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COLUMN

Kwaliteit
Ik heb het niet geteld hoor, maar ik vermoed dat het woord 

‘kwaliteit’, naast woorden als ‘dak’ en ‘dakvlak’ tot het meest 

gebruikte in dit vakblad behoort. Kwaliteit is waar men  

zich op wil onderscheiden en daarom moet er voortdurend 

over worden gepraat. Het lukt de dakenbranche heel  

aardig volgens mij, om zich te profileren als een sector waar 

volgens een hoge kwaliteitsstandaard wordt gewerkt.  

Dan helpt het natuurlijk niet als in Den Bosch een stel 

dakdekkersbusjes in brand wordt gestoken en het AD dat 

neerzet als een ‘dakdekkersoorlog’.

Op 23 maart a.s. is er weer een moment om het beeld een 

positieve draai te geven. Dan komt de hele dakenbranche 

in Egmond aan Zee bij elkaar om de kwaliteit die in de 

branche aanwezig is te vieren. Zoals bekend wordt dat o.a. 

gedaan aan de hand van drie verkiezingen: naast het  

Dak van het Jaar 2017 in de categorieën plat en hellend, 

wordt ook de Dakenman of –vrouw van het Jaar 2017 gekozen. 

Als je kijkt naar de voorgaande winnaars, dan zijn dat  

stuk voor stuk uithangbordjes voor de dakenbranche . 

De daken van het station in Arnhem en Museum Voorlinden 

in  Wassenaar zijn onbetwiste hoogstandjes. En Erik Steegman 

heeft zich een meer dan waardig Dakenman van het Jaar 

getoond. Ik ben benieuwd wie de opvolgers zullen zijn.

De dooddoener ‘meedoen is belangrijker dan winnen’ is 

tijdens de feestavond voor de dakenbranche bij uitstek  

van toepassing. De nominatie alleen al betekent dat alle 

genomineerde projecten en personen het verdienen om  

te winnen. Deze twee verkiezingen zijn bovendien toch  

voornamelijk een excuus om de projecten en personen die 

zich in het afgelopen jaar hebben onderscheiden in het  

zonnetje te zetten.

Kwaliteit inzichtelijk maken heeft het praktische effect  

dat kwaliteit wordt gestimuleerd, want, om een ander  

spreekwoord te gebruiken:  

‘goed voorbeeld doet  

goed volgen’. 

Mede daarom is het 

niet alleen gezellig, 

maar ook nuttig om 

tijdens de feestavond 

aanwezig te zijn.  

Alle partijen uit de keten 

zullen er zijn. Hoe dan 

ook zal het een inspirerende 

avond worden voor iedereen die 

professioneel met het dak bezig is. En aan het einde van die 

avond gaan we natuurlijk lekker discussiëren over de vraag 

of de winnaar wel of niet terecht heeft gewonnen.

Wilt u aanwezig zijn bij de feestavond voor de dakenbranche?  

Dan is het van belang dat u zich tijdig aanmeldt. De toe-

gang is gratis, collega’s en partners zijn welkom. Surf naar 

www.dakvanhetjaar.nl en meld u aan!

Edwin Fagel
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Materiaalkeuze bij renovatieprojecten 

draagt bij aan het verduurzamen 

van woningen. Onderhoud 

en levensduur zijn hierin vaak 

doorslaggevende factoren. Daarom 

kiezen opdrachtgevers voor aluminium 

dakranden. Aluminium vergt immers 

nauwelijks onderhoud en gaat 

jarenlang mee zonder aan kwaliteit en 

uitstraling in te leveren. Ook krijgen 

woningen veelal een andere signatuur 

na zo’n opknapronde. Het uitgebreide 

assortiment standaarddakranden en 

architectonische dakranden van Roval 

Aluminium sluit hierbij prima aan.  

De keuze uit verschillende modellen, 

die bovendien leverbaar zijn in vrijwel 

alle Ral-kleuren, is groot. Bovendien 

behoren maatwerkoplossingen ook 

tot de mogelijkheden. Roval levert 

de aluminium dakranden inclusief 

bevestigings(slob)gaten, binnen- en 

buitenhoeken, verbindingsplaatsjes en 

in brute, gemoffelde of geanodiseerde 

uitvoering. En met tien jaar garantie!

Ga voor meer informatie naar www.roval.eu

Roval Aluminium

Roval Aluminium is marktleider 

in de ontwikkeling, productie 

en levering van kwalitatieve 

aluminium bouwproducten 

voor daken en gevels. 

Tot het uitgekiende assortiment 

behoren onder meer 

dakrandprofielen, water slagen, 

complete muurafdeksystemen, 

balusters, lamellenwanden en 

dakrand- en doorvalbeveiliging 

en privacyschermen. Daarnaast 

biedt Roval Aluminium 

maatwerk in zetwerk. 

Mooi, functioneel en duurzaam.

AluMiniuM DAkRAnDEn Bij REnOvATiE

UTHERM ISOLERENDE 
ISOLATIEPLATEN
voor platte daken

Kijk voor meer technische informatie op:

Isolatiedikte
tot 160mm
leverbaar!

www.unilininsulation.com/nl/isolatieplaten/utherm
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Sinds kort is Doorn een zeer bijzonder onderwijsproject rijker. Het betreft  

het nieuwe Revius Lyceum, dat zo’n 1200 leerlingen huisvest. Niet alleen  

de gebouwen zijn nieuw, ook het terrein rondom het Revius Lyceum heeft  

een totale metamorfose ondergaan. Deze totaalopdracht van landschap  

en gebouwen is ontworpen door Spring Architecten in samenwerking  

met MoederscheimMoonen Architects.

Groene ‘designschool’ 
midden in het bos

Het Revius Lyceum is gelegen in een prachtige bosrijke 
 omgeving. De ambitie van de school was om deze uitzon-
derlijke kwaliteiten voelbaar te maken in het gebouw.  
Veel daglicht en zicht naar buiten was een vereiste. Ook was 
er de wens om alle leerpleinen aan de gevel te situeren.  
Om dit binnen het gestelde budget mogelijk te maken, 
moest efficiënt worden omgegaan met de gevel-vloerver-
houding en een heldere bouwstructuur ontworpen worden. 
Tegelijkertijd ligt het gebouw in een bosrijke omgeving, die 
om een subtiele aanpak vraagt en waarbij er zodanig ont-
worpen en gebouwd diende te worden dat de bestaande 
school kon blijven functioneren tijdens de bouw.

De architecten bedachten een slim plan: een onderwijs-
landgoed met een schoolgebouw en separaat een sport-
gebouw. Door deze opsplitsing kon er gefaseerd worden 
gebouwd en gesloopt en kon de nieuwe school op de plek 
van de oude sportzalen komen te staan, nadat het nieuwe 
sportgebouw elders op het terrein al was gebouwd. De plek 
van de oude sportzalen is namelijk het natuurlijke centrum 
van het totale terrein en zo kreeg de nieuwe school een 
‘vanzelfsprekende’ plek. 

Binnen deze totale transformatie zijn zoveel mogelijk 
 bestaande (natuur-)waarden gehandhaafd gebleven.  
De nieuwe ruimte rondom de gebouwen is ingericht als een 
schoolplein met de kwaliteiten van een echte landschap-
stuin zoals je ze veel in de regio kunt vinden. Zo is voor het 
nieuwe schoolgebouw een grote waterpartij gecreëerd 
die als buffer werkt bij hevige regenval. Ook zijn er verschil-

lende verblijfs- en activiteitenplekken gecreëerd rondom 
de  gebouwen zoals pauzeplekken, sportplekken en een 
buitentheater. De gebouwen hebben grote vensters en een 
vanzelfsprekende uitloop het terrein op.

Het totaalresultaat is een onderwijslandgoed, waar een  
groot scala aan (onderwijs)activiteiten zowel binnen als 
 buiten bij elkaar kunnen plaatsvinden. De monumentale 
bomen zijn behouden.

INDELING
Via de hoofdentree in het midden van het gebouw kom je 
direct in het centrale hart. Deze ruimte is een verzameling 
van verschillende plekken, groot en klein, rustig en rumoerig, 
besloten en transparant, verbonden door een royale trap. 
Vanuit dit hart bereik je op iedere verdieping vier hoeken 
 ingericht als vakgerichte units. Deze units zijn eindbestem-
mingen en bevinden zich niet op doorgaande routes. 
Hierdoor zijn alle units met de onderwijspleinen besloten 
gelegen en bezitten hierdoor de gewenste rust voor het 
 onderwijs. In de toekomst zijn de clusters ook autonoom  
voor extern gebruik geschikt. De gezamenlijke functies,  
zoals de aula en studiezaal bevinden zich direct aan het 
hart van het gebouw. Op deze wijze is het gelukt om van 
ruimte naar ruimte te gaan in het gebouw, van plek naar 
plek. Gangen worden bijna niet gemaakt. Alle beschikbare 
ruimte wordt ingezet voor het onderwijs.

Qua architectuur en inpassing zoekt het gebouw op een 
moderne en karaktervolle manier aansluiting met de kenmer-

JHet Dak van het  aar 2018
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Er is bij het ontwerp gekozen voor een flexibel casco dat 
wordt gerealiseerd door zeer grote vloeroverspanningen  
van 13,5 m. De vloeren hebben een duurzame vloerbedek-
king van Forbo Systems gekregen. Binnen de compacte 
footprint van 64 x 40 meter zijn door het gekozen constructie-
principe (met de wens voor zoveel mogelijk flexibiliteit) maar 
twee interne kolommenrijen in het gebouw geïmplemen-
teerd. Alle scheidingswanden zijn lichte scheidingswanden 
en het gebouw is onder invloed van mogelijk toekomstige 
veranderingen op onderwijsgebied eenvoudig om te bou-
wen naar een andere indeling. 

Alle duurzame maatregelen bij elkaar hebben geleid tot  
een gemiddelde GPR-score van 8.3. Dit weerspiegelt de 
bovengemiddeld hoge mate van duurzaamheid van het 
totale project. 

LUCHTWARMTEPOMP
Het schoolgebouw is gelegen in het grondwaterbescher-
mingsgebied van de waterwinning Doorn en het is daardoor 
verboden om bodemenergiesystemen toe te passen. Het is 
een unit op het dak die de energie uit de buitenlucht omzet 
in warmte voor binnen. Een gasaansluiting is daarmee over-
bodig. Het product is niet nieuw. Twintig jaar geleden werd 
er al mee gewerkt, alleen is het relatief kostbare apparaat 
inmiddels zover ontwikkeld dat dit nu ook rendabel is  
voor gebruik in schoolgebouwen. Je stopt er 1 kilowatt aan 
energie in en het levert je 4 kilowatt aan warmte op. Het is 
dus een heel duurzaam systeem dat bepaald is op basis 
van werkelijke bezetting.

Het grote voordeel van de luchtwarmtepomp is dat  
hiermee heel eenvoudig en snel het klimaat binnen de 
school kan worden geregeld. Zo kan het klimaat per  
lokaal worden aangepast. En is het in het ene deel van de 
school warm, bijvoorbeeld omdat het zich aan de zuidkant 
van het gebouw bevindt, dan kun je daar de warmte  
onttrekken en die gebruiken om de koudere noordkant  
te verwarmen.

Zowel op het sportgebouw als op het schoolgebouw  
zijn in er totaal 462 PV-panelen geplaatst. Dit heeft  
onder andere geleid tot een zeer laag EPC van 0,66.  
Dit is meer dan 30% lager dan de gestelde eis. De bomen 
staan op voldoende afstand om een nadelig effect van 
schaduw en bladeren op de opbrengst te voorkomen.

kende landgoed-architectuur van de Utrechtse Heuvelrug. 
Dit komt tot stand door een simpele toevoeging van een 
tweede gevel die uitdrukking geeft aan het ‘Huis Revius’. 
Door deze toevoeging hebben de architecten met één 
gebaar een krachtig statement neergezet en het ontwerp 
‘passend’ gemaakt binnen het bestemmingsplan. Volgens 
het bestemmingsplan diende de goothoogte namelijk 
op maximaal 8 meter te liggen en gold er een maximale 
bouwhoogte van 15 meter. 

Het sportgebouw is ook ontworpen ‘vanuit het landschap’.  
Bij het ontwerp van dit gebouw is ervoor gekozen om de  
drie verschillende sportzalen om een monumentale boom 
heen te schakelen. 

DUURZAAMHEID
Duurzaamheid schuilt bij het Revius Lyceum in meerdere 
facetten. Enerzijds zijn er in de gebouwen veel bijzondere 
duurzame technieken toegepast, maar in beginsel ligt  
er vooral een duurzaam ontwerp dat inspeelt op minimaal 
energieverlies en impact op de omgeving. Hierbij gaat het  
in de basis over de zogenaamde passieve duurzaamheid 
die wordt bereikt door het realiseren van compacte gebou-
wen (met het oog op efficiëntie in materiaal en energie).

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

NIEUWBOUW REVIUS LYCEUM TE DOORN
• OPDRACHTGEVER:  CVO GROEP TE ZEIST
• ARCHITECT:  SPRING ARCHITECTEN TE ROTTERDAM,  

MOEDERSCHEIMMOONEN ARCHITECTS TE ROTTERDAM
• AANNEMER:  BURGLAND BOUW TE DODEWAARD
• DAKDEKKER: HOLLANDDAK B.V. TE WAALWIJK
• W/E-INSTALLATEUR: BRANDSEN INSTALLATIE TECHNIEK TE LUNTEREN
• ELEKTROTECHNIEK: KROMWIJK ELEKTROTECHNIEK TE WOERDEN
• VLOEREN:  FORBO FLOORING BV TE ASSENDELFT
• ZONNEPANELEN: HEUVELRUG ENERGIE TE LEERSUM

samengewerkt door middel van BIM. Deze methodiek heeft 
ons in staat gesteld om een complex en divers gebouw 
gestroomlijnd, en met veel input van opdrachtgevers  
en gebruikers, tot een kloppend eindresultaat te brengen.

Bij het gebruik van BIM is het van evident belang dat er 
een centraal punt is: een partij die zich als BIM manager 
opwerpt. De architecten zijn gewend om vanuit een  
centrale positie te werken en hebben zich bij dit project  
dan ook in deze rol gemanifesteerd. Vanuit deze rol zijn de 
activiteiten van de andere adviseurs gecoördineerd en  
zijn de momenten verzorgd waarop de verschillende  
disciplines getoetst konden worden op de coherentie  
binnen het totale ontwerp. ■

WATERAFVOER
Vanwege de landelijke omgeving waarin de school staat,  
is er gekozen om een wadi (Water Afvoer Drainage Infiltratie)  
met een onderliggend grindpakket te maken voor het 
schoolgebouw. De wadi wordt in combinatie met de vijver 
gemaakt. Zowel het dak- als het verharde oppervlak komen 
hierop uit. Dit is duurzaam en vergt een relatief lage investe-
ring. Het grote voordeel van de wadi is dat het regenwater 
zichtbaar naar de wadi wordt afgevoerd en daar ook 
zichtbaar wordt geïnfiltreerd. De wadi verbindt verschillende 
functies. De bergingsfunctie zorgt voor piekafvlakking,  
de bodempassage zorgt voor de filtering van het aangebo-
den water en een eventuele drain onder de bodem van de 
wadi zorgt voor de regulering van de grondwaterstand. 

De verschillende ontwerpen binnen de opgave zijn tot  
stand gekomen uit een bijzondere samenwerking tussen 
Spring architecten en MoederscheimMoonen Architects. 
Hoofdarchitecten Alfons Hams, Jurjen Vermeer en  
Erik Moederscheim hebben elkaar op een professionele  
en inspirerende wijze uitgedaagd tot het maken van  
een kwalitatief hoogwaardig en compleet ontwerp.  
Architect Alfons Hams: “Het is mede dankzij de samen- 
werking dat er een eindresultaat ligt dat een enorme rijk- 
dom heeft. Niet alleen in het totale concept, maar tot in  
de kleinste details.”

BIM
Bij het ontwerp voor het Revius Lyceum is er door alle  
adviseurs (architect, constructeur en installatieadviseur) 

JHet Dak van het  aar 2018
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KLAAR VOOR DE WERELD 
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DE REVOLUTIONAIRE 
TECTA-LEI.

TECTA biedt bescherming van het hoogste 

niveau. Kies voor een mantel van leien voor 

dak en gevel die er levenslang als nieuw uitziet 

dankzij TECTA: een ingenieuze, gepatenteerde 

technologie die het lei-oppervlak verzegelt en zo 

beschermt tegen schade en verkleuring. 

Vraag snel uw staal aan via info.dak@eternit.nl.
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UITBLOEIINGSEFFECTEN
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Betrouwbare 
eigenschappen

De zekerheden van Triflex
Betrouwbare eigenschappen, een optimale werkbaarheid, een uitstekende bestendigheid en 
gegarandeerde kwaliteit. De zekerheden van Triflex beloven het perfecte resultaat.

Kijk voor alle 10 zekerheden en meer informatie op www.triflex.nl

Vloeibare samenstelling voor 
omsluiting zonder naden en voegen

Hecht op praktisch 
iedere ondergrond

Koud verwerkbaar, waardoor 
uitstekende preventie tegen 
brandgevaar

Verwerkbaar vanaf 0°C

RubberGard EPDM

Bonding Adhesive BA-2012

Resista AK

Resista AK
Twin PackTM Isolatielijm

V-Force EU dampscherm

Inclusief all-in 
verzekerde 
dakgarantie

Volledige dakopbouw van Firestone
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

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

de tweede editie van de feestavond voor de dakenbranche plaats.  

