over een  
eigen opleidingscentrum, waarin medewerkers intern kun
nen worden opgeleid. Ook geven we (bij)scholing aan 
 (oudere of jongere) ambachtelijke dakdekkers van andere 

BEDRIJFSNIEUWS

Onlangs reikte wethouder Boaz Adank van Breda tijdens de NL Groeit Event  

in het NACstadion de trofee voor de Groei Ondernemers Challenge Breda uit 

aan JVK Ambachtelijke Dakbedekkingen bv.

PASSIE VOOR DAKEN
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agenda
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.dachholz.com

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

16 maart 2018
Seminar ‘Circulair bouwen in één dag’ 
CIRCL te Amsterdam
Info: www.circulairbouwenineendag.nl

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

P E R S O N A L I A

CCM Europe
BartJan Pompen is op 1 

november 2017 het salesteam 
van CCM Europe komen ver
sterken als productmanager 
voor de merken RESITRIX® en 

HERTALAN®. Zijn voornaamste 
taak zal het adviseren en 

bezoeken van voorschrijvende 
instanties als woningbouwver

enigingen,  architecten en vastgoedeigenaren zijn.  
Hij was hiervoor in een vergelijkbare functie werkzaam 

bij Consolidated Nederland.

Amanda Koornneef is op  
1 november 2017 gestart als 
technich adviseur in de 
regio NoordOost Nederland 
voor de merken  RESITRIX® en 
HERTALAN®. Voorts zal zij de 
 dakmaterialenhandel gaan 
bezoeken. Zij was hiervoor 
werkzaam als technisch 
 adviseur bij Skysafe.

DIAC
Vanaf 1 februari is Rudy Maulany aangesteld  
als project inspecteur binnen het DIAC 
(Dakinformatie en Advies Centrum) te 
 Nieuwegein. Zijn takenpakket ligt bij het 
uitvoeren van nulmetingen en het verzorgen 
van RI&E’s op complexen van grote woning
bouwverenigingen en VvE’s in het kader van 
vaste RGS contracten. Tevens zal hij ingezet 
worden voor werkplek inspecties en vervolg
trainingen in het kader van ISO certificering 
bij o.a. uitvoerende bedrijven. Hij is werkzaam geweest als dak 
dekker, servicemonteur, calculator en technisch adviseur bij  
o.a. Erdo Hengelo. De laatste jaren heeft hij als vakdocent bij  
Tectum Nieuwegein en Hoogeveen les gegeven.

QS – PV STORMVAST UNIVERSEEL ANKER 
De QSPV ankers zijn een oplossing voor de bevestiging van zonnepanelen 
op alle daken, plat en hellend, voorzien van bitumineuze, kunststof, zink en 
EPDM dakbedekking.
Met de QSPV ankers zijn de zware ballasttegels niet meer nodig en kun
nen zonnepanelen op een verantwoorde manier worden bevestigd.  
De ankers zijn getest op een opwaartse trekkracht tot 1200 kg per anker. 
De ankers zijn snel mechanisch te monteren op de dakconstructie en 
 kunnen d.m.v. een hetelucht föhn of dakbrander meteen waterdicht wor
den afgesloten op de aanwezige dakbedekking. Bij een dak voorzien  
van een EPDM kan een anker met een vooraf gemonteerde zelfklevende 
EPDM worden toegepast. 
Vanzelfsprekend wordt voor montage altijd eerst een deugdelijke dak
inspectie geadviseerd, om de conditie en de opbouw van het dak in 
beeld te brengen.

SEMINAR ‘CIRCULAIR BOUWEN IN ÉÉN DAG’ 
Op vrijdag 16 maart 2018 organiseert  
C2C Products Innovation Institute, de C2C Bouwgroep  
en C2C Café een seminar voor architecten, ontwerpers,  
eigenaren, ontwikkelaars en bouwprofessionals. Deelnemers  
worden in één dag meegenomen in de wereld van materialen en  
het circulair bouwen, onder het motto: Van Molecuul tot Metropool.  

Het seminar wordt georganiseerd voor professionals in de bouw die nieuwsgierig zijn naar wat gezond en circulair bouwen hun 
organisatie kan brengen; vooruitstrevende bedrijven die zich duurzaamheidsdoelen hebben gesteld, maar die nog twijfelen over 
de strategie en zoekende zijn naar handvatten. Voor deze duurzame designprofessionals is het een dag vol inspiratie, workshops 
en knowhow van verschillende wereldleiders die bezoekers bewust willen maken van de circulaire waarden en ze betrekken  
bij het raamwerk en de principes van circulair en gezond ontwerpen. Dit alles in één dag en op een toepasselijke locatie: in het 
CIRCL Paviljoen in Amsterdam. Het programma is te vinden op: www.circulairbouwenineendag.nl/programma

