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COLUMN

Waar is de polder  
gebleven?
Wij (Nieman-Kettlitz) behandelen jaarlijks zo’n 150 à  
200 geschillen en schades, gerelateerd aan gevels en  
daken. Zo’n 10% daarvan betreft arbitrage, rechtszaken  
en zaken behandeld door de geschillencommissie.  
Een constante factor, maar wel één die steeds meer tijd 
 in beslag begint te nemen. Waar vroeger regelmatig het 
compromis werd gevonden – door de arbiter of rechter 
werden partijen daarvoor de gang op gestuurd – blijkt dat 
steeds moeizamer en moeilijker te worden. Het eigen  
gelijk blijkt meer en meer een compromis in de weg te  
staan, waardoor procedures voortduren en voortduren.  
‘Das mooi verdiend’, zou je kunnen zeggen als adviseur. 
Maar het heeft ook iets frustrerends en deprimerends.

Wat is de achtergrond van deze ontwikkeling? Deels dat  
de bedragen almaar groter worden. Schikken als het over 
een bedrag van € 50.000,- gaat, is heel iets anders dan 
schikken bij een bedrag van € 500.000,-. Je kunt ook denken 
aan het overwaaien van de Angelsaksische mentaliteit.  
Maar dikwijls lijkt juist de rede zoek en de emotie de  
bovenhand te voeren. Menselijk natuurlijk, maar niet altijd 
even handig.

Recentelijk was ik als deskundige namens een onderaan-
nemer betrokken bij een geschil met een leverancier  
over de kwaliteit van het geleverde product in relatie tot de 
betreffende toepassing. Bij de rechter werd de leverancier in 
het gelijk gesteld, waarna, na hoger beroep van de onder-
aannemer, de zaak voor het Hof kwam. De betreffende  
rechter stelde voor te schikken; schade voor beiden:  
€ 90.000,-. De leverancier, of beter gezegd zijn advocaat,  
weigerde dit voorstel en gaf aan door te willen proce- 
deren. Vele proces- en rentekosten later werd dit keer de  
leverancier in het ongelijk gesteld. Schade voor deze:  
afgerond €400.000,-. 

De leverancier had zijn les nog niet geleerd, of werd ver- 
keerd geadviseerd, en ging in cassatie bij de Hoge Raad. 
Wederom vele proces- en rentekosten later bevestigde  
de rechters van de Hoge Raad het vonnis van het Hof.  
De kosten voor de leverancier waren inmiddels opgelopen 
tot € 700.000,-! Bijna 8x het bedrag waarvoor hij had  
kunnen schikken. Waar is de logica (nog afgezien van  
de gerede/ terechte twijfels over de kwaliteit van de  
geleverde materialen)?

Hier stopt overigens het verhaal nog niet. Eén maand voor 
het vonnis veranderde de leverancier snel de naam van  
zijn bedrijf en richtte een nieuw bedrijf op met de oude,  

alom bekende naam. 
Vervolgens liet deze 
het oude bedrijf na 
de uitspraak van de 
Hoge Raad klappen. 
Voor de buitenwereld 
ging er een bedrijf met 
een onbekende naam 
failliet en leek het alom 
bekende bedrijf onge-
stoord door te gaan met  
zijn leveringen. 

Slim? Denk het niet. Omdat dit aanwijsbaar een voorop 
gezet plan was, worden nu beide bestuurders persoonlijk 
ieder voor € 350.000,- aangesproken. Nogmaals: waar is de 
logica? Wat is de prijs van koste wat het kost je gelijk willen 
halen?

Otto Kettlitz
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EXPERT IN DAK & BOUW

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

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

telefoonnummer +31 (0) 515 533 000.
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tijdens BUILDING HOLLAND. 
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stand: 11.015 
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Bij het kijken naar het nieuwe paviljoen Hopliedenkade in de Piushaven  

in Tilburg is de zwaar gedimensioneerde, zwarte dakrand het eerste  

waar je ogen naartoe trekken. Pas daarna valt de ‘glazen doos’ op,  

waarin een restaurant is gehuisvest. Achter de 1,20 meter hoge dakrand  

ligt een uitkijkplateau met zicht op de oude haven en een dak met een  

mossedum bedekking en zonnepanelen.