Ten opzichte van vorig jaar is een aantal wijzigingen doorgevoerd 

 in de opzet van de avond.

Kwaliteit van dakenbranche 
getoond en gevierd tijdens 
feestavond

FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE 2018

TWEE CATEGORIEËN
De verkiezing van het Dak van het Jaar was oorspronkelijk 
een prijs waar alle daken uit de dakenbranche aan konden 
deelnemen. Vanuit de hellende dakenbranche is echter 
nadrukkelijk de wens geformuleerd om een aparte prijs 
voor het hellende dak in het leven te roepen. Dit omdat de 
vergelijking tussen een plat en een hellend dak feitelijk een 
vergelijking tussen appels en peren is. Hoewel het in beide 
gevallen daken betreft, is het verschil in techniek zodanig 
groot, met name bij de meer bijzondere projecten, dat beide 
typen daken feitelijk volgens andere criteria beoordeeld 
moeten worden. Door platte en hellende daken ieder binnen 
de eigen categorie te beoordelen, zullen de genomineerden 
in beide categorieën beter tot hun recht komen.

Dat is dit jaar voor het eerst gebeurd. Twee zelfstandige jury’s, 
die allebei grotendeels zijn opgebouwd uit de redactieraden 
van de respectievelijke vakbladen Roofs en steilDAK, hebben 
zich over de genomineerde projecten gebogen. Uit de geno-
mineerde projecten is steeds een shortlist samengesteld en 
een winnaar gekozen. Tijdens de feestavond zullen de jury’s 
de respectievelijke shortlists en winnaars bekend maken en 
kort het jurybesluit motiveren.

DAKENMAN OF VROUW VAN HET JAAR 2017
De twee jury’s zijn tevens verantwoordelijk voor de keuze van  
de nieuwe Dakenman of -vrouw van het Jaar. Ook dit ver-
schilt met de opzet van vorig jaar: toen vond de nominatie 
van de kandidaten en de keuze van de winnaar plaats via 
de website www.dakvanhetjaar.nl. Wie het meeste aantal 
stemmen kreeg, zou Dakenman of -vrouw van het Jaar 
 worden. De gedachte hierachter was dat de winnaar door 
de markt zou worden gedragen. 

De winnaar van vorig jaar, Erik Steegman van NDA, is onom-
streden. Uit gesprekken met de markt bleek echter dat een 
bezwaar van deze methode is dat iedereen kan stemmen, 
ook degenen die geen verstand hebben van het dak.  
Zeker met de inzet van social media schuilt hierin het risico 
dat de winnaar niet op basis van zijn verdiensten wordt  
verkozen, maar op basis van de mate waarin hij of zij stem-
men werft. 

Daarom is besloten vanaf deze tweede editie de twee jury’s 
ook te laten bepalen wie de Dakenman of -vrouw van het 
Jaar wordt. De jury’s zijn immers samengesteld op basis van 
deskundigheid en representativiteit van de markt.

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

editie vorig jaar is gebleken dat de aanwezigen de tijd om 
te netwerken te beperkt vonden. Ook omdat veel mensen 
hun partners meenemen, is gekozen voor een opzet waarbij 
de aanwezigen ruim de gelegenheid hebben om elkaar te 
spreken. De muzikale omlijsting van Marcel Hufnagel zorgt 
voor de ideale ambiance hiervoor. Illusionist Gunther Guinée 
zal een wervelende magische show verzorgen.

De toegang tot de feestavond is gratis, er is nog slechts een 
beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden is mogelijk 
via www.dakvanhetjaar.nl/aanmelden. ■

De feestavond wordt georganiseerd om de kwaliteit die  
in de dakenbranche aanwezig is te tonen en te vieren.  
De avond draait dan ook om de uitreiking van drie prijzen: 
de twee DakAwards (de prijs voor het Dak van het Jaar)  
en de Dakenman of -vrouw van het Jaar. 

De DakAward wordt dit jaar voor het eerst in twee cate-
gorieën uitgereikt, namelijk platte en hellende daken.  
Het belooft een mooi feest te worden: het aantal aanmeldin-
gen overstijgt nu al het aantal aanwezigen van vorig jaar. 
Tijdens de feestavond zullen dus zeer veel partijen aanwezig 
zijn die op de één of andere manier professioneel zijn betrok-
ken bij het bouwdeel dak, zowel plat als hellend. 



Reduceer/slangbreukventil 309399 van Sievert met vaste druk van 
4 bar voor dakbranders.

- krachtige, constante vlam

- bespaart tot 20% gas

- trekt de fles volledig leeg

- slaat 100% dicht bij slangbreuk

WERK VEILIG MET EEN 
REDUCEER/SLANGBREUKVENTIEL VAN HOGE KWALITEIT.

Art.no 309399

Voor verdere inlichtingen, neem contact op met Sievert of uw verdeler I info@sievert.be of +32 3 870 87 87

Beelen Dakmaterialen, uw specialist voor het  
leveren van dakmaterialen voor het platte dak

Scherpe prijzen

Onafhankelijk

Snelle levering  
geheel Nederland

Enkel A-kwaliteit 
materialen

30 jaar ervaring  
vakkundig dakadvies

Ruim assortiment  
om een topkwaliteit 
dak te maken

€

100%

A

30

Service = ons motto

www.beelen.nl



WIJ HOUDEN U OP DE HOOGTE 

Meer weten ?  all-up.nl +31 (0) 546 - 544724 Hoofdkantoor Snake Line B.V.

Kritzingerlaan 61
3707 TB Zeist

T: +31 (0)30 691 2075
E: info@snakeline.nl

Kantoor Culemborg

Achter de Vismarkt 10
4101 AD Culemborg

T: +31 (0)345 77 87 86
E: info@snakeline.nl

Basissysteem, geschikt voor 
daken met constructief 
dakbeschot.

www.snakeline.nl
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ALLES 
IN VOORRAAD

Dakdekkers scoren met 
www.bitasco.nl

ALLES

DE KRACHT VAN KLEIN
Solidor Premium 
regelbare terrasdragers
Zeer sterke terrasdragers (800 kg draagvermogen), geschikt voor 

alle materialen. Gebruiksvriendelijk en snel te plaatsen. Biedt een 

bereik vanaf 17 mm hoogte. 100% recyclebaar. Scherp geprijsd en 

uit voorraad leverbaar.

Vragen of vrijblijvend advies? 

Neem contact op met INTERCODAM infra en bel 036 535 92 50 of

mail naar info@intercodaminfra.com  |  www.intercodaminfra.com

ROOFLOGIX | onderdeel van
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JEANINE VAN NOORDENNE  
IN ACHT VRAGEN

BURGERLIJKE STAAT?
GETROUWD

KINDEREN?
TWEE MEISJES VAN 18 EN 16 EN EEN JONGETJE VAN ZEVEN. MIJN ZOONTJE  
IS EEN NAKOMELING, EEN GESCHENK VAN HET LEVEN. MAAR GELUKKIG  
KAN MIJN JONGSTE DOCHTER ZICH NOG HEEL GOED ALS EEN LEEFTIJDS-
GENOOTJE GEDRAGEN!

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT?
GENIETEN VAN MIJN KINDEREN. STIJLDANSEN. WANDELEN. LEZEN.

FAVORIETE BAND/MUZIEK?
IK HEB EEN BREDE SMAAK, IK VIND ALLES LEUK, VAN U2 TOT ILSE DE LANGE.  
MAAR VOOR MIJ GEEN HIPHOP OF HEAVY METAL!

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING?
IK HOU VAN ZON EN STRAND. ITALIË IS EEN FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING.

FAVORIETE STAD?
IK BEN NIET ZO’N STEDENMENS, IK HOU MEER VAN DE NATUUR. MAAR ALS IK MOET 
KIEZEN: IK HEB UTRECHT ALS STUDENT ALTIJD EEN HEEL FIJNE STAD GEVONDEN.

FAVORIETE ARCHITECT OF GEBOUW?
HET GUGGENHEIM IN BILBAO. 

WAAR BEN JE HET MEEST TROTS OP?
MIJN KINDEREN. EN HET FEIT DAT IK HET OUDERSCHAP KAN COMBINEREN MET  
EEN BAAN WAAR IK HEEL ERG VEEL PLEZIER IN HEB.

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.

Multifunctionele daken?  
Lever aantoonbare kwaliteit!

AAN TAFEL MET… JEANINE VAN NOORDENNE

Na haar periode bij Bouwend Nederland is ze enkele jaren 
actief geweest als algemeen secretaris/bureaudirecteur 
van de NVI, de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde 
Incasso-ondernemingen. “Deze branche is in die zin vergelijk-
baar met de bouw, dat beide branches te maken hebben 
met een imagoprobleem. Beide branches hebben er werk 
van gemaakt om de kwaliteit die in de markt aanwezig is 
inzichtelijk te maken door middel van een kwaliteitskeurmerk. 
Ik heb meegeholpen het keurmerk voor incassobureaus 
op te zetten en daarom was de vacature van DAKMERK zo 
interessant voor mij. Mijn man zag hem in de Cobouw en zei: 
‘Dat is jouw baan!’”

KWALITEITSKEURMERK
“Ik ken de bouw dan wel, van daken wist ik toen helemaal 
niets. Dat heb ik tijdens mijn sollicitatiegesprek natuurlijk 
aangegeven. ‘Dat geeft niet,’ was de reactie. ‘Wij hebben wel 
verstand van daken. Wat we nodig hebben is de kennis en 
know-how van het leiden van een kwaliteitsorganisatie.’  
In de anderhalf jaar dat ik nu directeur ben, heb ik natuurlijk 
veel geleerd en inmiddels weet ik natuurlijk heel goed waar 
een kwalitatief dak aan moet voldoen. De organisatie van 
DAKMERK staat als een huis en daarin zijn we binnen de 
bouw uniek. Ik vind het een voorrecht om hier een bijdrage 
aan te mogen leveren.”

De organisatie van de kwaliteitsorganisatie is al wel eens 
eerder beschreven in Roofs, maar hierbij nog even een 
korte herhaling. DAKMERK is een stichting en heeft dus geen 
winstoogmerk. De participanten werken uitsluitend met 
KOMO-gecertificeerde producten. Deze worden volgens de 
BRL 4702 en de Vakrichtlijn Gesloten  Dakbedekkingssystemen 
aangebracht. Elk project wordt voor aanvang getoetst door  
BDA en tijdens de uitvoering worden steekproefsgewijs 
 controles uitgevoerd. Na oplevering wordt een 10-jarige  
DAKMERK-garantie op het project verleend, wat betekent  
dat binnen deze periode eventuele tekortkomingen  
aan de waterdichtheid van de dakbedekking zonder 

 discussie door het betreffende dakdekkersbedrijf zullen 
worden opgelost. Deze garantie is ondergebracht in het 
 DAKMERK Waarborgfonds. Als het betreffende dakdekkers-
bedrijf wegens faillissement niet meer in staat is zijn garan-
tieverplichtingen na te komen, zal een andere DAKMERK 
dakaannemer dit doen. Het Waarborgfonds staat hiervoor 
garant en draagt dus de kosten. Van Noordenne: “De kwali-
teitseisen van DAKMERK worden bewaakt en begeleid door 
onze Technische Commissie (TC). Het Waarborgfonds  
wordt door de participanten zelf gefinancierd. Zij geven hier-
mee aan te geloven in de kwaliteit die zijzelf én de andere 
DAKMERK dakaannemers leveren. Daar staan zij voor.”

MULTIFUNCTIONELE DAKEN
Van Noordenne wordt zichtbaar enthousiast als ze vertelt 
over de ontwikkeling die het bouwdeel dak momenteel door-
maakt. “Je ziet nu dat het dak steeds meer wordt ontdekt als  
plek die de meest uiteenlopende oplossingen biedt voor de  
meest uiteenlopende vraagstukken. Een groendak kan water  
bufferen, de luchtkwaliteit verbeteren, de biodiversiteit bevor-
deren, etc. En dan zijn er ook nog de diverse soorten ge-
bruiksdaken, maar ook bijvoorbeeld allerlei soorten water- en 
energiedaken. Ik vind dat een superontwikkeling! Het houdt 
alleen wel in dat het belang van een kwalitatief goede 
waterdichte laag alleen maar groter wordt. Want als er een 
lekkage ontstaat op een dak waar een peperdure opbouw 
bovenop zit, is dat niets minder dan een drama. Dan kan 
alles er weer af. Gelukkig merken wij dat de opdrachtgever 
zich hiervan steeds meer bewust wordt.”

DAKMERK biedt een speciale garantie voor  multifunctionele 
daken, de Multi Garantie. Van Noordenne: “Die geven wij 
voor daken met een multifunctionele opbouw. Bij een onver-
hoopte lekkage is het verwijderen en weer aanbrengen  
van de multifunctionele laag verzekerd. Voorwaarde is dat  
de dakdekker op het betreffende project leidend is. Hij is 
 degene die verstand heeft van de waterdichte laag. Als hij 
zijn werk gedaan heeft, voert BDA een eindinspectie uit.  
Pas daarna mag de opbouw worden aangebracht. 
 Natuurlijk is de bouw nog steeds een prijsmarkt, maar wij 
merken dat opdrachtgevers zich ook steeds meer bewust 
worden van het belang van de zekerheid van een water-
dichte dakbedekking. Juist bij dit type daken, waar aan-
zienlijk wordt geïnvesteerd in de opbouw, is er een groter 
kwaliteitsbesef.”

Onder ‘kwaliteit’ wordt niet alleen een goede waterdichte 
laag verstaan, maar nadrukkelijk ook een veilige en   
gezonde werkpraktijk. “Dat vind ik ontzettend belangrijk,” 
 vertelt Van Noordenne. “Ik heb van dichtbij de impact  
van een bouwongeval meegemaakt, toen mijn broertje,  
20 jaar oud, verongelukte op een project van mijn vader.  
Ik heb gezien hoe mijn ouders daarna veranderden.  
De effecten van een valongeval zijn echt heel afschuwelijk. 
Dat kan iedereen bedenken, maar kennelijk is dat niet altijd 
ook de aanleiding om voorzieningen te treffen. Juist ervaring 
en routine zijn in dit geval de valkuilen. Een dakdekkersbedrijf 
dat volgens het kwaliteitskeurmerk werkt, werkt vanzelfspre-
kend ook veilig.”

TROTS
Recent is het een aantal keer voorgekomen dat dakdekkers-
bedrijven ten onrechte het DAKMERK-logo voerden. “Dan komt 
mijn achtergrond als jurist goed van pas. Deze bedrijven 
 worden direct aangeschreven en gesommeerd het gebruik 
van ons logo te staken. Terecht natuurlijk, want ze ondergra-
ven daarmee de betrouwbaarheid van het keurmerk. Bij de  
ons bekende gevallen maken de betreffende bedrijven 
inderdaad geen gebruik meer van het logo. Ons advies aan 
opdrachtgevers blijft wel om altijd even via onze website 
te checken of het betreffende bedrijf inderdaad bij ons is 
aangesloten. Intern heb ik aangege-
ven dat deze kwestie ook is te zien 
als een compliment: kennelijk wil 
men bij ons horen en dat uitdragen. 
Maar lang niet elk dakdekkersbe-
drijf kan voldoen aan onze strenge 
criteria. Dat betekent dat onze par-
ticipanten daadwerkelijk aantoon-
bare kwaliteit leveren en dat is iets 
om trots op te zijn.” ■

In juli 2016 begon Jeanine van Noordenne als directeur  
bij kwaliteitsorganisatie DAKMERK. Ze volgde daarmee  
David Kemena op. Van Noordenne is een nieuw gezicht in de 
dakenbranche, maar is zeker niet onbekend met de bouw. 
Als dochter van een aannemer had ze al vroeg affiniteit met 
de bouwwereld en ze heeft aan de wieg gestaan van de 
huidige brancheorganisatie Bouwend Nederland. Als spe-
cialist arbeidsrecht ging ze namelijk na haar rechtenstudie  
in Utrecht aan de slag bij brancheorganisatie VIANED,  
een brancheorganisatie voor GWW-bedrijven. In 2004 
 fuseerde deze organisatie met verschillende andere 
 brancheorganisaties voor de bouw: hieruit is het huidige 
Bouwend Nederland ontstaan. Van Noordenne begeleidde 
deze fusie op juridisch gebied en ging er daarna aan de 
slag als branchemanager. “Het lobbywerk vond ik heel inte-
ressant en spannend,” herinnert ze zich. “Tweede Kamerleden 
kunnen niet alles weten van de onderwerpen waar ze  
mee bezig zijn en hebben dus voortdurend de aanvoer van 
informatie door experts nodig.”



Bestel gewoon vanuit 
de sneeuw!

ACTIONDAK

WWW.ACTIONDAK.NL

Actiondak, de online groothandel in:

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

- DAKRANDAFWERKING - VEILIGHEID - GEREEDSCHAP - KLEDING

www.ubbink.nl/flatroofvent

Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!

Om de levensduur van uw dakconstructie te verlengen, is ventilatie een 
must. Daarom komt Ubbink met de FlatRoofVent, een krachtige platdak 
constructie ontluchter. Om er zeker van te zijn dat bouwvocht en/of 
condensatievocht op de lange termijn geen kans krijgt om uw constructie 
aan te tasten, is het noodzakelijk om het platte dak te kunnen ventileren/
ontluchten. De FlatRoofVent is hier de perfecte oplossing!  

Met de FlatRoofVent, de krachtige 
platdak constructie ontluchter!

Geef vocht 
een uitlaatklep! 