GEBOUWSCHIL NEDERLAND GELANCEERD
Op 9 januari 2018 zijn de drie brancheverenigingen AVM, HHD en VNV gefuseerd tot 
Gebouwschil Nederland (GNL). Deze fusie wordt in 2018 geoperationaliseerd.
Gebouwschil Nederland verenigt gespecialiseerde aannemers en industriële bedrij
ven die zich richten op dak en gevelwerken in ons land. Naast het vakmanschap 
(metselwerken, voegbedrijven, dakdekkers) staat innovatie en duurzaamheid van de 
gebouwschil hoog in het vaandel van de nieuwe vereniging. De traditionele spe cialismen lopen steeds meer in elkaar over en 
daarom bestaat de behoefte aan één nieuwe sterke brancheorganisatie die opkomt voor het ondernemerschap van deze gespe
cialiseerde aannemers. De ruim 200 leden delen veel dezelfde soort belangen. Denk bijvoorbeeld aan het aantrekken van jonge 
mensen, die het vak willen leren en die hard nodig zijn om het vele werk gedaan te krijgen. In GNL kunnen de collectieve belangen 
met meer kracht worden samengebracht.
Jos Wesselink is als nieuwe voorzitter gekozen. Hij heeft in zijn loopbaan ruime ervaring opgedaan in het leiden en adviseren van 
branche en beroepsverenigingen. Hij is tevens programmaleider en docent bij de Academie voor Verenigingsmanagement 
(AVVM) aan de Nyenrode Universiteit.

UNIDEK ACADEMY TRAINT BOUWPROFESSIONALS OP HET NIEUWE BOUWEN
Luchtdicht bouwen, koudebruggen, dakisolatie bij renovatie, EPC, BENG, NOM, 
ingrijpend en nietingrijpend renoveren. Het zijn begrippen en opgaven die de 
dagelijkse bouwpraktijk steeds vaker beheersen. Om de bouwprofessional bij te 
spijkeren heeft Kingspan Unidek eind 2017 de Unidek Academy opgericht. In één 
dag worden o.a. architecten, adviseurs, aannemers en dakdekkers bijgepraat 
over de nieuwe bouwstandaard voor nieuwbouw en renovatie, met het accent 
op het hellende dak. De eerste cursisten zijn positief.
De Academy is in november 2017 gestart met trainingen voor voorschrijvers  
en verwerkers in de bouw. De theorie van duurzaam en energiezuinig bouwen 
staat centraal, in combinatie met slimme oplossingen voor het hellende dak.  
De trainingen vinden gedurende het gehele jaar plaats. Op het hoofdkantoor 
van Kingspan Unidek in Gemert is een speciale trainingslocatie ingericht en  
is een nieuwe praktijkruimte gerealiseerd.

Geert Segers (links) overhandigt de voorzitters-

hamer aan Jos Wesselink

ADVIESBUREAU VOOR DUURZAAM BOUWEN NIBE VOEGT ZICH BIJ KIWA GROUP
Het adviesbureau voor duurzaam bouwen NIBE uit Bussum werkt per 1 januari 2018 
nauw samen met de Kiwa Group. Kiwa Group is internationaal actief in Testen,  
Inspecteren en Certificeren (TIC) in meer dan 30 landen op vier continenten.  

NIBE houdt zich onder meer bezig met  
Life Cycle Assessments (LCA's),  
Environmental Product Declarations 
(EPD's) voor bouwproducten en  
advisering op het gebied van duurzaam 
bouwen. NIBE blijft zelfstandig en onder 
eigen naam opereren in de Kiwa Group.

Mawipex
Per 1 januari is Mar cel Rensen het verkoopteam  
bij Mawipex komen versterken. Hij wordt verant  
woordelijk voor de businessunit Kemper Systems  
vloeibare Kemperol afdichtingproducten.  
Kemper is in Europa marktleider op dit vak
gebied, Ma wipex zal zich nog nadru kkelijker 
gaan manif esteren als een gesp ecialiseerde 
distrib uteur en leverancier voor vloeibare 
afdichtingsproducten. 



Firestone RESISTA AK  
Dakisolatieplaten

• Cachering van gasdicht aluminium meerlagencomplex 

• Dikte: van 30 tot 140 mm

• Geschikt voor alle RubberGard™ EPDM daksystemen

• Voorzien van alle nodige certificeringen

• Afmetingen: 600 x 1200 mm, 1200 x 1200 mm, 
1200 x 2400 mm

• Snelle levering via 

www.firestonebpe.nl | info@fbpe.be
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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

Dichte grofzand-afwerking 
Zorgt voor aanzienlijke vertraging 
van veroudering door weers-
elementen zoals UV-licht.

Speedline groeven
Zorgen voor optimale hitte-
distributie, sneller verwerken 
en minder gasverbruik.

Bij het verwerken van daken moet vandaag de dag aan veel eisen 
worden voldaan: men dient in een zo kort mogelijke tijd een hoge 
kwaliteit waterdicht dakwerk op te leveren waarbij aan allerlei strenge 
eisen moet worden voldaan. Daarnaast wordt ook steeds meer van 
verwerkers verwacht dat ze milieubewust te werk gaan. 

Aabo Trading introduceert een nieuwe Broof (t1) APP dakrol die zich sneller 
laat verwerken door gebruik te maken van Speedlines: speciale groeven 
aan de onderzijde van de rol die ervoor zorgen dat de hitte van de brander 
de bitumen sneller laat vloeien met aanzienlijke besparing op tijd en gas 
en bovendien CO2-reductie als extra voordeel. Aabobond Speedline: onze 
snelste APP dakrol ooit.