Robuuste dakrand  
is beeldbepalend

Het nieuwe paviljoen heeft buiten-
werkse afmetingen van ongeveer 
20 x 25 meter, afgekaderd door een 
zware dakrandconstructie. Door de 
indeling maakt het paviljoen op ver-
schillende manieren gebruik van de 
ligging van de pier. Het restaurant,  
circa 8 x 25 meter, staat in de lengte-
richting strak aan het water en biedt 
bezoekers een mooi uitzicht op een 
deel van de haven. De plaatsing 
van het private restaurant maakt 
openbare ruimte vrij om de pier 
voor publiek toegankelijk te houden. 
Ruimte die gedeeltelijk niet en deels 
wel overdekt is en een schuilplaats 
biedt bij regen. De overkapping 
wordt gevormd door een plateau 

van 10 x 20 meter, dat haaks op het restaurant ligt en daar 
ook deels het dak van is. Het is via een stalen trap te berei-
ken en biedt uitzicht op de gehele Piushaven. Plateau en 
ruimte op maaiveldniveau bieden mogelijkheden om ook nu 
op allerlei manieren evenementen te organiseren.

UITGANGSPUNTEN
“De vormgeving van het paviljoen is geënt op lokale eigen-
schappen van de historische haven”, aldus Jan Ebbink van 

Civic Architects. “De logge, zwarte museumschepen en de 
robuuste bruggen vormen iconische attributen aan het 
havenpark. De basale hoofdvorm, de stevig gedimensio-
neerde constructie, de matte zwarte gevelvlakken en de 
combinatie van staal en hout verwijzen naar de materialen 

in de omgeving. In een traject van ontwerpen en bouwen 
werd een constructieprincipe ontwikkeld, waarbij alle bouw-
kundige elementen van vloerafscheidingen tot zonwering 
een integraal onderdeel van de constructie werden. Zo is het 
paviljoen een beeldbepalend onderdeel van de openbare 
ruimte in de Piushaven geworden.”
Het paviljoen is door Civic Architects in samenwerking  
met Bright Urban Futures ontworpen in opdracht van de 
Gemeente Tilburg (voor het publieke deel) en van  
Orion Projectontwikkeling (voor het private deel). Het totale 
ontwerp betreft het restaurant, het publieke uitkijkdek,  
het terras en de aanlegsteiger.

CONSTRUCTIEOPBOUW
Het bouwwerk steekt constructief gezien vrij simpel in elkaar. 
De draagstructuur bestaat uit een staalconstructie van 
kolommen en liggers, die met momentvaste knoopverbindin-
gen aan elkaar zijn gekoppeld. Stabiliteitswanden ontbreken 
dus en dat maakt het paviljoen volledig vrij in te delen. 
De constructie is niet gefundeerd op de historische houten 
fundering van de oorspronkelijke pier. Het risico op aantas-
ting en ondermijning door de zware staalconstructie was niet 
ondenkbaar. Daarom zijn de kolommen bewust twee meter 
naar binnen verplaatst en rusten ze op nieuw gemaakte 
betonnen poeren.
In totaal gaat het om elf kolommen. In het restaurant in de 
langsrichting staan er acht: twee rijen van vier op een grid 
van globaal genomen drie bij vier meter. Aan de andere 
 zijde van de pier staan nog twee kolommen om het uitkijk-
plateau op te vangen en een derde aan de voet van de 
stalen trap als extra steunpunt voor de zware dakrandcon-
structie. De overspanning van de twee kolommen onder het  
plateau naar die van het restaurant bedraagt ruim tien meter.
Het niveauverschil tussen terras en uitkijkplateau bedraagt 
circa drie meter. Om die reden, en vanwege de forse over-
spanningen, de uitkraging van de dakrandconstructie  
van twee meter en de eisen aan momentvaste knoop-
punten, zijn de kolommen en de hoofdliggers uitgevoerd in  
HEB 300 staalprofielen. De tussenliggers en dwarsliggers van 
de  uitkragende constructies zijn wat minder zwaar: HEB 220.
Tot slot de zware dakrand, die een wezenlijk onderdeel 
uitmaakt van de draagconstructie en gelijktijdig dienst doet 
als balustrade voor het uitkijkdek. Deze ‘randbalk’ is gezet 
uit een 2500 mm brede en 15 mm dikke staalplaat in de 
vorm van een C-profiel met een lijfhoogte van 1200 mm en 
twee haakse flenzen van 650 mm. Om de stabiliteit van zo’n 
hoog profiel te waarborgen en uitknikken te voorkomen, 
zijn er op h.o.h.-afstanden van 210 mm in een driehoekige 
vorm vinnen van 5 mm dik staalplaat in het dakrandprofiel 
aangebracht. Hoewel deze vinnen constructief bedoeld zijn, 
hebben ze ongemerkt ook een esthetische functie gekregen. 
Ze vallen op bij een bepaalde lichtinval.
Een constructief kunststukje, wat een leek niet direct zal 
opvallen, maar een bouwkundige wel, is dat de dakrand-
constructie op één hoekpunt niet ondersteund wordt, maar 
in twee richtingen vrij uitkraagt: respectievelijk ruim twaalf 
en tien meter. Het profiel is dus niet alleen om esthetische 
redenen zo zwaar en hoog.