18083 adv FlatRoofVent 230x300mm.indd   1 17-01-18   13:59



SPECIAL ZONNEENERGIE EN ZONNEWARMTE

Special 
zonne-energie 

en zonnewarmte
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BDA Dak- en Gevelopleidingen breidt het opleidingenprogramma  

Zonne- energie uit met een cursus gericht op de opslag van zonne-energie  

in  thuisbatterijen. De opleidingsinstelling speelt daarmee in op de actuele 

marktontwikkelingen. Een gesprek met directeur Paul Verkaik.

De toekomst staat sneller  
voor de deur dan je denkt

SPECIAL ZONNEENERGIE EN ZONNEWARMTE

De markt voor zonne-energie en zonnewarmte groeit storm-
achtig. De ontwikkelingen gaan al net zo snel. Om hierop in 
te spelen, houdt opleidingsinstelling BDA Dak- en Gevelop-
leidingen voortdurend de vraag van de markt in de gaten. 
In reactie hierop is besloten een speciale workshop voor de 
opslag van zonne-energie op te zetten. Hiertoe heeft men op 
de locatie in Gorinchem diverse systemen voor de opslag 
van zonne-energie geïnstalleerd. 

ONTWIKKELINGEN
Woningcorporaties en overheden hebben zich geconfor-
meerd aan de Europese doelstellingen omtrent duurzame 
energieopwekking, CO2-uitstoot en het reduceren van ener-
gieverspilling. Deze doelstellingen dienen in het jaar 2020 te 
zijn bereikt, maar vanwege de Kredietcrisis heeft de realisatie 
ervan jarenlang stilgelegen. Nu zie je dat er versneld maat-
regelen worden genomen. Ook in de utiliteitsbouw zie je dat 
stappen worden gezet: in 2023 moeten utiliteitsgebouwen 
minimaal voldoen aan Energielabel C en zo’n 53% van deze 
gebouwen voldoet hier nog niet aan. En tenslotte zien we 
een duidelijke toename van de grondgebonden toepas-
singen van zonne-energie. Hier ligt een nieuw verdienmodel 
voor agrariërs. Tel daarbij op dat het aantal nieuw gebouw-
de woningen per jaar snel groeit. De komende jaren moeten 
er zo’n 75.000 nieuwe woningen per jaar worden gebouwd. 

“Bij al deze ontwikkelingen wordt het gebrek aan deskun-
dige installateurs steeds meer voelbaar,” aldus Verkaik. “De 
instroom blijft zoals bekend achter en dat heeft zowel kwalita-
tieve als kwantitatieve oorzaken. Jonge mensen worden niet 
meer gestimuleerd om met hun handen te werken. Daar-
naast hebben we niet alleen te maken met vergrijzing (de 
bevolking wordt ouder) maar ook met ontgroening (er zijn in 
de afgelopen decennia minder kinderen geboren, waardoor 
er dus minder jonge mensen op de arbeidsmarkt actief zijn 
en worden). Als gevolg hiervan verandert de werkmethodiek: 
er wordt meer prefab gemaakt. Een andere ontwikkeling die 

van belang is, is de grotere rol van verzekeraars. Daarmee 
groeit het belang van een kwalitatieve montage. De recente 
storm heeft het belang van een deskundige montage van 
zonnesystemen nog eens ten overvloede aangetoond. Als 
je dan ziet dat de toepassing van zonne-energie in alle 
segmenten groeit, ligt het voor de hand dat het belang van 
deskundige montage alleen maar zwaarder gaat wegen.”

OPSLAG VAN ZONNEENERGIE
“Na 2020 zal het salderingssysteem worden afgebouwd,” 
geeft Verkaik aan. “Dat betekent dat de zelf opgewekte 
zonne-energie dan voor een lagere vergoeding wordt 
teruggeleverd aan het net. Het wordt dan interessant om de 
zonne-energie die op het dak wordt opgewekt op te slaan 
in een thuisbatterij. Technisch is dit al mogelijk, de batterijen 
zijn beschikbaar en ze worden snel goedkoper en beter. 
De ontwikkelingen op het gebied van zonnepanelen laten 
zien dat het heel snel kan gaan. En vergelijk het eens met 
de ontwikkeling van elektrische auto’s. In een paar jaar tijd 
is het bereik van deze auto’s door betere accu’s aanzienlijk 
verbeterd.”

Verkaik verwacht dat er in de nabije toekomst op een heel 
andere manier met energie zal worden omgegaan: er zullen 
zogeheten ‘smart houses’ worden gerealiseerd. “ik rijd in een 
elektrische auto,” vertelt hij. “Als ik nu op kantoor aankom, 
gaat de auto in de oplader en staat hij, gevoed door de 
zonnepanelen op ons bedrijfspand, de hele dag te laden 
voor de relatief korte afstand die ik vanavond weer naar huis 
rijd. Ik heb dan eigenlijk energie over. Binnen afzienbare tijd 

kan ik deze energie via de stekker uit mijn auto halen om ‘s 
avonds te gebruiken voor mijn huishoudelijk gebruik en om 
mijn thuisbatterij te voeden.”

“Met de opkomst van het internet of things zullen binnenkort 
zeer veel elektrische apparaten via wifi met elkaar in contact 
staan. De wasmachines van Miele bijvoorbeeld anticiperen 
daar nu al op, die hebben al een wifi-aansluiting. Daarmee 
worden de zonnepanelen, laadpunten en batterijen aan 
elkaar gekoppeld – en aan de diverse elektrische apparaten. 
Zo kunnen alle apparaten gebruik maken van de opgewekte 
zonne-energie. De opslag van deze energie in batterijen is 
hier een essentieel onderdeel in, want de energie is van-
zelfsprekend niet altijd nodig op het moment dat het wordt 
opgewekt, maar op een later moment. Wij zien het als onze 
taak om op de ontwikkelingen vooruit te lopen. Wij beginnen 
daarom per 31 mei met een workshop Ontwerp en installatie 
van energieopslagsystemen voor ondernemers en advi-
seurs.”

“Ik ben ervan overtuigd dat visie zorgt voor een gevulde 
orderportefeuille,” besluit Verkaik. “Wie inspeelt op de laatste 
ontwikkelingen, investeert in de toekomst. De toekomst staat 
sneller voor de deur dan je denkt. Het is zaak voorbereid te 
zijn op de ontwikkelingen, wij willen hier met deze cursus een 
bijdrage aan leveren.” ■



Toplaag 
IKO carrara

Isolatie 
IKO enertherm ALU

Dampscherm 
IKO shield

Onderlaag 
IKO base

Optioneel 
IKO solar concept

ALL-IN-ONE DAKSYSTEMEN
nl.iko.com

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

n Alle producten zijn hoogwaardig.
n Hoge isolatiewaarde door IKO enertherm PIR-isolatie. 
n De daksystemen hebben een kwaliteitswaarborging en hebben het BDA Agrément®.
n De projecten worden op een transparante werkwijze door IKO opgevolgd
n Alle fasen worden in een compleet projectdossier geregistreerd.
n Dit kwaliteitsproject resulteert in de verzekerde all-in-projectgarantie 10+5 jaar.

Daniel Dorland, bestuurder Roofing service

“IKO ROOF DAKCONCEPTEN
  PASSEN PERFECT IN
  ONZE VISIE”

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

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

De energie-efficiënte 
PIR-isolatie voor  
het IKO roof concept
deze daken garanderen een duurzame waterke-
ring en bieden optimaal comfort door de hoge 
isolatiewaarde van de IKO enertherm PIR islatie.

Roofing service Nederland 
Dakdekkersbedrijf Roofing Service Nederland BV 
beschikt over de deskundigheid om ieder project 
van een  optimale dakbedekking te voorzien.  
Meer dan 50 gespecialiseerde medewerkers staan 
garant voor hoge kwaliteit en optimale service. 

DAKBEDEKKING  I  VLOEIBARE WATERDICHTING  I  ISOLATIE

®

eco
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EEN DATA EXPORT DIE MEN UITVOERT VOOR WONINGCORPORATIES  
OF GEMEENTEN, BESTAAT MEESTAL UIT DE VOLGENDE PUNTEN:

• POSTCODE;
• STRAAT;
• HUISNUMMER;
• TOEVOEGING;
• DAKOPPERVLAKTE ZEER GESCHIKT (IN M²);
• DAKOPPERVLAKTE GESCHIKT (IN M²);
• DAKOPPERVLAKTE MINDER GESCHIKT (IN M²);
• MAXIMAAL INSTALLEERBAAR KWP VERMOGEN;
• MAXIMAAL KWH/JAAR TE PRODUCEREN MET DAK;
• POTENTIEEL AAN CO2 TE BESPAREN.

EVENTUEEL KAN DIT WORDEN AANGEVULD MET EEN BUILDING ID.  
DIT ZORGT ERVOOR DAT EEN DAK NIET VAKER VOORKOMT ALS ER  
BIJVOORBEELD MEERDERE BEDRIJVEN ONDER ÉÉN DAK ZITTEN.

Zonatlas toont landelijk de geschiktheid van het dakoppervlak voor zonne-

panelen. De zeer gedetailleerde data worden o.a. beschikbaar gesteld aan 

particulieren. Hoe kan de dakenbranche deze data benutten? Een gesprek 

met adviseur Wouter van Lohuizen.

Is mijn dak geschikt 
voor zonnepanelen?

SPECIAL ZONNEENERGIE EN ZONNEWARMTE

kunnen berekenen (incl. de schaduweffecten van omlig-
gende objecten) hoeveel zonne-energie deze objecten door 
de zoninstraling kunnen genereren. Het zijn dus meerdere 
datapunten die worden gecombineerd. Wij hebben het zo 
gesimuleerd dat iedere tien minuten de zoninstraling van 
elke vierkante meter wordt gemeten.”

Men is partnerschappen met gemeenten aangegaan en 
biedt hen o.a. abonnementen. Afhankelijk van het abonne-
ment dat de gemeente heeft afgesloten, verschilt de hoe-
veelheid informatie die beschikbaar is voor dakeigenaren. 
Deze gemeenten krijgen zo bijvoorbeeld de opslagmodule 
(waarmee inzicht kan worden gegeven in hoeverre de opge-
wekte zonne-energie kan leiden tot zelfvoorzienendheid door 
deze op te slaan in een thuisaccu), maar ook een module 
voor zonne-warmte (waarmee met de zon warmte gegene-
reerd kan worden). Zodra de nieuwe (AHN) hoogtedata 
 beschikbaar is voert men een update uit, zodat dakeigena-
ren blijven beschikken over actuele informatie. Er kan immers 

in de tussentijd een hoog 
gebouw zijn bijgebouwd,  
of er kunnen bomen zijn 
gekapt. Dit heeft natuurlijk 
effect op de geschiktheid 
van het dak voor zonne-
panelen. De eerstvolgende 
update vindt in het tweede 
kwartaal van 2018 plaats.

HOE IS DE ZONATLAS  
IN TE ZETTEN?
Men biedt daarnaast ver- 
schillende diensten en tools  
aan die de dakdekker en/of  
de installateur kunnen  

helpen in hun bedrijfsactiviteiten. “Wij geloven dat de verduur-
zaming van Nederland sneller gaat als consumenten goed 
geïnformeerd worden over de mogelijkheden van hun  
woning en installateurs deze informatie kunnen gebruiken 
om goede offertes te maken,” aldus Van Lohuizen. “Dit doen 
wij door de relevante informatie over de zonpotentie van 
een woning beschikbaar te stellen. Met deze data wordt de 
dakdekker/installateur in staat gesteld zijn klant ervan te 
overtuigen dat de investering in zonnepanelen rendabel is. ”

Hiertoe biedt men een speciale module voor op de website. 
Deze is gratis te downloaden en maakt voor de klant direct 
inzichtelijk in hoeverre het dak geschikt is voor de toepassing 
van zonnepanelen. Vervolgens kan de bezoeker van de  
website vanuit deze module direct een offerte aanvragen.  
Men hoeft enkel postcode en huisnummer in te vullen:  
alle gegevens van het dak (afmeting, oriëntatie, hellings-
hoek, omgeving) zijn immers al in de database opgenomen. 

Deze eerste offerte kan vervolgens worden uitgewerkt aan 
de hand van het legplan en het type zonnepanelen. De 
dakdekker/istallateur kan de prijs per paneel, en die van de 
montage, de veiligheidsvoorzieningen, etc. zelf in de module 
invoeren, zodat de totaalprijs en de terugverdientijd direct 
inzichtelijk wordt gemaakt. Men betaalt voor deze dienst niet 
per download, maar per aanvraag. Het legplan kan vervol-
gens door de dakdekker/installateur zelf worden gemaakt, 
of door Zonatlas. “Ervaring leert, dat men veel gebruik maakt 
van onze legplannen,” vertelt Van Lohuizen. “Deze blijken 
namelijk vaak een optimaal rendement te geven.” 

Van Lohuizen meldt tenslotte dat men op korte termijn de 
diensten gaat uitbreiden naar toepassing van zonnepane-
len aan gevels. De zoninval is weliswaar doorgaans minder 
gunstig dan bij daktoepassingen, maar de te gebruiken 
oppervlakte is in veel gevallen groter. Met de dalende aan-
schafprijs van zonnepanelen kan deze toepassing eveneens 
een goede keuze zijn.” ■

Nadat het concept van Zonatlas was opgezet in Duitsland, 
werd in 2012 Arnhem de eerste Nederlandse stad waarvan 
de bewoners zelf konden bekijken of hun dak geschikt is  
voor de toepassing van zonnepanelen. De oprichting van 
Zonatlas NL bv, per 15 december 2015, is het resultaat  
van de samenwerking tussen EnShared en KENA BM UG. 
Samen hebben zij de Zonatlas activiteiten overgenomen  
van de oorspronkelijke initiatiefnemer, tetraeder.solar GmbH. 
De nieuwe bv heeft als doel haar basis als onafhankelijk 
 platform te versterken en daarmee nog beter uitgerust te zijn 
om de lokale energietransitie te ondersteunen. Daarmee wil 
men het gat tussen technologische oplossingen en de prak-
tische vragen van vele Nederlanders overbruggen.

INZICHT GESCHIKTHEID
Inmiddels is een landelijke dekking bereikt en kan elke 
 dakeigenaar, particulier of zakelijk, de geschiktheid van het  
dak controleren. Het gaat hierbij vanzelfsprekend om de 
mate van lichtinval en niet om de geschiktheid van de 
 onderconstructie. Door het combineren van weerdata,  
de invallende zonnestraling, de hellingshoek van de daken 
en de schaduwsituatie is een zeer nauwkeurige indicatie 
van de geschiktheid van de dakvlakken voor zonne-energie-
opwekking te geven. Zonatlas wordt onder andere gemaakt 
met het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2 & AHN3) 
van Rijkswaterstaat en de Waterschappen. Deze gegevens 
zijn in de loop der tijd verzameld en verwerkt in een een-
voudig raadpleegbare database. 

Van Lohuizen: “Wij beschikken momenteel over de data  
van alle objecten. Denk daarbij ook aan huizen, bomen, 
schoorstenen en andere objecten die een schaduw  kunnen 
veroorzaken. Tevens beschikken wij over gegevens van de 
jaarlijkse zoninstraling voor iedere locatie in Nederland. 
Deze data worden op de objecten gesimuleerd, zodat wij 
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NIEUWBOUW HOOFDKANTOOR RABOBANK TE WAALWIJK
• OPDRACHTGEVER:  RABOBANK TE WAALWIJK
• ARCHITECT:  VAN AKEN CONCEPTS, ARCHITECTURE AND ENGINEERING TE EINDHOVEN 
• DAKDEKKER: HOLLANDDAK BV TE WAALWIJK
• DAKBEDEKKING: CARLISLE® CONSTRUCTION MATERIALS BV TE KAMPEN

Eind 2016 is in opdracht van de Rabobank een nieuw hoofdkantoor voor  

De Langstraat in  Waalwijk gerealiseerd. Bij dit prestigieuze project hecht  

men grote waarde aan duurzaam bouwen en werken.

Nieuw hoofdkantoor
voor Rabobank De Langstraat 
voorzien van BREEAM ‘Excellent’

SPECIAL ZONNEENERGIE EN ZONNEWARMTE

is beoordeeld met een BREEAM Excellent certificaat.  
De behaalde score is 72,6% en 4 sterren.

De dakbedekkingsconstructie welke is toegepast  
op dit project:
•  Betonnen ondergrond
•  Dampremmer type: PE-folie, dik 0,2mm
•  Isolatie type: Kingspan TR26 FM + TR46 FM (in meerdere 

lagen gelegd, afschot in de isolatie) afschot 1,6%
•  Dakbedekking: Resitrix SR, dik 2,5mm (grijs) mechanisch 

bevestigd in de overlappen, overlappen geföhnd.

Op het gebied van duurzaamheid wees het programma  
van eisen al snel richting EPDM dakbedekking. Ten opzichte 
van traditionele dakbedekkingen is EPDM dakbedekking  
met name op het gebied van duurzaamheid en gebruiks-
duur in hoge mate onderschei dend. Daarom is gekozen voor  
een RESITRIX® EPDM dakbe dek king. Frank Schrama, Sales-
manager Nederland van leverancier CARLISLE® Construction 
Materials BV, vertelt: “Om zeker te zijn van het behalen  
van de benodigde credits voor de BREEAM certificering, 
wordt er steeds vaker gekozen voor onze EPDM. Met een 
bewezen gebruiksduur van meer dan 50 jaar is de ‘return on 
investment’ aanzienlijk.”