Minder gas geven en toch meer snelheid maken.
De Speedlines aan de onderzijde van deze moderne APP dakrol zorgen 
voor een optimale hittedistributie: de hitte van de vlam wordt als het ware 
“ingekapselt” tussen de lijnen aan de onderzijde en daardoor over de 
lengte van de rol gestuwd, in plaats van in alle richtingen. Hierdoor wordt 
de bitumen sneller vloeibaar en hoeft de brander dus minder hard te 
werken. Dit zorgt voor een flinke tijdswinst en tegelijkertijd voor een flinke 
besparing op gasgebruik. Minder gas geven en toch meer snelheid maken. 

Aabobond Speedline
Onze snelste APP dakrol ooit.

UV-beschermende afwerking 
De Aabobond Speedline 470K14 bitumen toplaag 
heeft een donkerkleurige grofzand-afwerking aan de 
bovenzijde. Deze fijn minerale afwerking, die het midden 
houdt tussen zand en zeer fijn granulaat, vormt als het 
ware een gesloten pantser tegen UV-licht. Dit zorgt voor 
een flinke vertraging in het verouderingsproces van de 
dakbedekking.

Aabobond Speedline is verkrijgbaar als 1-mansrol met 
een afmeting van 6 x 1 meter en als 2-mansrol met een 
afmeting van 7,5 x 1 meter. 
De rol beschikt over een 10 cm brede overlapstrook 
zonder zand-afwerking en is  voorzien van zowel 
KOMO alsook CE certificering.

Anjo
INNOVATIVE
PARTNER

Wij adviseren u graag: 0251 22 93 23 

anjo.nl

Bij platte daken denk je aan Anjo!
Anjo ontwikkelt en produceert innovatieve oplossingen voor de dak- en

installatiebranche om snel en eenvoudig topkwaliteit te kunnen leveren. 

OPLOSSINGEN
VOOR PLATTE DAKEN

Patent op betrouwbaarheid
• Vent-Alu ontluchtingen
• Hemelwaterafvoeren
• Windgedreven ventilatoren
• Rookgas renovatiesets
• Kabeldoorvoeren
• Ventilatiedoorvoeren
• Rookgasafvoerkappen

Bij platte daken denk je aan Anjo!

ANJO_advertentie 195x129 2.indd   1 11-04-17   13:40
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Volgende maand in Roofs:

MSA BeNeLux www.msasafety.com

Artilan bv www.artilan.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Triflex bv www.triflex.nl

Zinkunie bv www.zinkunie.nl

Kingspan Unidek www.kingspanunidek.nl

Carlisle Construction Materials www.ccmeurope.com

JVK Daken bv www.jvkdaken.nl

Anjo www.anjo.nl

Mawipex Handelsmaatschappij bv www.mawipex.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Esdec www.esdec.com

Skylux www.skylux.be

Icopal bv www.icopal.nl

BDA Opleidingen www.bdaopleidingen.nl

Unilin Insulation bv www.unilininsulation.com

All Up www.allup.nl

Snakeline bv www.snakeline.nl

Iko nl.iko.com

Actiondak www.actiondak.nl

Royal Roofing Materials www.royalroofingmaterials.com

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Roof Safety Systems www.rssroof.com

Daksafe www.daksafe.nl

Aabo Safe bv www.aabosafe.nl

SpanSet  www.spanset.nl

54

57

60

61

64

65

67

68

72

73

75

76

2

16

21

24

25

34

38

39

42

46

50

Adverteerdersoverzicht

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

De volgende Roofs verschijnt op 6 maart 2018

NIEUWE RUBRIEK
Karel Jan Batenburg

SPECIAL
Zonneenergie en zonnewarmte

AAN TAFEL MET…
Jeanine van Noordenne

ACTUALITEIT
De storm van 18 januari 2018

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



... en kies voor een huis vol licht

ONTDEK 
DE NIEUWSTE 
GENERATIE 
LICHTKOEPELS ...

Hou je van strak design en maximale lichtinval? Kies voor de iWindow™ glaskoepels. 
Ze zien er niet alleen geweldig uit, maar ze scoren ook uitstekend. Superisolerend, 
maximaal lichtdoorlatend, doorvalveilig, inbraakwerend, geluidsdempend en perfect 
lucht-en waterdicht. Het iWindow™ gamma is beschikbaar in zowel vaste uitvoering als 
opengaand. Ook de accessoires zoals zonwering en ledverlichting zijn opgenomen in 
het gamma.

Skylux biedt het iWindow gamma aan met de nieuwe pvc-opstand 20/00 EP (energy 
profit). Doordat deze opstand recht is, krijgt u voor eenzelfde dakopening, tot 40% 
meer lichtinval voor dezelfde dakopening tegenover andere merken. 

www.skylux.be

Tot 40% meer 
licht tov andere 

merken voor 
dezelfde 

dakopening

adv roofs NL Skylux iWindow3 2018.indd   1 8/01/18   14:37