Tekst: Joop Wilschut
Foto’s: Stijl Bollaert, Gent (B)

Op de ‘oude’ middenpier in de Tilburgse Piushaven is een 
paviljoen verrezen, waarin een combinatie van publieke en 
private functies zijn verenigd op een belangrijke plek in de 
stad. De Hopliedenkade werd in vroeger tijden gebruikt voor 
de graanoverslag en was recenter dé plek waar publieke 
evenementen georganiseerd werden.

JHet Dak van het  aar 2018

<  Het nieuwe paviljoen Hopliedenkade 

biedt vanaf het uitkijkplateau uitzicht  

op de oude Piushaven.

Artist impression, waarop goed is te zien hoe het paviljoen ligt in de 

oude haven en hoe het ‘dakvlak’ is opgedeeld in een uitkijkplateau, 

een mossedum dak en een (deels) overdekt terras.

Op één van de hoeken wordt de zware dakrandconstructie niet on-

dersteund. De momentvaste verbindingen van de knooppunten van 

de staalconstructie vangen de krachten op.
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

PAVILJOEN HOPLIEDENKADE TILBURG
OPDRACHTGEVER:  GEMEENTE TILBURG (PUBLIEK VERBLIJFSGEBIED) EN ORION 

PROJECTONTWIKKELING, LAGE MIERDE (HORECA)
ARCHITECT:  CIVIC ARCHITECTS EN BRIGHT URBAN FUTURES, AMSTERDAM
CONSTRUCTEUR: ARCHIMEDES BOUWADVIES, EINDHOVEN
HOOFDAANNEMER: BAM BOUW EN TECHNIEK REGIO ZUID, EINDHOVEN
STAALCONSTRUCTIE: JANSSEN LASTECHNIEKEN, WIJCHEN

Ook het dakbedekkingspakket is overal gelijk gehouden.  
Een isolatielaag van EPS afschotisolatie met een verloop van 
16 mm per m1 en daaroverheen een EPDM dakfolie. Uiteraard 
zijn er in de constructie ook bouwfysische voorzieningen 
aangebracht, maar ook deze zijn over het gehele dakop-
pervlak identiek. Het feit dat het uitkijkplateau bij de overkap-
ping een koude onderkant en als dak van het restaurant 
een warme onderzijde heeft, heeft niet geleid tot speciale 
maatregelen.Volgens de architect bleek uit onderzoek dat er 
geen bouwfysische problemen zouden ontstaan.
De verdere opbouw van het uitkijkplateau bestaat uit 
regelwerk 19 x 49 mm, waterdicht ingewerkt op de EPDM. 
Op de regels zijn Waxedwood terrasdelen 19 x 150 mm 
aangebracht. In een latere fase is op het restgedeelte van 
het restaurantdak, het deel dat dus niet door het uitkijkdek is 
afgedekt, nog een mossedum dakbedekking gelegd en een  
twintigtal zonnepanelen. Dit had nog gunstige consequenties 
voor de EPC van het bouwwerk: minder dikke isolatie.