Als waterkerende laag is geko - 
zen voor RESITRIX® SR; een grijze  
thermisch lasbare EPDM dakbaan  
voorzien van een glasdraadwa-
pening. De onderzijde is voorzien 
van een volledig zelfklevende 
cacheerlaag van hoogpolymeer 
SBS met  verwijderbare PE-folie. 
Door middel van thermisch lassen 
worden de banen onderling aan 

elkaar verbonden. Hollanddak BV heeft deze opdracht uitge-
voerd voor  Bouwbedrijf Kleijngeld BV te Waalwijk. Een logische 
keuze gezien het feit dat Hollanddak een lokale partij is met 
het benodigde vakmanschap.

TOEPASSING BIJ ZONNEPANELEN
Op de EPDM dakbedekking zijn PV zonnepanelen geplaatst. 
De panelen hebben een totale opbrengst van 46000 kWh. 
Schrama: “Bepalend bij de toepassing van zonnepanelen  
is de levensduur van de dakbedekking die eronder ligt.  
Het spreekt voor zich dat in het ideale geval de levensduur 
van de dakbedekking de levensduur van de zonnepanelen 
overstijgt. Gezien de extreem lange gebruiksduur van EPDM dakbedekking  
is deze bij uitstek geschikt voor een toepassing bij zonnepanelen.”

“Door de reflecterende eigenschappen van de grijze RESITRIX® SR is er nauwelijks  
sprake van vermogensverlies van de zonnepanelen op het dak. De reflectie wordt  
deels weer opgenomen door de zonnepanelen. In vergelijking met plaatsing op  
zwarte daken, hebben de zonnepanelen meer rendement. Een ander bijkomend  
voordeel is dat het gebouw ‘s zomers minder opwarmt.” ■

Het nieuwe hoofdkantoor van de 
Rabobank De Langstraat is gere-
aliseerd aan de Taxandriaweg in 
Waalwijk en ligt op een zichtlocatie 
langs de A59. In het opgestelde pro-
gramma van eisen is duurzaamheid 
dan ook toegepast in de breedste 
zin van het woord: de toepassing 
van duurzame materialen en de 
samen werking met lokale partijen. 
Daarnaast zijn er in het gebouw 
maatregelen genomen op het 
gebied van duur zaamheid. Denk 
daarbij aan maatregelen als de 
toepassing van PV-panelen en een 
warmte- en koude-opslag (WKO-) 
installatie. Ook wordt spannings-
optimalisatie toegepast.  
Verantwoordelijk voor het ontwerp is  
Van Aken Concepts, Architecture 
and Engineering uit Eindhoven.

BREEAM ‘EXCELLENT”
Om te laten zien hoe duurzaam  
het gebouw echt is, is er gekozen 
voor de BREAAM-methode.  
BREEAM is een integrale beoorde-

lingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van gebou-
wen te bepalen en wordt gebruikt om gebouwen te ana-
lyseren en te verbeteren. Deze certificeringsmethode is het 
 belangrijkste en meest gebruikte duurzaamheidskeurmerk 
ter wereld. In Nederland wordt dit beheerd door de Dutch 
Green Building Council (DGBC). Er wordt beoordeeld op 
thema’s zoals Management, Gezondheid, Energie, Transport, 
Water, Materialen, Afval, Landgebruik & Ecologie. Het kantoor 

Frank Schrama, 

Salesmanager Nederland

De grijze dakbaan

GRIJS EN VOLLEDIG ZELFKLEVEND  
VOOR LICHTGEKLEURDE DAKEN

PRODUCTSPECIFIEKE  
EIGENSCHAPPEN:

•   KOMO attest K75248 and K92090

•   CE markering volgens EN 13956  
en EN 13967

•   BUtgb technische goedkeuring met 
certificatie ATG 1790 (B)

DAKAFDICHTINGSSYSTEMEN: 

•   Zelfklevend op volledig met  
FG 35 geprimerde ondergrond

•   Verlegging op ongeprimerde  
ondergrond met aanvullend  
mechanische bevestiging

RESITRIX® SR is een grijze thermisch lasbare 
EPDM (synthetisch rubber) dakbaan voorzien 
van een ingevulkaniseerde glasdraadwapen-
ing. De onderzijde van deze grijze dakbaan is 
voorzien van een zelfklevende cacheerlaag uit 
hoogpolymeer SBS met verwijderbare PE-folie.

www.resitrix.nl
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www.resitrix.nl

Foto: Stijn Poelstra
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Refresco Benelux, onderdeel van Refresco Group, ‘s werelds grootste  

onafhankelijke bottelaar voor supermarkten en A-merken, heeft KiesZon  

ingeschakeld voor de realisatie van drie duurzame energiecentrales.  

In totaal zullen er 8.720 zonnepanelen worden geplaatst die verdeeld  

zullen worden over de drie daken van Refresco Benelux locaties in  

Bodegraven, Hoensbroek en Maarheeze.

Refresco Benelux plaatst 
8.720 zonnepanelen

SPECIAL ZONNEENERGIE EN ZONNEWARMTE

Refresco Benelux liet in 2017 voor de locaties Bodegraven, 
Hoensbroek en Maarheeze, met behulp van een duurzame 
energiescan, de mogelijkheden voor opwekking van  
duurzame energie in kaart brengen. De resultaten waren 
 positief en hebben geleid tot het besluit zonnepanelen te 
plaatsen. Gecombineerd zullen de drie systemen goed 
zijn voor jaarlijks 2.400.000 kWh aan duurzaam opgewekte 
 energie.  Locatie Maarheeze heeft het grootste aantal 
 panelen, liefst 4.974 stuks. De energie die door de bijna  
5.000 panelen wordt opgewekt, draagt voor circa 12% 
bij aan de energie/elektriciteitsbehoefte van de gehele 
 operatie in Maarheeze. Bij het legplan is rekening gehouden 
met de draagkracht van de onderconstructie, dit is door  
een extern bureau nagerekend. 

Refresco Benelux neemt als één van de toonaangevende 
bedrijven in de branche haar verantwoordelijkheid ten 

 aanzien van duurzaamheid en het milieu uiterst serieus. 
Het bedrijf is er sterk op gericht de duurzaamheid van haar 
toeleveringsketen voortdurend te verbeteren. De keuze zelf 
schone, duurzame energie op te wekken past binnen het 
duurzaamheidsbeleid van de bottelaar. 

KiesZon, sinds eind 2016 onderdeel van Greenchoice  
en gespecialiseerd in de ontwikkeling, financiering,  
realisatie en het onderhoud van grootschalige zonne-
stroomprojecten, verzorgt na het ontwerpen van de drie 
zonnestroom projecten, momenteel de plaatsing van de 
panelen. Naar ver wachting zal in maart het plaatsen  
van de zonnepanelen worden afgerond. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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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

Brightwhite PVC Dakbedekking:  
Verhoog het rendement van uw zonnepanelen. 
Bij zonnepanelen wordt veel gesproken over het maximale rendement. Om dit te behalen 
wordt gekeken naar zaken als de stand van de zon en schaduwwerking. Vreemd genoeg 
wordt er maar zelden gekeken naar het dak zelf als rendementsverhogende factor. En dat 
terwijl juist dáár extra winst te behalen valt..
 
Zonnepanelen zijn warmtegevoelig, hoge temperaturen beïnvloeden de werking van de cellen 
negatief en verminderen daarmee het maximale rendement dat de panelen kunnen opleveren.  
Het is daarom zaak om ervoor te zorgen dat de panelen zo min mogelijk aan hoge temperaturen 
worden blootgesteld. Helaas is het gros van de daken donker van kleur, en donkere kleuren 
houden warmte vast.  Fatrafol BrightWhite PVC biedt hierin de ultieme oplossing.
 
Fatrafol BrightWhite PVC is een sterke polyester gewapende, KOMO en CE-gekeurde PVC 
dakbaan die door-en-door helderwit van kleur is. De witte kleur zorgt voor een extreme reflectie 
van circa 80% van de zonnestraling. Hierdoor warmt het dakoppervlak ongeveer de helft minder 
op dan bij een traditioneel zwart dak waardoor zonnepanelen minder aan hitte onderhevig zijn 
en dus beter blijven presteren. Onderdaks zorgt dit “Cool Roof”-effect tevens voor merkbaar 
minder warmteontwikkeling hetgeen kan bijdragen aan een fikse besparing in bijvoorbeeld 
energiekosten voor airconditioningsystemen.
 
Fatrafol BrightWhite PVC is met recht dé rendementsverhogende oplossing voor ieder plat 
dak en de ultieme versterker van ieder zonnestroomsysteem.

SNEL 
BETROUWBAAR 

INNOVATIEF

Esdec levert sinds 2004 professionele montagesystemen voor zonnepanelen op alle 
typen daken. Onze innovatieve systemen zijn ontworpen met duurzaamheid en gemak 
als uitgangspunt. ClickFit en FlatFix zijn geïnspireerd door de installateur die regelmatig 
zonnepanelen plaatst.
 
Met Esdec monteert u daarom altijd snel én betrouwbaar.
 
Ontdek het zelf op esdec.com

Kies voor snel 
en betrouwbaar 

monteren

21 & 22 maart 2018       Bezoek ons op Stand C2 
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NIBE en Triple Solar presenteren  

het nieuwe PVT warmtepomppaneel

met andere NIBE water/water warmtepompen zijn overigens 
mogelijk, want het pakket PVT warmtepomppanelen is  
modulair op te bouwen voor warmtepompen van 4 tot en 
met 60 kW. Dat biedt dus tal van mogelijkheden in zowel 
nieuwbouw als bestaande bouw!
Sinds kort heeft men een gelijkwaardigheidsverklaring voor 
het systeem (bestaande uit de warmtepomppanelen en een 
warmtepomp). Deze verklaring is nodig om het product mee 
te kunnen nemen in een EPC-berekening en dus om het in 
te kunnen zetten bij nieuwbouw. De gelijkwaardigheidsver-
klaring toont aan dat de Triple Solar warmtepomppanelen 
samen met de warmtepomp van NIBE als bron presteren 
volgens de bestaande normen in het Bouwbesluit.
De verklaring is opgesteld aan de hand van het  
geldende toetsingskader NEN 7120 – Energieprestatie van 
Gebouwen (EPG). ■

NIBE Energietechniek is een dochteronderneming van het 
Zweedse NIBE AB, de Europese marktleider op het gebied 
van warmtepompen en boilers. Als één van de eerste 
fabrikanten ter wereld introduceerde NIBE meer dan 35 jaar 
geleden haar eerste warmtepomp. Sindsdien heeft NIBE  
zich sterk gespecialiseerd in warmtepomptechniek.  
Vanuit haar hoofdkantoor in Oosterhout richt het bedrijf zich 
op het leveren van energiezuinig comfort in warmtapwater, 
verwarming en passieve koeling aan de Nederlandse en 
Belgische markt. 
Zoals wellicht bekend, bestaat het Triple Solar®-systeem  
uit speciale warmtepomppanelen in combinatie met  
een (willekeurige) warmtepomp. De panelen werken als  
bron voor de warmtepomp, die de energie vanuit de  
panelen gebruikt om een woning of ander gebouw te 
verwarmen en te voorzien van warm tapwater. Doordat het 
aluminium warmtepomppaneel ook is uitgerust met  
een zonnepaneel, is het mogelijk om vanuit één oppervlak  
een pand niet alleen van warmte en warm tapwater,  
maar ook van elektriciteit te voorzien. 

Hoewel het warmtepomppaneel is opgebouwd uit een  
PV en een T gedeelte, is het geen standaard PVT-paneel.  
Het voornaamste verschil met de vele standaard  
PVT-panelen, is dat het Triple Solar warmtepomppaneel  
ontworpen is om óók als er geen zon is energie (warmte)  
op te wekken. Dit kan doordat het paneel behalve uit  
zon- en daglicht ook heel goed warmte kan winnen uit  
de buitenlucht. 

COMBINATIE
Door acht warmtepomppanelen (16 m²) te combineren  
met een NIBE F1255-6 modulerende water/water warmte-
pomp, ontstaat een systeem met een hoog bewezen  
rendement. Voor ruimteverwarming is een SPF van 5,6  
haalbaar, voor tapwater een SPF van 3,8. Ook combinaties 

SPECIAL ZONNEENERGIE EN ZONNEWARMTE

Tijdens VSK 2018 presenteerden Triple Solar en warmtepompleverancier NIBE 

het zogeheten PVT warmtepomppaneel. Sinds kort beschikt men over een 

 gelijkwaardigheidsverklaring voor de PVT warmtepomppanelen in combinatie 

met een NIBE water/water warmtepomp. Met deze productcombinatie biedt 

men een breed toepasbare, geruisloze en duurzame warmtepompoplossing 

voor situaties waarin een bodembron of buitenunit niet mogelijk is.

... met de zonnestroomsystemen 
     van AaboGreenTech!

Duurzaam 
opgewekte 
energie...

Met een zonnestroomsysteem voorziet u uw woning of gebouw 
van duurzame, zelf opgewekte energie. Deze energie kunt u direct 
gebruiken, of opslaan voor later gebruik. Een zonnestroomsysteem is 
daarmee niet alleen milieuvriendelijk, maar zorgt ook voor een forse 
besparing op uw energiekosten.

Een optimaal zonnestroomsysteem is afgesteld op zowel de omgeving 
als de ondergrond. Steeds vaker speelt ook het uiterlijk een rol. Geen 
dak is hetzelfde en de keuze voor het juiste systeem is voor een groot 
deel afhankelijk van de eigenschappen van de dakconstructie en de 
dakbedekking. Om die reden voeren wij voor elke gangbare dakconstructie 
een passend systeem. Onze systemen worden gecalculeerd om het 
maximale bereik te behalen, ongeacht schaduwvorming of obstakels. 
Onze zonnepanelen kunnen voorzien worden van schaduwmanagement 
en micro-omvormers voor een optimale opbrengst.  Om aan de uiterlijke 
wensen te voldoen leveren wij panelen in verschillende kleuren en kunnen 
de panelen zichtbaar of praktisch onzichtbaar op of soms zelfs in het dak 
worden gemonteerd. 

Of het nu gaat om een woonhuis of industriële toepassing en wat de 
wensen en eisen ook zijn: voor elke situatie hebben wij een passend 
zonnestroomsysteem waarmee u duurzaam uw eigen energie kunt 
opwekken!

Lange Linden 32
5433 NC Katwijk

T  088-9965680 
F  024-6782495

info@aabogreentech.nl
www.aabogreentech.nl

• Onderdeel van Aabo Trading: de grootste 
dakgroothandel van Nederland

• Advisering en ondersteuning van het 
gehele proces van calculatie tot activatie

• Duurzaam opgewekte energie
• Voor vrijwel elk dak een passend systeem
• Voor zowel platte als hellende daken
• Schaduwmanagement en 

micromanagement mogelijk
• Creëer samen met onze 

infraroodverwarming en warmtepompen 
en compleet duurzaam systeem 
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175 exposanten - 20.000 m2 – 80 kennis-sessies en workshops

Compleet aanbod  
op Solar Solutions Int.

Tijdens Solar Solutions Int. spreekt u met specialisten, 
 innovators en voorlopers op het gebied van zonne-energie, 
duurzame installatietechnieken, opslagsystemen en beschik-
bare subsidies.

GENOEG RUIMTE VOOR DE ZON
Zonne-energie heeft de meeste toekomst en kan in 2050 in 
50% van de totale energievraag voorzien! Een potentiële 
studie van het Solar Trendrapport 2018 toont aan dat er  
5500 vierkante kilometer beschikbare ruimte in Nederland is. 
Op dit moment is er nog maar 12 km2 gebruikt.

Werkt u in de installatie- of de energiesector? En heeft u het 
enorm druk? Kom dan naar Solar Solutions en Duurzaam 
 Verwarmd! In een dagdeel spreekt u alle belangrijke partijen 
en bent u op de hoogte van prijzen, innovaties, nieuwe 
producten. Solar Solutions Int. & Duurzaam Verwarmd: de effi-
ciëntste (en leukste) manier om op de hoogte te blijven. 

Registreer u gratis met de invitatiecode: 18ticket524

Solar Solutions Int.: goed bereikbaar, goede sfeer  
en makkelijk parkeren.

De Expo Haarlemmermeer ligt naast Schiphol en is  
uitstekend bereikbaar. De locatie heeft uitgebreide (en in 
vergelijking goedkope) parkeermogelijkheden voor de deur. 

21 en 22 maart, van 10.00 tot 17.00 uur. 
www.solarsolutions.nl

GAS ERAF? GAS EROP!
Dit jaar vindt Solar Solutions Int. plaats samen met de nieuwe 
vakbeurs Duurzaam Verwarmd. Directeur Rolf Heynen: “de sec- 
toren E en W en installatie en bouw integreren steeds meer. 
Voor ons de reden om de combinatie te maken, twee in-
novatieve installatievakbeurzen in één bezoek. Als je alles wilt 
weten over zonne- energie, subsidies én over warmtepompen, 
wtw systemen, wko, geothermie en andere oplossingen? 
Kom dan op 21 of 22 maart naar de Expo Haarlemmermeer 
want de combinatie warmtepomp met zonnepanelen is dé 
warmteoplossing voor de toekomst.”

SUBSIDIE ADVIEZEN DOOR RVO
Op de beurs is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO) met een team van adviseurs aanwezig om te advise-
ren over SDE+ subsidies, Innovatiesubsidies Topsector Energie, 
over de postcodereeks regeling, over subsidies voor warmte-
toepassingen (o.a. ISDE) en over andere stimuleringsmaat-
regelen en knelpunten. Bezoekers kunnen bij registratie hun 
voorkeur aangeven en RVO neemt dan contact op voor  
een afspraak op de beurs.

BETAALBARE OPSLAG KOMT SNEL DICHTERBIJ!
In minder dan tien jaar zijn de paneelprijzen met 80% ge-
daald en het rendement met 300% verhoogd. Deze ontwik-
kelingen zien we ook bij energie-opslag. Het Amerikaanse 
Department of Energy (DoE) verwacht dat de accuprijs  
nog vóór 2020 onder de 100 dollar per kWh komt te liggen.  
In een korte periode daarna daalt de accuprijs zelfs onder 
de 80 dollar per kWh. 

SOLAR SOLUTIONS INT., DE VAKBEURS VOOR ZONNEENERGIE

Nieuwe producten, nieuwe markten, nieuwe aanbieders; de ontwikkelingen  

in de zonne-energie sector gaan razendsnel. Solar Solutions Int. geeft als 

grootste zonne-energie vakbeurs van de Benelux al zes jaar lang een kraak-

helder overzicht van de nieuwste producten en innovaties. Alle toonaange-

vende fabrikanten en leveranciers zijn op de beurs aanwezig. Een op de prak-

tijk gericht workshop & trainingen programma maakt het aanbod compleet.

21 & 22 maart 2018
Expo Haarlemmermeer

Gratis bezoeken?

18TICKET524 Gebruik deze invitatiecode 
op www.solarsolutions.nl
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Exposanten Solar Solutions Int.

SOLAR SOLUTIONS INT., DE VAKBEURS VOOR ZONNEENERGIE

 CATALOGUSNAAM STANDNUMMER

30 Enphase Energy C9
31 ENTEK D15.2
32 Esdec C2
33 EURO-INDEX E3.1
34 Europower Energie C10
35 Exasun D12
36 Fischer Solar-Fix E11
37 Friand Elektrotechniek B14
38 Fronius International A4.2
39 Geyer Nederland B19
40 GMC-Instruments A2.2
41 GOLDBECK Solar E7.1
42 Good! Events-Research-Consultancy L10
43 GoodWe Power Supply Technology D5
44 GPC Europe B9
45 GSE Integration - SVH Energie B1
46 Hadec Innovatie Duurzame dochter Oosterberg D6
47 Hanover Solar C3
48 Hanwha Q CELLS B12
49 Hart4Solar A2.3
50 Helukabel E3
51 Holland Solar E6.2
52 Home-NRG D12.1
53 Hoymiles Converter Technology C5.1
54 HT-SAAE B22
55 Huawei Digital Technologies C5
56 hyCLEANER A3
57 HydroPV Technologies A8
58 Indutecc Industrial Solutions D4
59 INVT Solar Technology (Shenzhen) B16
60 ISE Fraunhofer C10
61 IsoBouw Systems D14
62 Kenter meet Energie D15.1
63 KIC InnoEnergy B24
64 Krannich Solar C4
65 Krinner Solar B11.1

 CATALOGUSNAAM STANDNUMMER

66 Libra Energy C1
67 Lightyear D18
68 Machines4Green A2.5
69 Mastervolt D6.1
70 MORRENsolar A10
71 Nexus Solar Power E13
72 Niedax Kleinhuis E3.2
73 O-Metall Luxemburg D13
74 Omnik New Energy D2
75 Panasonic Solar E1.2
76 Perlight Solar B25
77 Petersen Arbozorg & Veiligheid E5
78 PfalzSolar GmbH E3.4
79 PGM Solar A2.3
80 Powerark Solar B3
81 Project 0 B4.1
82 Puk Benelux Solar B2.1
83 PV Magazine A4.1
84 RECOM B11
85 Renusol E7
86 Rexel Nederland B8
87 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland D4.1
88 Roof Support D11.1
89 S:Flex montagesystemen E2.2
90 SAJ D1
91 Schletter Group E9.2
92 SEAC D18
93 Sharp Solar Europe D6.1
94 Shenzhen Growatt New Energy Technology B5
95 Shenzhen Jingfuyuan Tech B17
96 Shenzhen Kstar Science & Technology D11.2
97 Shenzhen SOFARSOLAR B7
98 Siebert Solar E1
99 SMA Benelux B8, B9, B10, C4, C11, C17
100 Solar Edge Technologies C7.1
101 Solar Magazine B15
102 Solar Monkey E2
103 Solar Today A1
104 Solarclarity C6
105 Solarfox E10
106 Solax Power B4.2
107 Solliance D18
108 SolNed A2.1
109 Solora Energy Services C13
110 Sterkin & KvINL E1.1
111 Sunbeam  D9.1
112 Sunport Power D15
113 Sunprojects - Efacec D9.2
114 SW Trading / Sun & Wind E8
115 Talesun Solar C15
116 Technea Duurzaam C12

 CATALOGUSNAAM STANDNUMMER

117 Technische Unie C11
118 TerraTechs C7.2
119 TG hyLIFT A3
120 TNO D18
121 Trayco - Etepro E2.1
122 Tritec A1
123 UNETO-VNI E6.2
124 Van der Valk Solar Systems B6
125 VDE C10
126 VDH Solar Groothandel D10
127 VENTUS Cables & Connectivity E6.1
128 Voestalpine Sadef C16
129 Wellsun D18
130 Wuxi Xinhongye Wire & Cable A2.4
131 Xemex E2.4
132 Zep - Breedveld & Schroder F6
133 Zhejiang Envertech E9

 CATALOGUSNAAM STANDNUMMER

1 2Solar Software E4
2 ABB B21
3 Aerocompact B13
4 AliusEnergy C14
5 ALLIANZ C10
6 All-up A11
7 Altius Photovoltaic A7
8 APsystems D11
9 Autarco D8.1
10 Avasco Industries B2
11 BAYO-S Benelux A2
12 BayWa r.e. Solar Systems B10
13 Bosch & van Rijn E3.3
14 Bouwkeur Groep Solar A4
15 British Solar Renewables  B20
16 Canadian Solar D1
17 Carbomat C17
18 Cast4All E2.4
19 Centrale BTW Teruggave D8.2
20 Compact Solar B24
21 Conduct Technical Solutions D11.1
22 Delta Electronics C13.1
23 DenG Solar B23
24 DMEGC Solar D8
25 Dome Solar E6
26 Dutch Solar Design by ECN D18
27 Ecorus Projects D3
28 E-Flux A6
29 Endepo Energy D14.1



DENIM Solar zonnepanelen staan garant voor een lange levensduur, 

uitstekende garanties en gebruiksgemak in combinatie met optimale 

prestaties gedurende de gehele levensduur van het product.

DENIM

 

 

 

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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De energietransitie is in volle gang. De trend van jaarlijks steeds meer nieuwe 

PV-panelen zet zich door. De markt vraagt om zonnepanelen op pannen-

daken. Een dak waar dakpannen op liggen en PV-panelen, dat zijn mooie 

 additionele zaken voor de dakenbranche. Toch zien we een keerzijde.

Bevestiging van zonnepanelen 
op pannendaken: hoe zit het 
met de kwaliteitsborging?

SPECIAL ZONNEENERGIE EN ZONNEWARMTE

 moeten willen borgen om risico’s te minimaliseren. Hij kan  
dit doen door alleen goed geteste systemen te verwerken. 
Met ‘goed getest’ bedoel ik dat de bevestiging in zijn toepas-
sing, in combinatie met onderconstructie en dakpannen 
wordt getest op waterdichtheid en stormvaste bevestiging. 
Als de vraag in de markt naar goedgekeurde systemen  
toeneemt, zullen de producenten en leveranciers op die 
vraag inspelen door bevestigingssystemen te testen en 
indien nodig verder te ontwikkelen.

De snel toenemende vraag om zonnepanelen op hellende 
daken wordt grotendeels ingevuld door bedrijven die  
zich volledig richten op de montage van zonnepanelen. 
De bevestigingsproducten die op de markt komen, zijn over 

het algemeen ontwikkeld om snel en goedkoop te kunnen 
verwerken. De toets met Bouwbesluiteisen ontbreekt vaak. 
Het gevolg is dat er solar bevestigingssystemen op de markt 
worden aangeboden die niet of onvoldoende  getest zijn 
in hun toepassing. Tel daarbij op dat deze solarsystemen 
voornamelijk worden geplaatst door montagebedrijven die 
niet gespecialiseerd zijn in hellende daken, dan resulteert 
dat in duizenden toegepaste montagesystemen waarvan de 
kwaliteit niet aantoonbaar is. En het vreemde is dat er maar 
weinig mensen van wakker liggen, terwijl de risico’s voor,  
met name, de opdrachtgevers, groot zijn. 

WINDBELASTING
Het Bouwbesluit gaat uit van een referentieperiode van 
50 jaar en de windbelasting die we in die periode kunnen 
verwachten. Heel recent, op 18 januari 2018, hebben we een 
zware storm gehad. Het KNMI omschreef deze storm als zeer 
zwaar maar klein. Plaatselijk heeft het hard gestormd waarbij 
windstoten tot 144 km/uur zijn gemeten, maar de storm 
duurde kort. Na deze storm hebben we via de media heel 
wat beelden voorbij zien komen met PV-systemen die van  
de daken af waaiden, de meeste problemen deden zich 
voor bij PV op platte daken. Toch zijn er meerdere storm-
schades van PV op hellende daken bekend. Als we de storm 
van 18 januari vergelijken met andere stormen dan blijkt zo’n 
storm, statistisch gezien, maar eens in de paar jaar voor te 
komen. Maar als we kijken naar de storm, genaamd Daria, 
van 25 januari 1990, dan hebben we het, volgens het KNMI, 

over de zwaarste storm in decennia. Deze storm was groot  
en heel zwaar, waarbij de wind snelheid uiteindelijk zelfs toe-
nam tot orkaankracht 12, met windstoten tot 158 km/uur,  
iets dat in ons land zelden gebeurt. Als we weer een storm, 
vergelijkbaar met Daria, krijgen, weet niemand wat er  
gebeurt met de zonnepanelen. Dat is pas een risico.  
Het datacentrum van het KNMI leert ons dat het een kwestie 
van tijd is totdat we weer een grote, heel zware storm  
krijgen in Nederland. 

De bedrijven die zich volledig richten op de montage van 
zonnepanelen schoten afgelopen jaren als paddenstoelen 
uit de grond. Deze bedrijven hebben vaak weinig kennis  
van hellende daken. Maar ook als er op het dak solarsys-
temen door gerenommeerde dakdekkersbedrijven worden 
aangebracht, lopen ze tegen het probleem aan dat de 
vereiste kwaliteit lastig aan te tonen is. De sterkte van een 
dakhaak kan getest worden, maar hoe zit het met de sterkte 
van de onderconstructie waar deze op gemonteerd wordt? 
In principe kan de sterkte van een dakhaak in combinatie 
met de betreffende onderconstructie getest worden volgens 
de NEN 7250. Zo is het ook mogelijk om de waterdichtheid 
te laten toetsen bij een testinstituut. Maar in de praktijk zijn 
er nauwelijks bedrijven die van deze mogelijkheden gebruik 
maken. Ten eerste omdat de opdrachtgevers er niet naar 
vragen, ten tweede omdat het uit laten voeren van dit soort 
testen veel tijd kost en ten derde omdat dit soort testen  
duur zijn.

Jan van Leeuwen, Monier

Voor de montage van zonnepanelen op pannendaken 
wordt in Nederland meestal gebruik gemaakt van dakhaken 
voor zonnepanelen. Deze haken zijn in diverse varianten 
 beschikbaar in de markt. Het eenvoudige principe om 
deze haken regendicht te verwerken, is een schubvormige 
indekking tussen de dakpannen. Wat betreft de stormvaste 
bevestiging worden er verschillende methodes gehanteerd. 
De haak kan middels een montageplaat vastgeschroefd 
worden op de onderliggende dakconstructie of de haak 
heeft een u-vormig deel dat om de bovenzijde van een 
 dak-pan en de panlat wordt geklemd. 

KWALITEITSBORGING
De vraag of al deze producten aantoonbaar voldoen,  
moeten we beantwoorden met: nee, de meeste niet!
Daarmee is het niet gezegd dat de producten niet goed  
genoeg zijn, maar in de huidige praktijk blijkt dat er nog 
maar weinig solar bevestigingssytemen deugdelijk getest  
zijn in de toegepaste situatie. Er wordt volledig vertrouwd  
op de producten die in de markt worden aangeboden, 
zonder te controleren of het eindresultaat voldoet aan de 
minimaal geldende eisen van het Bouwbesluit. 

Er zijn meerdere partijen in de bouwketen verantwoordelijk 
voor de kwaliteit, maar deze verzuimen die verantwoorde-
lijkheid te pakken. Dat begint al bij de opdrachtgever die  
PV-panelen op zijn dak wil. Hij kan expliciet eisen om aan-
toonbaar te voldoen aan het Bouwbesluit. In het kader van 
de Wet Kwaliteitsborging, die eraan zit te komen, is dit een 
heel logische vraag. Verder zou het logisch zijn als de  
hoofdaannemer dezelfde vraag stelt aan zijn onderaan-
nemer. En de onderaannemer zou eigenlijk de kwaliteit 

Praktijksituatie regendichtheid voldoet niet meer door te grote opening
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dakhaak op te nemen. Er zijn al voorbeelden van gescheur-
de dakpannen onder dakhaken. De primaire regenkering is 
bij dit soort systemen dus niet geborgd!

Professionele bedrijven hebben behoefte aan duidelijk-
heid, zodat ze de vereiste kwaliteit kunnen aantonen en ook 
volledige garanties kunnen afgeven op regendichtheid en 
stormbestendigheid. 

NORMONTWIKKELING
Toch zijn er wel normen die in de basis aangeven waar aan 
moet worden voldaan. De Eurocode Wind NEN-EN-1991-1-4 +NB  
en de NEN 6707 en de NPR6708 geven algemene uitgangs-
punten voor windbelasting op daken, maar niet specifiek 
voor solar systemen. Daarom is de NEN 7250 destijds ontwik-
keld. Deze norm is gericht op de bouwkundige aspecten 
die gelden bij de montage van een zonne-energiesysteem. 
Hierin zijn de technische eisen en bepalingsmethoden  
opgenomen voor een technisch verantwoorde methode. 
Echter, deze norm is nog onvoldoende uitgewerkt om 
 efficiënt te kunnen testen en gaat bovendien uit van nogal  
conservatieve aannames. In de praktijk wordt deze norm nog  
niet veel gebruikt, wellicht is deze norm nog te onbekend  
in de branche. 

Tevens is deze norm toe aan revisie om aan te sluiten op de 
veranderde bouwregelgeving en de opgedane kennis in de 
praktijk. Het goede nieuws is dat de Normcommissie voor de 
NEN 7250 weer aan de slag gaat om deze norm bij te spijke-
ren. De Dakreflector, een pocketboekje dat diende als eerste 
aanzet voor praktijkgerichte beoordeling, bleek wel heel 
erg summier en levert in de praktijk meer vragen op dan 
duidelijkheid. Hopelijk wordt er spoedig, in navolging van de 

NEN 7250, een verbeterde 
versie ontwikkeld die door 
alle marktpartijen wordt 
gedragen. Tevens heeft 
de recentelijk opgerichte 
Technische Commissie van 
 Stichting Dakmeester ook 
de handschoen opgepakt. 
Ze gaan verschillende be-
vestigingssystemen laten 
testen en met de ervarings-
deskundigen in deze 
Technische Commissie 
zal een praktische richtlijn 
opgesteld worden. En dat 
is wat we nodig hebben 
om de kwaliteit van  
PV bevestigingssyste men 
op hellende daken op het 
juiste niveau te krijgen en 
te kunnen borgen. ●

Dit artikel kunt u lezen  

op www.roofs.nl

DAKHAKEN
Doordat de markt nauwelijks vraagt om goed geteste syste-
men, hebben de leveranciers van bevestigingssystemen vrij 
spel gekregen. Niet de kwaliteit, maar de prijs werd leidend. 
Zo konden bevestigingsproducten op de markt gebracht 
worden voor lage prijzen, want dat is waar de markt wél om 
vraagt. De PV monterende bedrijven hebben veel concur-
rentie en zijn er bij gebaat om goedkoop in te kopen en 
producten te kiezen die snel te verwerken zijn, om zodoende 
nog wat marge te kunnen maken. Wat deze ondernemers 
echter wel eens vergeten, is het risico van de toepassing van 
producten die niet getoetst zijn aan de bouwregelgeving. 
Eerlijk is eerlijk, er zijn op dit moment nog niet heel veel  
grote problemen bekend met deze toepassingen. Dit neemt 
echter niet weg dat bouwproducten goed getest moeten 
worden om de kwaliteit van het product in zijn toepassing  
te kunnen waarborgen. 
Momenteel worden er diverse type dakhaken in de markt 
toegepast, waarvan de prestaties afhankelijk zijn van de 
sterkte van de materialen waarop ze worden toegepast.  
Als we bijvoorbeeld kijken naar de aluminium dakhaken  
die om de bestaande panlatten en de aanwezige dakpan 
worden geklemd, dan kunnen we ons de volgende vragen  
stellen: is de aluminium haak getest op trek- en drukkrachten?  
Zo ja, op welke afmeting en welke kwaliteit van panlat en 
op welke dakpan? Bij dit soort systemen wordt de haak 
belast door het gewicht van het solarsysteem, de wind en 
sneeuw. Deze belastingen resulteren in trek- en druk krachten, 
waardoor de haak zal vervormen. Bij de drukkrachten wordt 
deze belasting als een puntbelasting op de onderliggende 
dakpan afgevoerd. Sowieso kan ik stellen dat een dakpan 
niet gemaakt is om de windbelasting en sneeuwbelasting 
van een zonne-energiesysteem, als puntbelasting via een 

Praktijksituatie gebroken dakpan door puntbelasting van dakhaak

SPECIAL ZONNEENERGIE EN ZONNEWARMTEHet 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 17 maart 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 JaarVoor steilDAK en Roofs 

Uitreiking Award Dakenman/vrouw 2017
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EUROPESE ZONNEMARKT 28% GEGROEID
De Europese koepelorganisatie SolarPower Europe 
meldt dat de Europese afzetmarkt voor zonne-
panelen in 2017 met 28% gegroeid is tot een 
volume van 8,61 gigawattpiek. Nederland behoort 
daarbij tot de Europese top 5. Opvallend is dat 
Turkije voor het eerst de grootste afzetmarkt van 
Europa was met een afzet van 1,79 gigawattpiek. 
Duitsland volgt op de voet met 1,75 gigawattpiek. 
Samen zijn de landen goed voor 41% van de 
 Europese verkopen. Het Verenigd Koninkrijk bevindt 
zich nog wel in de top 5, ondanks dat de afzet daal-
de van 1,97 gigawattpiek naar 910 megawattpiek. 
Frankrijk is de nummer 4 met 887 megawattpiek en 
Nederland de nummer 5 met 853 megawatttpiek.