GESLAAGD
Het paviljoen is inmiddels in gebruik. Op het plateau was 
ondanks de koude maanden regelmatig  publiek te vinden 
om te genieten van de Piushaven om daarna iets warms te 
nuttigen bij de onderliggende horeca. Nog niet op het terras, 
maar dat zal binnenkort met hogere temperaturen wel beter 
worden. En dan is het uitzicht op de haven waarschijnlijk ook 
mooier. De ontwikkeling lijkt geslaagd en alle betrokkenen 
lijken tevreden. ■

DAKCONSTRUCTIES
De opbouw van de dakconstructie boven het restaurant is 
gelijk gehouden aan die van het uitkijkplateau. Ze bestaan 
uit vurenhouten balklagen, 59 x 196 mm, op h.o.h.- afstanden 
van 420 mm, opgelegd in de stalen profielen van de draag-
constructie. Op de houten balken ligt een 18 mm dikke 
underlayment van platen van 2440 x 1220 mm.

Dakspecialisten op internet
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· Kooiladders & Hekwerken
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T.  040 - 280 72 65 
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W. www.hodakdakmaterialen.nl
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www.reflexy.org

JHet Dak van het  aar 2018

Het plateau is te bereiken via een open stalen trap. Op deze foto zijn 

ook de driehoekige vinnen in de dakrandconstructie goed te zien.

Onder de dominante dakrandconstructie bevindt zich een restaurant 

en een terras, dat deels overdekt is.

Detailopname van de hoge, 

zware dakrand, de zware  

kolommen en liggers  

en de houten  

balklaag.

Het uitkijkplateau is aan de binnenzijde afgeschermd met een stalen 

hekwerk. Op de achtergrond de Piushaven.
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Tijdens de goedbezochte tweede editie van de feestavond voor de 

 dakenbranche, op 23 maart 2018 in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee,  

is kantoorgebouw Vivaldi uitgeroepen tot Dak van het Jaar 2017 in de 

 categorie platte daken. Bram Kranenburg is in de categorie platte daken  

uitgeroepen tot Dakenman van het Jaar 2017.

Kwaliteit dakenbranche  
gevierd met feestavond

FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE

vandoor. Na het juryoverleg over de Dakenman of -vrouw 
heeft de organisatie besloten ook deze onderscheiding uit  
te reiken in twee categorieën. In de categorie platte daken 
won Bram Kranenburg, in de categorie hellende daken werd 
John Kouwenberg verkozen tot Dakenman van het Jaar 2017. 

De motivaties voor de winnaars in de categorie hellende 
daken zullen worden gepubliceerd in vakblad steilDAK,  
het vakblad voor de hellende dakenbranche.

POLDERDAK
Namens de jury lichtte Paul Verkaik (BDA Opleidingen) toe  
waarom juist het kantoorgebouw Vivaldi uit de diverse 
 bijzondere projecten die waren genomineerd tot winnaar  
is verkozen. Veel steden staan voor de uitdaging de dicht-
bebouwde binnenstad klimaatbestendig te maken. De aan-
wezige platte daken moeten daarin een belangrijke rol gaan 
spelen. Daarbij speelt de wens om de daken in te zetten bij 
het voorkomen van wateroverlast op maaiveld-niveau, door 
deze te gebruiken als permanente waterberging. Tot nu toe 
verdween deze optie vaak van tafel omdat de bestaande 
daken onvoldoende sterkte en stijfheid bezitten om deze 
belasting te dragen.

Het project Vivaldi in Amsterdam laat zien dat het ook anders 
kan door niet uit te gaan van ‘het kan niet’, maar juist van 
‘het kan wel’.  Door de betonnen constructie te versterken 
met een extra staalconstructie is een groot deel van het 
parkeerdak volledig draagkrachtig gemaakt voor een 
polderdak.  Een polderdak is een groendak waarin ruimte is 
opgenomen voor de opslag van hemelwater. Het bijzondere 

van dit Vivaldi-polderdak is dat het deels actief waterber-
gend is en deels passief waterbergend. In het actieve deel 
blijft permanent water staan, in het passieve deel wordt het 
water vertraagd afgevoerd. Het passieve deel bevindt zich 
op het niet versterkte deel van de constructie.