JUBILEUMEDITIE SOLAR FUTURE NL
Met het €12 miljard tellende subsidieprogramma en een groeiend 
aantal aan grootschalige zonneparken in ontwikkeling, heeft de 
 Nederlandse zonne-energiemarkt een significante groei doorge-
maakt in termen van aantallen en formaat van projecten en trekt 
het de aandacht van buitenlandse investeerders en ontwikkelaars. 
Met dit in gedachten kondigt de organisatie de 10de jaarlijkse 
(jubileum)editie van The Solar Future NL aan. Deze wordt ge-
organiseerd op 17 mei 2018 in De Fabrique in Utrecht. Meer dan 
200 ondernemers en bestuurders zullen weer bijeen komen tijdens 
het grootste zonne-
energie event van 
Nederland, waar zij - 
onder andere - groot-
schalige solar PV 
projectontwikkeling 
en de laatste trends 
en businessmodellen 
zullen bediscussiëren.

OPLEIDING ENERGIEAUDITS VERNIEUWD
Ongeveer 6000 Nederlandse bedrijven moeten energieaudits opstellen op grond van artikel 8 uit de Energy Efficiency Directive (EED), 
de Europese richtlijn voor energiebesparing. Met het uitvoeren van de energieaudit maakt het bedrijf een aantal zaken inzichtelijk, 
waarmee kan worden bepaald of de organisatie of concern voldoet aan de huidige richtlijnen voor energiebesparing. De audit 
bestaat onder andere uit een overzicht van de energiestromen, inclusief vervoer, factoren die het energieverbruik beïnvloeden, 
potentiele energiebesparende maatregelen en een plan van aanpak.

Het maken, beoordelen, handhaven en het uitvoeren van de maatregelen is nieuw en niet eenvoudig. Recent is de opleiding op 
dit gebied vernieuwd. Er wordt dieper ingegaan op de reikwijdte en diepgang van de audit, specifieke eisen van handhavers, 
exacte doelgroep en de laatste stand van zaken met vrijstellingen. 
 
Tijdens de tweedaagse opleiding ‘Energie Audits conform EED’ van F&B worden de zaken die in een goede audit aan de orde 
komen, besproken. U kunt als verantwoordelijke van een bedrijf of als handhaver precies conform de juiste criteria aan de slag.  
De opleiding wordt georganiseerd in het F&B Training Center te Hilversum op 17 en 18 april 2018.

ZONNEBOILERMARKT GROEIT FORS IN 2017
De markt voor zonneboilers is in 2017 wederom fors gegroeid ten opzichte van vorig jaar.  
De particuliere ISDE-aanvragen groeiden 48% en zakelijke 53% ten opzichte van vorig jaar. Dit blijkt 
uit  ISDE-cijfers van RVO. In 2016, met de introductie van de ISDE-subsidie, was al groei te zien.  
Deze groei lijkt nu versterkt door te zetten in 2017, mede door de verhoging van de subsidies in 
2017 en de grotere bekendheid van de regeling. Kleine systemen met minder dan 5 m² collector-
oppervlak worden het meest verkocht. De totale markt voor zonneboilers, zonneboilercombi’s en 
grote systemen met oppervlakten van 10 m² tot 100 m² groeit.

KENNIS HALEN IN RIVIERENGEBIED OVER WARMTEPOMPEN EN LUCHTDICHT BOUWEN
De warmtepomp is punt van menig discussie. Want het gaat vaak fout: vooraf, maar ook tijdens duurzame nieuwbouw of renova-
tie. De masterclass Warmtepompen, die duurzaam bedrijvennetwerk Energitie op 22 maart organiseert in Zaltbommel, gaat onder 
meer over het belang van de integrale oplossing, tezamen met de bouwfysische eigenschappen van de woning, de werking van 
de grondgebonden warmtepomp, het belang van luchtdicht bouwen en over de nieuwe BENG-eisen en andere regelgeving. In de 
bouw en renovatie kun je niet meer om de warmtepomp heen. Hoewel niet iedereen de hiervoor gecertificeerde installateur is of 
wordt, is het zeer wenselijk dat iedereen dezelfde taal spreekt. Zeker gezien de ontwikkelingen van gasvrij en luchtdicht bouwen en 
de aanscherpende regelgeving voor de bouw en installatietechniek.

Kennis over luchtdicht bouwen staat centraal tijdens de praktische plak-en-tape expert-workshop op 10 april in Geldermalsen. 
Goed aansluiten, goede naad- en kierdichting, afplakken, sprayen, tape enzovoort. Hoe bouw of renoveer je nou echt goed lucht-
dicht? Hoe voorkom je condens en schimmel? Bij luchtdicht bouwen tellen vooral twee zaken: producten van hoge kwaliteit en  
ze op de juiste wijze en het juiste moment aanbrengen. 

TNO EN ECN VERDER ONDER ÉÉN VLAG
De ontvlechting van Energieonderzoek 
Centrum Nederland (ECN) in de werk-
maatschappijen ECN en NRG en de gelijk-
tijdige opname van ECN in TNO onder de 
naam ‘ECN part of TNO’ is onlangs officieel 
bekrachtigd. Paul de Krom, chief executive 
officer van TNO: ‘Voortbouwend op de al 
bestaande nauwe samenwerking zal  
ECN part of TNO per 1 april de krachtige 
kennispartner zijn voor bedrijven, overheid 
en kennisorganisaties. 

VSK 2018 BOOD SLIMME OPLOSSINGEN,  
ENERGIE, HANDEL EN GEZELLIGHEID
Beursmanager Patrick Schilte, verantwoordelijk voor de vakbeurs VSK,  
kijkt terug op een meer dan geslaagde editie. Met bijna 35 duizend be-
zoekers toont de vakbeurs zich een stabiele factor in de installatiewereld. 
“De installatiebranche is booming en aanjager van de energietransitie. 
Die dynamiek zagen we terug in de investeringbereidheid. Veel exposan-
ten hebben goede zaken gedaan op de beurs of vele leads geschreven.” 
Vakbeurs VSK werd van dinsdag 6 tot en met vrijdag 9 februari gehouden 
in de Jaarbeurs in Utrecht.
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3.100 ZONNEPANELEN VOOR ZIEKENHUIS MC ZUIDERZEE
MC Groep gaat het energieverbruik verder verduurzamen 
door het plaatsen van onder andere 3.100 zonnepanelen  
op het dak van MC Zuiderzee. Een eerste belangrijke stap 
naar het realiseren van deze groene stroomvoorziening.  
Naar verwachting zal MC Zuiderzee rond de zomer van dit 
jaar haar eerste zonnestroom produceren. Willem de Boer, 
voorzitter Raad van Bestuur van MC Groep, heeft symbolisch 
het eerste zonnepaneel in ontvangst genomen van  
Sylvain van Ligtenberg, directeur Enodes. Het Zonnecollectief 
Lelystad realiseert voor MC Groep de pv-installatie op het 
dak van MC Zuiderzee. De installatie heeft een capaciteit van 
meer dan 20% van het verbruik van het ziekenhuis. 

SAMENWERKING GROENLEVEN MET AGRIFIRM
GroenLeven en Agrifirm zijn onder de titel AgrifirmZon 
een samenwerking gestart. Het programma moet lei-
den tot zonnepanelen op de daken van de onderne-
mers van Agrifirm. Agrifirm is een coöperatie waarin 
zo’n 17.000 Nederlandse veehouders en telers hun 
krachten hebben gebundeld. Met AgrifirmZon wil de 
coöperatie zijn klanten helpen om op een eenvoudi-
ge manier te verduurzamen en voorziet het zijn eigen 
fabrieken van zonnestroom opgewekt door de aangesloten ondernemers.

De dakhuuroplossing van GroenLeven staat dan ook centraal in de samenwerking met Agrifirm. 
De Agrifirm-ondernemer verhuurt zijn of haar dak, met een minimale grootte van 1.000 m², aan 
GroenLeven die daar zonnepanelen op plaatst. De ondernemer ontvangt van GroenLeven een 
huurvergoeding per paneel. GroenLeven verzorgt de installatie, aansluiting op het elektriciteitsnet, 
monitoring, financiering, garanties en het onderhoud. 

DE MENS VOOROP OP TVVL KENNISPLEIN TIJDENS BUILDING HOLLAND 2018 
Techniek is al lang niet meer de belemmerende factor in het verduurzamen van Nederland. Wensen van de mens 

in het gebruik en het ontwerp van apparaten en installaties staan voorop om serieuze stappen naar duurzaamheid 
te zetten. Op het TVVL Kennisplein tijdens Building Holland 2018 laten TVVL Kennispartners en bedrijfsleden vanuit dit 

thema zien hoe samenwerking in een sterk veranderende markt de stuwende kracht voor innovatie is. 
 

In een ronde langs de verschillende stands op het TVVL Kennisplein ervaart de bezoeker dat TVVL-partners  
verder kijken dan eigen oplossingen. Zij hebben juist een open oog voor de vraag van de klant, de onuitgesproken 
behoeften van de eindgebruikers en de noodzaak van maatschappelijke verandering en verduurzaming. Het TVVL 

Kennisplein staat in het teken van kennisdelen, ontmoeten en samenwerken.  Met een uitgebreid podiumprogramma 
worden bezoekers geprikkeld om ook na de beurs na te denken over de vraag welke bijdrage zij zelf willen leveren 

aan het thema van Building Holland 2018: samen bouwen aan de toekomst van Nederland. 

TESLA BEGINT PRODUCTIE DAKPANNEN MET ZONNEPANELEN
Tesla is begonnen met de productie van dakpannen met zonnepanelen. De komende maanden gaat het bedrijf de eerste 
daken voorzien van pannen. Klanten die vorig jaar al duizend dollar als voorschot hebben betaald, krijgen die kans als eerste.

In een fabriek in de Verenigde Staten werken vijfhonderd mensen aan de productie van de dakpannen met zonnepanelen, 
schrijft Reuters. De start van de productie is een stuk later dan het Amerikaanse bedrijf had voorzien. Het wilde eigenlijk vorige 
zomer al beginnen met de productie.

De dakpan is gemaakt van kwarts, wat het volgens Tesla-
oprichter Elon Musk een ‘quasi-oneindige’ levensduur moet 
geven. De dakpan is doorzichtig om het zonlicht te laten 
doordringen tot de zonnecel aan de binnenkant, maar dat 
kan een gebruiker alleen zien als hij er recht op kijkt. Vanuit 
andere hoeken moeten de dakpannen lijken op gewone 
exemplaren. 

GPC EUROPE PRESENTEERT PANASONIC  
HIT® KURO FULLBLACK ZONNEPANEEL 

De Belgische vakgroothandel GPC Europe toont tijdens  
Solar Solutions Int. een uitgebreid assortiment aan zonnepanelen en  

(micro-)omvormers. Men presenteert het nieuwe Panasonic HIT® KURO FullBlack 
zonnepaneel en de nieuwe Enphase micro-omvormers IQ7 en IQ7+. 

De Panasonic Hit Kuro is een volledig zwarte PV-module, voorzien van antireflectie-glas, leverbaar 
in 325Wp. Niet alleen de cellen en de backsheet, maar ook het frame is volledig zwart uitgevoerd. 

Dankzij de lage temperatuurcoëfficiënt van slechts -0,258 %/°C levert dit product een maximaal 
energierendement. Ook bij hoge buitentemperaturen behoudt de zonnecel een hogere efficiën-
tie dan een conventionele kristallijn silicium zonnecel. Zeker bij volledig zwarte modules is dit van 
belang, omdat ze meer warmte absorberen. In de zomerperiode, als de meeste elektriciteit wordt 

opgewekt, biedt de HIT® KURO de beste prestaties in zijn klasse. 

HOLLAND SOLAR VRAAGT MINISTER AF TE  
ZIEN VAN AANPASSING IN SDE+ 2018
Holland Solar luidt de noodklok over de negatieve 
 gevolgen voor zonnestroom ten gevolge van de 
 aanstaande aanpassing van de SDE+-regeling.  
Veel dakgebonden projecten dreigen nu niet tot  
ontwikkeling te kunnen komen. Mkb-bedrijven,  
agrariërs en energiecoöperaties zullen afzien van  
zonnestroomprojecten. Lopende voorbereidingen  
van projecten worden met deze wijziging tenietgedaan.  
De aanpassing komt te snel en is nog onvoldoende  
doordacht. En dat terwijl juist zonne-energie nog een 
 eindsprint kan maken tot 2020. De interesse en inves- 
teringsbereidheid in zonnestroom groeit. De minister  
Wiebes van Economische Zaken en Klimaat wordt met 
klem gevraagd deze aanpassing terug te draaien of  
uit te stellen.



rockwool.nl > 1000 °C

In geval van brand heeft niemand iets aan uitvluchten. U kunt beter vooraf uw verantwoordelijkheid 
voor de bescherming van personen en materiële zaken nemen. Kies voor onbrandbare ROCKWOOL 
steenwol isolatie: Euro-brandklasse A1, smeltpunt > 1000 °C. 

Minimaal 1000 °C, een verantwoorde keuze!

HAD IK MAAR, WAS IK MAAR...
TE LAAT.

Zeker en vast.

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

D-Vise EN 795
Klem-ankerpunt voor platte daken
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Substraat zorgt voor gezonde sedumplantjes, struiken of bomen. Op het dak 

is deze voedingslaag in de opbouw beperkt, vanwege het gewicht en de 

beperkte ruimte, maar het is wel het belangrijkste onderdeel van de opbouw: 

dit zorgt er immers voor dat het dak ook werkelijk groen zal zijn. Er is een ruime 

keuze aan substraatproducten en -kwaliteiten. Welke waarden horen bij het 

gewenste groen? Architecten, ontwerpers, ingenieurs en andere geïnteres-

seerden krijgen in een korte cursus de noodzakelijke kennis over substraat en 

dakopbouw aangeboden.

Kennis van substraat 
basis voor jarenlang 
groendakplezier

STICHTING ROOF UPDATE

“Wij zien vaak dat er voor een verkeerd substraat wordt  
 gekozen of zelfs helemaal geen substraat staat voorge-
schreven,” zegt Jarno van Veelen, groendakdeskundige van 
Stichting Roof Update en adviseur bij BvB substrates.  
“Het type substraat dat wordt voorgeschreven is van groot 
belang. Met een juiste balans tussen biologische, fysische en 
chemische elementen is de substraatlaag in staat het groen 

van de juiste voeding te voorzien. Een goed opgebouwde 
substraatlaag zorgt ook voor een goede waterhuishouding. 
Door de juiste waarden voor te schrijven ben je zeker van 
jarenlang een goede prestatie. De keuze aan substraten op 
de markt is groot, de prijsverschillen niet. Een paar dubbeltjes 
per vierkante meter maken al een wereld van verschil.”

SUBSTRAATBOUWERS
De eisen aan substraten voor het gebruik op het dak zijn 
hoog. De dunne en bij voorkeur lichte laag substraat moet 
een hoge prestatie leveren. De nauwkeurige balans tussen 
componenten is geen nattevingerwerk. “We produceren  
bij BvB substrates jaarlijks 2,7 miljoen m3 substraat. Een voor-
naam deel hiervan gaat naar professionele telers en kwekers 
en wordt gebruikt in de voedingsindustrie. Deze industrie 
eist een homogeen, betrouwbaar product. Veelal speciaal 
gemaakt voor een bepaald gewas. Elke kleine variatie  
in ons substraat heeft direct gevolg voor de productie. 
Daarom meten we constant en zorgen we voor een gecon-
troleerde productie waarbij we elke variabele (waaronder 
de pH-waarde, PF-curve en WOK, die een beeld geven over 
de waterhuishouding, de opbouw en balans in nutriënten) 
volgens kwaliteitshandboeken tot specifieke substraten sa-
menstellen. Zo is het mogelijk voor elke toepassing de juiste 
substraatsamenstelling te bepalen. Met meer dan 100 jaar 
ervaring bieden we de klant zekerheid van kwaliteit.”

Die kennis en toewijding past het bedrijf ook toe op het 
 samenstellen van substraten voor daktoepassingen.  
Met 0,3 procent van de productie is dat maar een klein  
deel. “Maar toch eisen wij ook hiervan eenzelfde betrouw-
baarheid. Dat is nu eenmaal onze manier van werken. 
” Van Veelen onderzocht daarom bijvoorbeeld in het  
laboratorium de wateropname en afgiftekarakteristiek van  
diverse substraten voor intensieve en extensieve daktoepas-
singen. Het bedrijf bracht in kaart hoe een dunne en een 
dikke laag substraat water opneemt en weer afstaat in  
een geconditioneerde praktijkproef. “Daksubstraten moeten 
een zware, zogenaamde T-100 +10% regenduurlijn, waarin 
het leeuwendeel van de regen in de eerste twee uur valt, 
goed kunnen verwerken, maar zich ook weer snel herstel-
len om een volgende regenbui aan te kunnen. Uit dit soort 

proeven halen we veel lering en deze delen wij ook graag 
met geïnteresseerden. We gebruiken deze kennis ook om 
adviezen te kunnen geven voor daktoepassingen met een 
accent op waterberging.” 

Met de bestaande substraten voor daktoepassingen kan de 
ontwerper het merendeel van de daken realiseren. In enkele 
gevallen wordt ook voor een op maat gemaakte samenstel-
ling gekozen. Een goed groen dak kan wel 30 jaar mee.  
Van Veelen hoopt dat bij het voorschrijven van substraten 
meer aandacht wordt gegeven aan de gewenste prestatie. 
“Daarmee bied je de klant zekerheid van prestatie en kwaliteit, 
in plaats van alleen een eis van de dikte van het substraat.” 

KORTE CURSUS
Van Veelen brengt maandenlange proeven in het labora-
torium kort en helder terug tot de essentie. Met beeldende 
uitleg worden hoveniers en tuinders dagelijks op de hoogte 
gebracht van de ontwikkelingen in de substraattechnolo- 
gie. Die essentie wil hij graag ook overbrengen op andere  
stakeholders in de markt: voorschrijvende ingenieurs,  
architecten, inkopers. Samen met de deskundigen van  
Stichting Roof Update ontwikkelde hij daartoe een ééndaag-
se cursus. “Een korte, intensieve cursus waarin deelnemers 
kennis tot zich nemen om hun keuze voor substraat af te 
stemmen op de gewenste begroeiing en de functies die de 
dakopbouw moet vervullen.” Naast de kennis over de samen-
stelling van het substraat, dat het hoofddeel van de cursus 
betreft, zorgt Geert-Jan Derksen, deskundige dakopbouw 
van de stichting, voor informatie over de laagopbouw van 
het dak en Eduard van Vliet voor de kennis over welk groen 
het beste kan worden toegepast. 

“Deze kennis geeft je zekerheid bij het maken van keuzes 
 tussen producten in de markt. Het helpt je de weg te vinden 
in een enorm scala aan producten, door vast te houden 
aan waarden die je kwaliteit garanderen, ” zegt Van Veelen. 
“In een dag op een locatie in het bedrijf of in de buurt zor-
gen we ervoor dat de deelnemers de kennis hebben om de 
juiste kwaliteit te eisen of voor te schrijven zodat opdrachtge-
vers en gebruikers van groendaken en daktuinen verzekerd 
zijn van jarenlange hoge kwaliteit en tevredenheid.”

Dankzij de ondersteuning vanuit de Stichting Roof Update, 
kan de cursus tegen een kleine vergoeding worden gege-
ven. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de 
Stichting Roof Update. ■

Vlak onder het groen op het dak (sedumplantjes, grassen, 
struiken en bomen) ligt de substraatlaag: de voedingsbo-
dem voor al dit groen. Deze laag vervult meerdere functies. 
Het substraat zorgt voor beschikbaarheid van nutriënten voor 
de planten en bomen, het bufferen en langzaam afstaan 
van regenwater, het creëren van een juiste omgeving voor 
bodemleven en voor een stevige ondersteuning van wortels. 
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In al die tijd dat ik nu met dakwerk in aanraking kom, is er één constante 

 factor: het weer. Net als boeren kunnen dakdekkers niet uitgepraat raken  

over het weer. Eén ding is zeker voor dakdekkend Nederland: het weer is  

nooit goed. Echt, als een buitenstaander ons over het weer hoort, kan hij 

maar tot één conclusie komen: “Wat is dat een stel zeikers!”

De boeren van de bouw
THEO TALKS

Bij Van Cappelle was ik geen blijvertje en na vijf fantastische 
jaren in de stand-decorbouw bij Atelier Leo Mineur kwam 
ik uiteindelijk echt op het dak. Gebr. Kooy zocht en vond 
een projectleider in mij en vanaf die tijd ben ik bij het dak 
betrokken. Al snel leerde ik in de praktijk wat wind kan doen 
op het dak. Als nieuweling kreeg ik een degelijke opleiding 
op het kantoor in Enschede, maar ook in de praktijk op het 
dak. Op één van de eerste dagen ging het lekker waaien 
en wij waren in De Lier op een bedrijfshal bezig. Theo zou 
wel even die ontbrekende EPS-plaat halen. Een onverwachte 
windvlaag - althans voor mij – en de plaat sloeg vol op mijn 
porum. Tollend met een bril op half zeven stond ik op het dak. 
De wind had mij bijna knock-out geslagen. 

In de eerste winter werd ik geconfronteerd met het feno-
meen vorstverlet. Het vroor, dus konden onze dakdekkers niet 
werken. Terwijl we in de standbouw met -15º C in Frankfurt 
aan het werk waren (en de hele hal ziek werd van de tem-
peratuursverschillen omdat er zo nu en dan nog even iets 
uit de auto moest worden gehaald). Terwijl andere ploegen 
in Brussel de latex tegen de standwanden zagen bevriezen, 
bleven onze doorgewinterde dakdekkers thuis. Ieder zichzelf 
respecterend kaderpersoneelslid van het dakdekkerbedrijf 

vervloekte de vorst: geen omzet, geen bonnen, geen rekenin-
gen. Alleen facturen en klagende opdrachtgevers. Het weer 
hield ons weer dagen in de houdgreep. 

Maar ook als het waait, hoort de omstander de dakdekkers 
klagen. Ben je als dakdekker een beetje op hoogte,  
dan waait het al heel snel te hard. Isolatieplaten gaan aan 
de haal, het is door de windchill om af te sterven op het  
dak, er is geen controle over de vlam, de wind heeft de 
 productie in de greep. Ben je net lekker je kunststof dak aan 
het föhnen, slaat de wind onder je rol en heb je plooien  
van hier tot ginder. Lekker hoor, als je met een mooi stukje 
zichtwerk bezig bent. 

Dan heb ik het alleen maar over een beetje wind. Nee, het 
zal maar stormen! De dag voor de storm is iedereen uren 
bezig om zijn werk stroomveilig te ballasten, isolatieplaten te 
bundelen en restafval als een speer af te voeren. Naar de  
productie van de dag voor de storm kan je als  dakaannemer 
wel fluiten. Tijdens de storm kan je, als je mazzel hebt, je per - 
soneel een ATV-dag laten opnemen. Als je mazzel hebt.  
Vaak heb je, ondanks alle inspanningen van de dag vóór de 
storm, een halve dag nodig om isolatieplaten te rapen en 
beschadigingen te verhelpen. 

Met een beetje geluk krijg je uit de markt de vraag om 
stormschade te herstellen. Natuurlijk ben je blij met de extra 
omzet, maar had het niet kunnen komen als je het wat 
 minder druk hebt? Eerst verruïneert de storm je planning  
en nu gooit de nazorg je planning compléét overhoop.  
Echt: dat rotweer is heer en meester in dakdekkend 
 Nederland. En dan vinden die mannen het gek dat ze  
DE BOEREN VAN DE BOUW worden genoemd. ■

Toen ik net van de HTS kwam en als bouwkundig schade-
expert bij Van Cappelle en Partners begon, werd ik binnen 
de kortste tijd naar een BDA-cursus gestuurd. De reden was 
simpel, net als de vraag die ik meekreeg: ‘Waarom scheuren 
die platte daken?’ Na iedere winter stroomden de schade-
claims bij de verzekeraars binnen, net zo veel als het water 
dat de hallen instroomde. Daar leerde ik direct dat het  
weer de vriend en vijand van de dakdekkers is. Onwerkbaar 
weer was de killer van de uitvoering, volgens de cursisten. 
Zon, wind en vorst zorgden ervoor dat de platte bitumen 
daken verouderden, kapot gingen en vervangen moesten 
worden door nieuwe, gemodificeerde bitumineuze daken. 
Kortom: het weer was een zegen voor de omzet, volgens de 
dakdekkers die aanwezig waren op de cursus. 

Foto's: SBD
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Een speciale veiligheidsdag 
in de bouw

Ik heb op deze stelling het volgende antwoord gegeven: 
“Onzin. Aandacht voor veilig werken is dagelijks nodig,  
maar het is goed dat we daar een keer per jaar extra 
aandacht voor vragen. Zeker omdat er een groot verschil is 
tussen de ene en de andere aannemer waarvoor je werkt,  
is het goed om zelf elke dag de veiligheid van je mede-
werkers centraal te zetten.”

De andere lezers hadden ook goede punten in hun ant-
woord op de stelling en wel de volgende: “Routine of 
 onderschatting kan gemakkelijk leiden tot ongelukken”, 
“Veiligheid moet inslijten in iemands gedrag” en “Het besef 
van veilig werken zakt vaak weg”. Ook deze lezers geven  
aan dat speciale aandacht voor veilig werken nuttig is. 

Nu is het zo dat speciale aandacht niet hoeft te worden be- 
perkt tot één dag per jaar. Wij zijn bijvoorbeeld medio 2018 
gestart met een scholingsprogramma hoogwerkers.  
Alle operationele medewerkers hebben in één dag het 
 certificaat hoogwerker behaald, waardoor ze de komende 
vijf jaar kunnen werken met een hoogwerker. Op deze dag 
hebben we zo twee werelden gedeeld: een officieel certi-
ficaat en aandacht voor veiligheid. Dit was voor velen één 
van de vele dagen dit jaar waarbij veiligheid bovenaan 
stond. Aandacht voor veiligheid kan niet genoeg zijn! ■

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

Vitaliteit draait niet alleen om het bestrijden en voorkomen 
van ziekte en uitval, maar ook om het bevorderen van welzijn,  
employability (optimale inzetbaarheid van mensen, waar-
door zij in staat zijn werk te krijgen en te behouden) en  
gezondheid. 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. 
De vele stapjes die op dit gebied worden gezet, maken 
samen een flinke stap. Eén van deze stapjes is een speciale 
veiligheidsdag in de bouw.

Afgelopen jaar hebben de brancheorganisaties  
Bouwend Nederland, Uneto-VNI en de Aannemersfederatie 
Nederland (AFNL) een landelijke veiligheidsdag in het leven 
geroepen: Bewust Veilig. Directe aanleiding hiervoor was  
het stijgend aantal ongevallen in de bouwsector. De bedoe-
ling is dat het evenement komende jaren verder groeit.  
De dag zal elk jaar op de derde vrijdag van maart  worden 
gehouden. De Inspectie SZW heeft zich inmiddels ook 
 aangesloten bij Bewust Veilig. Inspecteurs zullen het land 
intrekken om bouwers te wijzen op gevaarlijke situaties.

Mede naar aanleiding van deze veiligheidsdag zijn  
medio vorig jaar enkele lezers, waaronder ikzelf,  
benaderd door een vakblad in de installatiebranche  
om antwoord te geven op een stelling. De stelling was:  
‘Een speciale dag waarop aandacht is voor veilig  
werken in de bouw is overbodig’. 

VEILIG EN GEZOND WERKEN

Vitale, fitte, gezonde en gemoti-

veerde mensen in en om het  

bedrijf - en balans in het leven:  

dat zijn de uitgangspunten van het 

vitaliteitsmanagementprogramma 

‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.
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De storm die op 18 januari 2018 over Nederland trok, was één van de 

 zwaarste stormen van de afgelopen 50 jaar. Met name de zware windstoten 

van meer dan 120 kilometer per uur in het binnenland waren bijzonder.  

De schade aan zowel platte als hellende daken is aanzienlijk.

Stormschade aan  
daken is enorm

WINDBELASTING

De storm bereikte de (zuid)westkust van Nederland rond  
7 uur in de ochtend, eerst met stormkracht (kracht 9) en later 
in de ochtend trok de wind aan tot zware storm (kracht 10), 
soms enige tijd zelfs tot een zeer zware storm (kracht 11).  
In Hoek van Holland werd de zwaarste windstoot gemeten 
van 143 kilometer per uur.

De storm trok vervolgens van west naar oost over Nederland, 
voornamelijk over het midden van het land. Daarbij werden 
windstoten van ruim 120 kilometer per uur in het binnenland 
gemeten, wat zeldzaam is. Meestal vinden deze zware wind-
stoten alleen aan de kust plaats. In De Bilt werd een wind-
stoot geregistreerd van 122 kilometer per uur, dat was daar 
sinds de grote januaristorm van 1990 niet meer voorgeko-
men.  De 124 kilometer per uur die werd gemeten in Twente 
was daar zelfs de op één na zwaarste windstoot sinds 1951.
De storm duurde kort. Het KNMI verhoogde ’s ochtends het 
waarschuwingsniveau van code oranje naar rood. Tegen de 
middag nam de wind in het westen snel af, in het oosten  
was de storm rond 13.00 uur over haar hoogtepunt.

De impact was groot: er vielen twee doden. Uit een groot 
deel van het land kwamen schademeldingen. De brandweer 
moest 10.000 keer uitrukken. Voor het eerst in de geschiede-
nis werd het treinverkeer in het hele land stilgelegd. Op de 
wegen ontstonden talrijke blokkades door omgewaaide 
bomen en gekantelde vrachtwagens. Op Schiphol werden 
ruim 300 vluchten geannuleerd en de luchthaven werd ook 
enige tijd gesloten.

DAKSCHADE
We kennen allemaal de spectaculaire beelden van daken 
die geheel wegwaaiden. Precieze cijfers over de hoeveelheid 
beschadigde daken, en de omvang van de schade, zijn niet 
bekend, maar het algemene beeld is dat de schade aan 
zowel platte als hellende daken aanzienlijk is. 

Roel Jacobs van Jacobs Dakbedekkingen uit Wanssum 
onderschrijft dit beeld. “Er is veel schade aan oude daken,” 
vertelt hij. “Dat had soms dramatische gevolgen: op één 
gebouw was de dakbedekking van het complete platte dak 
met een oppervlakte van 750 m² weggeblazen. Maar ook  
op sommige nieuwbouwprojecten ging het mis. Daar is 

schade ontstaan op plaatsen waar dat eigenlijk niet zou 
mogen. Dat heeft enerzijds te maken met de extreme wind-
stoten, anderzijds nemen sommige dakdekkersbedrijven  
het kennelijk niet zo nauw met de richtlijnen.”

Vanzelfsprekend trekt dit een grote wissel op de planning van 
het dakdekkersbedrijf. “Het gegeven dat de storm in januari 
plaatsvond is in dit opzicht een meevaller: de planning is in 
de wintermaanden nog niet heel strak, waardoor dit soort 
onverwachte werkzaamheden – in samenspraak met onze 
klanten – wel valt op te vangen. We hebben twee ploegen 
actief die zich uitsluitend bezighouden met het herstel van 
de stormschade. Op veel getroffen daken hebben we nu 
noodmaatregelen genomen, eenvoudigweg omdat we ons 
ook moeten houden aan de bestaande afspraken. We zullen 
later op deze daken terug moeten komen om het dak  
daadwerkelijk te repareren.”

Het verhaal van Jacobs Dakbedekkingen bevestigt een 
algemeen beeld. Voorop staat, dat de beschadigde daken 
op een kwalitatieve (en veilige) manier worden hersteld. 
Hier komt vakmanschap bij kijken en dient ook de nodige 
tijd voor te worden gereserveerd. Het zal dan ook nog zeker 
enkele maanden duren voordat alle stormschade weer  
zal zijn hersteld. ■

Foto's: Jacobs Dakbedekkingen
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Dit jaar viert dakgroothandel Hodak Dakmaterialen haar 5-jarig jubileum.  

In haar eerste lustrum heeft het bedrijf een gestage groei doorgemaakt.  

De servicegerichte marktbenadering staat aan de basis van deze groei.

Hodak Dakmaterialen 
viert eerste lustrum

BEDRIJFSNIEUWS

beeld het hout naar een aparte groot handel moet rijden,” 
aldus directeur Mike van Hoorn. “Veel dakdekkers komen ’s 
ochtends vroeg, voor ze naar het werk gaan, alle materialen  
afhalen die ze die dag nodig hebben. We hebben een 
 compleet assortiment en aanvullend een uitgebreid service-
pakket waarmee de dakdekker van A tot Z wordt ontzorgd.”

COMPLEET SERVICEPAKKET
De groothandel voert uitsluitend A-merken, bij voorkeur van 
Nederlandse fabrikanten. “Zo houden we de lijnen kort,” 
 aldus Van Hoorn. “Wij hebben een cursuslokaal ingericht 
waar we onze klanten opleidingen kunnen bieden over het 
aanbrengen van de meest uiteenlopende dakmaterialen. 
Wij merken dat dit door onze klanten zeer wordt gewaardeerd,  
omdat zij op deze manier kennis kunnen maken met nieuwe 
materialen en technieken.”

“Daarnaast kunnen wij onze klanten technisch en commer-
cieel zeer compleet adviseren,” vertelt Van Hoorn. “Zo hebben 
we een calculator in dienst genomen die bijvoorbeeld 
bouwfysische en/of windbelastingsberekeningen kan uit-
voeren. Ook maken wij legplannen en zorgen wij er door 
middel van maatwerk voor dat de klant zo min mogelijk 
restafval heeft. Daarmee wordt de klant volledig ontzorgd  
en heeft hij één aanspreekpunt voor de voorbereiding van 
het volledige project.”