Met dijkjes en regelbare sluisjes worden dit actieve en pas-
sieve dakdeel van elkaar gescheiden, Nederlandser kan 
bijna niet. Het waterbergende vermogen op dit dak is 70 l/
m², ook bijzonder is dat deze berging op afstand te besturen 
is en dit dak online gevolgd kan worden. Zo kan men met 
een app op afstand het op het dak aanwezige water ruim 
voorafgaand aan naderend noodweer van het dak laten 
lopen, zodat het dan droge dak de piekbelasting van de 
hoosbuien kan afvangen zonder het riool te belasten. 

Bijkomend voordeel van deze polderdaken, die ook wel 
 retentie- of blauwe daken worden genoemd, is dat de 
boven liggende vegetatie beter groeit en bloeit doordat con-
tinu water via voorzieningen capillair naar dit groenpakket 

Ruim 200 aanwezigen waren in Egmond aan Zee om de 
kwaliteit binnen de dakenbranche te vieren. De avond werd 
gepresenteerd door Gunther Guinée. Hij is in de markt wel-
licht bekend als hoofdredacteur van het Belgische vakblad 
voor de dakenbranche Roof Belgium. Hij is tevens illusionist 
en samen met zijn partner Julie verzorgde hij een aantal 
bijzondere optredens.

Dit jaar werd het Dak van het Jaar voor het eerst uitgeroe-
pen in twee categorieën: platte en hellende daken. Voor het 
platte dak was het polderdak van kantoorgebouw Vivaldi 
in Amsterdam de winnaar. Het won daarmee de prestigi-
euze DakAward. In de categorie hellende daken ging het 
Drinkwaterpompstation Zeddam er met de Gouden Dakpan 

Presentator Gunther Guinée en muzikant Marcel Hufnagel.

Paul Verkaik (BDA Opleidingen) reikt namens de jury van Dak van het Jaar 2017 (categorie platte daken) de DakAward uit aan  

Uta Krause (Karres + Brands Landschapsarchitecten), Friso Klapwijk (De Dakdokters) en Henk Vlijm (Optigroen) voor het project  

kantoorgebouw Vivaldi in Amsterdam.

Henderikus Doorten (Olster Dakwerken) neemt de Gouden Dakpan  

in ontvangst voor zijn bijdrage aan het Dak van het Jaar 2017  

(categorie hellende daken), het drinkwaterpompstation Zeddam.

Gunther Guinée en zijn partner Julie Vanbeylen vermaakten de 

 aanwezigen met een aantal goochelacts.



Roofs     13

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Bram Kranenburg is sinds mensenheugenis actief in de 
 dakenbranche en geldt als ‘bitumenprofessor’. Begonnen bij  
Keij & Kramer, heeft hij zich zowel ingezet voor de verbetering  
van de eerste generaties gemodificeerde bitumineuze 
dakmaterialen, alsook de verbetering van de vakbekwaam-
heid van de dakdekkers, door les te geven op de dakdek-
kersschool van Keij en Kramer in Maassluis. In de periode van 
Esha/Icopal is hij een van de drijvende krachten geweest 
achter het verduurzamen van daken, waarbij met name 
de ontwikkeling en introductie van de éénlaagse Universal 
dakrol en zijn inzet voor het recyclen van bitumen dakbanen 
in het oog springen. Als vakdocent bij de ondernemers- en 
kaderopleidingen van Tectum heeft hij met zijn enthousi-
asme en vakmanschap ook de jongere generaties vakmen-
sen beïnvloed. De grote kracht van Kranenburg is dat hij niet 
denkt in productlagen, maar veel meer in daksystemen en 
dakconcepten.

In de categorie hellende daken werd John Kouwenberg 
uitgeroepen tot Dakenman van het Jaar. Bijzonder was 
dat Kouwenberg de prijs eigenhandig op het podium in 
ontvangst kwam nemen. Kouwenberg is begin 2017 getrof-
fen door verschillende herseninfarcten. Zijn herstel verloopt 
gelukkig veel voorspoediger dan verwacht en daardoor kon 
hij naar voren komen om de prijs op te halen. Het was een 
ontroerend slot van een mooie avond. ■

wordt aangevoerd. De aanwezigheid van lavendel, grassen, 
struiken, bomen  en fraai tuinmeubilair maken dat het dak 
graag gebruikt wordt door het kantoorpersoneel om een 
frisse neus te halen. Dit alles maakt dat dit project met recht 
de titel “Dak van het jaar 2017” met trots mag dragen. 