Ook op de bouwplaats zelf wil de dakgroothandel onder-
scheidend zijn. Van Hoorn: “De bezorging op de bouwplaats 
(vóór 14 uur besteld, de volgende dag bezorgd) is bij ons 
gratis. Daarnaast bieden wij ook de zogeheten ‘spoedser-
vice’. Dit houdt in dat als men op het werk een materiaal of 
gereedschap blijkt te missen, wij dit direct komen brengen. 
Dit doen wij in samenwerking met een aantal transporteurs. 
Deze rijden toch al dagelijks in alle richtingen, en ze zitten bij 
ons in de buurt, zodoende kunnen we snel reageren en de 
spullen direct naar de bouwlocatie brengen. Daar vragen 
we vanzelfsprekend wel een bedrag voor, maar dat staat in 
geen verhouding tot wat het kost als je een dakdekker heen 
en weer moet sturen.”

Sinds kort biedt het bedrijf tevens een hijsservice: wij zetten 
de materialen in overleg met de klant op de juiste plaats op 
het dak. Dit is mogelijk tot een hoogte van 15 meter. In eerste 
instantie biedt het bedrijf de service tot een straal van 75 km 
rond Eindhoven, maar het ligt in de bedoeling deze extra 
service op korte termijn landelijk uit te rollen.

JUBILEUM
Dit jaar viert de dakgroothandel haar vijfjarig jubileum en  
dat is volgens Van Hoorn een heugelijk moment om bij stil  
te staan. “Ik ben trots op wat we de afgelopen vijf jaar 
 hebben neergezet,” zegt hij. “Wij kunnen, omdat we een 
kleine organisatie zijn, snel schakelen en ons flexibel opstel-
len. We zijn voortdurend op zoek naar manieren om een 
verdere uitbreiding van het servicepakket te realiseren. Dat is 
noodzakelijk want de verschillen tussen de dakgroothandels 
onderling zijn klein. Juist als je niet primair op prijs concurreert, 
moet je zorgen dat je dienstverlening optimaal is. Dat is dus 
een kwestie van goed luisteren naar de klant en daar zo 
goed mogelijk op inspelen.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Al sinds de oprichting in 2013 acteert het bedrijf op de markt 
als totaalleverancier voor zowel het platte als het hellende 
dak. Het merendeel van de klantenkring bestaat uit dakdek-
kersbedrijven met minder dan 15 man personeel. “Het is voor 
deze bedrijven echt een belangrijk pluspunt als je al je ma-
terialen op één adres kunt afhalen en niet nog voor bijvoor-
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Piet de Jong  
is 45 jaar dakdekker

Begin maart zal het bedrijf intern 
feestelijk stilstaan bij dit bijzondere 
jubileum. Het gebeurt immers niet  
elke dag dat een medewerker  
45 jaar trouw is aan hetzelfde bedrijf. 
“Het is bijna niet te geloven,” zegt  
Van Loenen. “Ik was zelfs nog niet eens 
geboren toen Piet bij ons bedrijf kwam 
werken! Hij is zodanig met het bedrijf 
vergroeid, dat hij haast onderdeel is 
van het meubilair. Wij zijn trots op het 
bedrijf, en daarmee zijn we ook trots 
op het feit dat Piet daar al die jaren 
onderdeel van heeft uitgemaakt. Hij is 
het levende bewijs van de stelling dat 
als een werkgever goed is voor zijn 
werknemer, de werknemer ook goed  
is voor het bedrijf.” ■

H.B.M. Dakbedekking uit Barendrecht bestaat al ruim 70 jaar. 
Het is van oudsher een dakdekkersbedrijf waar veel leden 
van dezelfde familie bij gingen werken, vaak waren meer-
dere gezinnen in een straat verbonden aan het dakdekkers-
bedrijf. Piet de Jong is hierop geen uitzondering: zijn vader en 
drie broers (Jan, Aas en Krijn) werkten al bij het bedrijf toen 
hij solliciteerde. Hij had daarvoor een periode in de snackbar 
gewerkt, maar dat bleek niets voor hem. 

Op 5 maart 1973 trad Piet de Jong in dienst. Het vak van  
de dakdekker was destijds lichamelijk veel zwaarder dan  
tegenwoordig het geval is. De tilnormen waren er nog niet, 
valbeveiliging werd nauwelijks toegepast en er werd nog 
veelal gewerkt met mastiek, met alle gevaren voor verbran-
ding van dien. Dat hij vandaag de dag, op zijn 67ste, nog 
steeds op het dak actief is, mag opmerkelijk genoemd 
worden. “Hij heeft kennelijk een sterk lichaam,” aldus Hoving. 
“Nog steeds werkt hij met veel plezier op het dak, al doet hij 
het al wel wat rustiger aan en zal hij binnen afzienbare tijd 
met pensioen gaan. Maar ik weet zeker dat hij ook daarna 
nog regelmatig een bak koffie zal komen drinken: zo hebben 
we meer oud-medewerkers die op deze manier toch betrok-
ken blijven bij de dagelijkse gang van zaken.”

Van Loenen vertelt dat het bedrijf een hecht team heeft. 
“Het is niet verplicht, maar voordat de ploegen aan het werk 
gaan, komen ze vrijwel altijd om zes uur ’s ochtends nog 
even koffie drinken op de zaak. Dat is in sociaal opzicht een 
heel prettige traditie en het versterkt natuurlijk ook het team-
verband. Je hoort waar iedereen mee bezig is en er worden 
onderling grappen gemaakt.  Zo houd je elkaar scherp.  
Piet is iemand die geen blad voor de mond neemt. Als je  
iets hebt uitgevreten op het werk, dan krijg je het zeker van 
hem te horen. Hij heeft natuurlijk heel veel ervaring in het 
aanbrengen van de traditionele dakbedekkingen en daarin 
is hij een echte vakman. Hij heeft in al die jaren veel op de 
daken meegemaakt en er zijn talloze verhalen te vertellen 
van de dingen die hij zoal heeft uitgespookt.”

JUBILEUM

Dit jaar is dakdekker Piet de Jong 45 jaar in dienst bij het Barendrechtse 

 dakdekkersbedrijf H.B.M. Dakbedekking. Reden voor Roofs om een portret  

van deze oude rot in het vak te maken aan de hand van een gesprek  

met zijn leidinggevenden Richard Hoving en Nick van Loenen.

Nieuwbouw
Renovatie

Onderhoud + contracten
Vegetatiedaken

HBM Dakbedekking Mij. BV
Oosteinde 4-a
2991 LG Barendrecht
T 0180 - 619 000
E info@hbmdakbedekking.nl
www.hbmdakbedekking.nl

STERK IN:



Dakspecialisten op internet

www.euroaluminium.nl www.vebidak.nl

Uw logo 
en website 
ook hier?

Bel 072-5400335

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.continu-isolatie.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

Hodak Dakmaterialen B.V.
Ruysdaelbaan 3 
5642 JJ Eindhoven

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

 WWW.PREFA.COM

christoph.heimel@prefa.com

Bestel gratis  

uw architecten- 

map, kleuren- 

waaiers of 

monsters!

PREFA  
DAKPAN R.16

GROTE FORMATEN,
       MAXIMALE EFFICIËNTIE 

Product: PREFA dakpan R.16
Kleur: P.10 antraciet

Locatie: Kirchbach, AT
Uitvoerder: Ladstätter GmbH, Kirchbach

KWALITATIEVE, STERKE 

EN BETROUWBARE 

BEVESTIGINGSMATERIALEN.

www.eurofast.nl

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

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

BRANCHE-RI&E PLATTE DAKEN GEACTUALISEERD
Op 30 januari 2018 heeft Steunpunt RIE de erkenning verlengd voor de geactualiseerde model branche RI&E (voor bedrijven  
in de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche met maximaal 25 medewerkers). Bedrijven die hun bedrijfs-RI&E plus  
Plan van Aanpak aan de hand van deze model RI&E opstellen, hoeven geen (dure) externe deskundige in te schakelen. Ook vol-
doen zij aan de wettelijke verplichting over aanwezigheid actuele RI&E (Arbowet, artikel 3 en 5). De branche RI&E maakt integraal 
onderdeel uit van de cao BIKUDAK (artikel 14 lid 13). Zie voor meer informatie de website van SBD.

agenda
8 maart 2018
SYMPOSIUM AARDGASVRIJ BOUWEN
Conferentiecentrum Hotel Jules te Heerhugowaard
Info: www.heerhugowaard.nl

16 maart 2018
SEMINAR ‘CIRCULAIR BOUWEN IN ÉÉN DAG’ 
CIRCL te Amsterdam 
Info: www.circulairbouwenineendag.nl

21-22 maart 2018
SOLAR SOLUTIONS INT.
Expo Haarlemmermeer
Info: www.solarsolutions.nl

23 maart 2018 
PRIJSUITREIKING DAK VAN HET JAAR 2017 
Hotel Zuiderduin te Egmond aan Zee
Info: www.dakvanhetjaar.nl

11-12 april 2018
SAFETY&HEALTH@WORK
Rotterdam Ahoy
Info: www.safetyandhealthatwork.nl

17-19 april 2018
Building Holland 2018
RAI Amsterdam
Info: www.buildingholland.nl

P E R S O N A L I A
Eric Pelsers is op 1 januari 2018 gestart als  
coördinator/bouwtechnisch adviseur bij VEBIDAK
Zijn belangrijkste taken zijn het uitvoeren van dakin-
specties met bijbehorende advisering en het uitbren-
gen van rapportages op het gebied van daktechniek 
en dakveiligheid voor (opdrachtgevers van) dakbedek-
kingsbedrijven. Daarnaast zal hij vaktechnische publi-
caties en presentaties verzorgen en verantwoordelijk 
zijn voor de coördinatie van projecten. Eric was hiervoor 
werkzaam als projectmanager Zuid-Nederland bij IKO/Polygum Nederland.

Erik de Waard, UNILIN
Per 8 januari is Erik de Waard gestart met zijn werkzaamheden als Product-
manager Plat dak voor Unilin Division Insulation voor de ondersteuning van  
de merken Utherm en Xtratherm PIR hardschuim isolatie. Erik is de laatste jaren 
werkzaam als zelfstandig bouwtechnisch adviseur via zijn firma DWAT en heeft  
o.a. een verleden als European Business Development Manager bij Xtratherm.  
Met de ondersteuning van Erik verwacht Unilin haar groeiende positie in diverse 
Europese markten te kunnen continueren en nieuwe producten de komende 
jaren succesvol te introduceren.  

Jeroen Koers, UNILIN
Met ingang van 1 maart 2018 is Jeroen Koers in dienst 
getreden bij Unilin Insulation bv als accountmanager 
platte daken. Hij was eerder werkzaam in salesfuncties 
bij o.a. Altena dak- en Gevelmaterialen uit Kampen en 
bij Gebr. Kooy B.V. uit Enschede. Jeroen zal voor Unilin 
de commerciële belangen in de noordelijke helft van 
Nederland gaan behartigen.

TECTUM GROUP PARTICIPEERT  
IN HOLLANDDAK GROEP BV
De Belgische Tectum Group participeert  
met directe ingang voor een significant aan-
deel in Hollanddak Groep bv uit Waalwijk.  
Hollanddak is onderdeel van MSquared 
Groep B.V. uit Gorinchem. Deze organisatie 
startte al eerder een partnership met Tectum 
met de toevoeging van de dakgroothandel 
CPE Nederland bv. Hiermee vormen zij nu 
samen een sterke tandem als referentieaan-
deelhouders van Hollanddak. 

INFORMATIEBIJEENKOMST ‘MATERIAALEFFICIËNTIE IN ECODESIGN’
NEN heeft begin 2018 een nieuwe Nederlandse normcommissie opgericht: ‘Materiaal efficiëntie in ecodesign’. Deze commissie 
richt zich op het ontwikkelen van normen op het gebied van ecodesign en effectief gebruik van materialen in energie gerelateer-
de producten. Op 12 maart organiseert NEN van 14 tot 16 uur een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van normen op dit 
gebied. Men kan zich via de website van NEN hiervoor aanmelden.

UBBINK INTRODUCEERT NOVITEITEN TIJDENS VSK 2018
Om de levensduur van de dakconstructie te verlengen, is ventilatie van 

 essentieel belang. Daarom komt Ubbink met de FlatRoofVent, een krachtige 
platdak constructie-ontluchter. Om er zeker van te zijn dat bouwvocht en/of 

condensatievocht op de lange termijn geen kans krijgt om de constructie aan 
te tasten, is het noodzakelijk om het platte dak te kunnen ventileren/ontluchten. 

Het programma concentrische systemen is bovendien uitgebreid met  
een Concentrisch Klembandsysteem 60/100. Het systeem bestaat uit  

verschillende lengtes verlengbuis, bochten, slimme bevestigingsbeugels  
voor muur en dakbeschot en dak- en muurdoorvoeren. 

SAB-PROFIEL BOUWT NIEUWE PRODUCTIELIJN SANDWICHPANELEN
Producent van stalen sandwichpanelen en profielen, SAB-profiel, verplaatst in 
2019 de productie van sandwichpanelen van Nieuwegein naar Geldermalsen. 
Op bedrijventerrein Hondsgemet zal een nieuw bedrijfspand 
komen met twee productielijnen. “De nieuwe productielocatie 
stelt ons in staat om in te spelen op de aantrekkende markt 
voor stalen sandwichpanelen”, aldus Theo Henrar, directie-
voorzitter van Tata Steel Nederland, het moederconcern van 
SAB-profiel. De markt voor sandwichpanelen trekt mede  
aan door toenemende isolatie-eisen, verduurzaming van  
bestaande gebouwen en de verplichting om asbestdaken  
te vervangen.

ICOPAL EN BRAAS MONIER ALS ÉÉN OP BATIBOUW 
ONDER VLAG BMI GROUP
De Braas Monier Building Group en Icopal Group,  Europese 
marktleiders in bouwmaterialen voor respectievelijk 
 hellende en platte daken, gaan voortaan samen verder 
onder de naam BMI Group. Dankzij de fusie zijn nu alle 
oplossingen voor platte en hellende daken, daksysteem-
componenten en waterdichte afdichtingen onder één en 
hetzelfde dak terug te vinden. BMI Group is voortaan de 
grootste  Europese producent van dakbedekkingssyste-
men voor platte en hellende daken. Ook in de wereld van 
energie-efficiënte schoorstenen, kachels en geïntegreerde 
ventilatie speelt het bedrijf een belangrijke rol. Het hoofd-
kwartier is gevestigd in Londen, met een team managers 
van Braas Monier en Icopal aan het hoofd.
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De volgende Roofs verschijnt op 7 november 2018

Dit jaar staan nog enkele SPECIALS gepland in Roofs, met als onderwerpen: Brandveiligheid en Bestelauto en inrichting.

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.

FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE 2018
Juryrapport Dak van het Jaar 2017 

SPECIAL
Gereedschap

FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE 2018
Bekendmaking Dakenman of -vrouw van het Jaar 2017

Volgende maand in Roofs:

De volgende Roofs verschijnt op 3 april 2018

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.

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Esdec www.esdec.com

Aabo Greentech bv www.aabogreentech.nl

Solar Solutions Int. www.solarsolutions.nl

Solar Clarity www.denimsolar.nl

Aabo Safe bv www.aabosafe.nl

Rockwool www.rockwool.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

JVK Daken bv www.jvkdaken.nl

Schadenberg www.schadenberg.nl

Roof Safety Systems www.rss-roof.com

HBM Dakbedekking Mij. BV www.hbmdakbedekking.nl

Prefa www.prefa.com

Eurofast www.eurofast.nl

Kingspan Unidek www.kingspanunidek.nl

Skylux www.skylux.be

Wédéflex www.wedeflex.nl

Roval Aluminium www.roval.eu

Unilin Insulation bv www.unilininsulation.com

Mawipex Handelsmaatschappij bv www.mawipex.nl

Eternit nv www.eternit.nl

Triflex bv www.triflex.nl

Sievert www.sievert.se

All Up www.all-up.nl

Beelen Dakmaterialen www.beelen.nl

Bitasco www.bitasco.nl

Snakeline bv www.snakeline.nl

Intercodam Infra www.intercodam.com

Actiondak www.actiondak.nl

Ubbink www.ubbink.ml

Iko nl.iko.com

Carlisle Construction Materials www.ccm-europe.com
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Unidek Platinum Kameleon
 UNIVERSEEL TOEPASBARE THERMISCHE DAKISOLATIE

www.unidek-eps.com
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De oplossingen van Skylux garanderen 100% doorvalveiligheid

KIES 
VOOR
100%
VEILIGHEID 

Veiligheid op de werf is cruciaal. Platte daken worden meer en meer betreden. Denk maar 
aan het plaatsen van zonnepanelen of bij onderhoud van alle technische installaties.

De lichtstraten en de lichtkoepels van Skylux zijn niet alleen luchtdicht, ze isoleren prima 
en plaatsen gemakkelijk. Daarnaast  hebben ze nóg een bijzondere troef: een groot deel 
van ons assortiment lichtkoepels en lichtstraten is 100% doorvalveilig: daarmee voldoen 
deze producten aan de Europese norm van 1200 Joule.

www.skylux.be

lichtstraten met 1200 joule netten glaskoepels anti-doorvalrooster

VAST OF
OPENGAAND

SYSTEEM

polycarbonaat kunststof lichtkoepels
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