Friso Klapwijk van De Dakdokters memoreerde in zijn 
 dankwoord dat het proces dat tot dit bijzondere dak 
heeft geleid niet eenvoudig was. De landschapsarchitect 
Karres+Brands Landschapsarchitecten heeft in dit opzicht, 
door hun frisse blik, een niet te onderschatten rol gespeeld.

BITUMENPROFESSOR
Erik Steegman, Dakenman van het Jaar 2016, mocht zijn op-
volger bekendmaken. Hij gaf aan dat hij het afgelopen jaar 
als Dakenman bijzonder heeft gevonden, omdat je in de ge-
legenheid wordt gesteld je passie voor het dak ten volle uit 
te dragen. Steegman grapte dat hij verwachtte in een zwart 
gat te vallen nu zijn termijn als Dakenman van het Jaar erop 
zit. Vervolgens legde hij uit waarom er niet één, maar twee 
Dakenmannen van het Jaar zijn uitgeroepen. Kon men vorig 
jaar via de website op de favoriete kandidaat stemmen, dit 
jaar is ervoor gekozen de winnaar door de respectievelijke 
vakjury’s (voor platte en hellende daken) te laten bepalen. 
Beide jury’s kwamen met een winnaar waar men feitelijk 
niet omheen kon. Vervolgens maakte Steegman de nieuwe 
Dakenmannen van het Jaar bekend en las hij de motivaties 
van de jury voor.

FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHEHet Dak van het Jaar 2017

Wij willen alle aanwezigen 
hartelijk bedanken 

voor de geslaagde avond!

Winnaars 

DakAward 
2017

Winnaars 
Dakenman 

2017

 John Kouwenberg neemt zijn onderscheiding in ontvangst nadat hij 

door Erik Steegman is uitgeroepen tot Dakenman van het Jaar 2017 

(categorie hellende daken)

Bram Kranenburg spreekt zijn dankwoord uit nadat hij is uitgeroepen 

tot Dakenman van het Jaar 2017 (categorie platte daken)
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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

DE ZEKERHEID VAN EEN ZORGELOOS DAK

IKO roof concepts

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

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

worden op transparante werkwijze  
door IKO opgevolgd

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

n Kwaliteitsborging door BDA Agrément
n Verzekerde garantie 10 + 5 jaar

nl.iko.com  -  www.enertherm.eu
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Op 23 maart 2018 werd tijdens een feestavond in Hotel Zuiderduin  

in Egmond aan Zee het kantoorgebouw Vivaldi te Amsterdam uitge- 

roepen tot het Dak van het Jaar 2017 in de categorie platte daken.  

Hieronder vindt u de integrale tekst van het juryrapport.

Kantoorgebouw Vivaldi 
wint DakAward

JURYRAPPORT DAK VAN HET JAAR 2017

De nominaties konden door de markt zelf worden aan-
gedragen. Dit heeft geresulteerd in een lijst van elf uiteen-
lopende projecten. Aan de lijst is af te lezen hoe divers en 
vooruitstrevend de dakenbranche in pakweg het afgelopen 
decennium is geworden. Er is weer van alles mogelijk en  
er is gelukkig nog voldoende vakmanschap in de branche  
overgebleven om deze mogelijkheden te realiseren.  
De ontwerpen zijn gewaagd, de materialen doorgaans 
hoogwaardig en de uitvoering getuigt van vakmanschap. 
De nominaties waren als volgt:

•  Erasmus MC te Rotterdam
•  Pakhuismeesteren te Rotterdam
•  Sportcampus Zuiderpark te Den Haag
•  Conferentiecentrum Jardin d’Hiverre te Baarn
•  Mangrovekoepel, Burgers’ Zoo te Arnhem
•  Sportcomplex Amerena te Amersfoort
•  New Atrium te Amsterdam
•  Kantoorgebouw Vivaldi te Amsterdam
•  Uitvaartcentrum Haagse Duinen te Den Haag
•  Fort benoorden Spaarndam
•  LandschapsPark boven N237, Soesterberg

De jury heeft de projecten beoordeeld op verschillende 
 criteria, te weten: esthetische waarde, techniek, duurzaam-
heid, de samenwerking tussen de bouwpartijen en een 
veilige werkpraktijk. 

De respectievelijke projecten onderscheiden zich allemaal 
wel op minimaal één van deze gebieden. 

GROENDAKEN
De diverse nominaties in ogenschouw genomen, is duidelijk 
dat de toepassing van groendaken een vlucht neemt.  
De argumenten om dit te doen verschillen per project. 

 Wanneer het accent voor de keuze voor een dergelijk dak 
primair op de esthetische uitstraling ligt, levert dit vaak een 
traditionele dakopbouw op. Het dak van Sportcampus 
Zuiderpark is daar een sprekend voorbeeld van: esthetisch 
fraai, ook vanwege de champagnekleurige RVS dakrand. 
Op een deel van dit dak zijn bovendien zonnepanelen 
toegepast. Hoewel fraai, onderscheidt dit dak zich technisch 
onvoldoende om de uitverkiezing tot Dak van het Jaar te 
rechtvaardigen.

De groendaken van respectievelijk het sportcomplex 
 Amarena in Amersfoort, het kantoorgebouw Vivaldi in 
 Amsterdam en het landschapspark boven de N237 bij 
 Soesterberg zijn complexer. Op het sportcomplex zijn zeer 
veel verschillende opbouwen en technieken toegepast. De 
jury miste alleen de samenhang tussen de verschillende da-
ken. Het landschapspark boven de N237 is fraai afgewerkt. Er 
was bij de jury naar aanleiding van dit project discussie over 
de vraag wanneer je kunt spreken van een ‘dak’. 

Een ander bijzonder gebruiksdak is dat van Pakmeesteren  
in Rotterdam, waar op een monumentaal gebouw op de 
Kop van Zuid vakantiewoningen met houten vlonders zijn 
aangebracht. Een bijzonder mooi dak, dat een waar uit-
hangbord is voor de dakenbranche, maar waar de jury wel 
haar bedenkingen had bij de toepassing van een lijnsysteem 
voor veilig onderhoud, op daken waar weinig onderhoud op 
valt te verwachten.

GLASDAKEN
Onder de genomineerden zijn ook diverse glasdaken, waar-
bij telkens de grens tussen een overkapping en een dak las-
tig is te bepalen. Dit type daken levert 
een belangrijke bijdrage aan de bele-
ving van het dak in de onderliggende 
ruimte: bij veel daken merk je immers 
niets van de hoogstandjes die op 
het dak zijn uitgevoerd. Het glasdak 
van het conferentiecentrum Jardin 
d’Hiverre in Baarn is vooral esthetisch 
fraai vanwege de retro uitstraling. 
Hetzelfde geldt voor de Mangrovekoe-
pel van Burgers’ Zoo in Arnhem. Het 
daglicht levert hier een belangrijke 
bijdrage aan een aangename entree 
van het dierenverblijf.

De jury was erg onder de indruk van 
het dakgebruik bij het project Eras-
mus MC. De werkzaamheden hadden 
tot doel de eenheid terug te brengen 
in het ziekenhuis en de daken hebben 
daar een belangrijke rol in gespeeld. 
Elke afdeling kreeg een eigen verdie-
ping en een eigen identiteit. Dit werd 
o.a. bewerkstelligd door de lichtinval 
via de glasdaken en de toepassing 
van groen, zowel op als onder het 

dak. De groendaken zijn toegankelijk voor de patiënten en 
leveren dus heel concreet een bijdrage aan het welzijn van 
de mens.

Het glasdak van het Amsterdamse New Atrium is technisch 
bijzonder. In de voorbereiding zijn mock-ups gemaakt om de 
dikwijls complexe details op een juiste manier af te werken. 
Met name de manier waarop het waterafvoer via de goten 
is bewerkstelligd, is een knap staaltje vakwerk. De elementen 
zijn vervolgens prefab vervaardigd en met een uitgekiende 
logistieke organisatie geplaatst. 

De genomineerde daken waar verder geen opbouw op is  
geplaatst, het uitvaartcentrum Haagse Duinen in Den Haag 
en het Fort benoorden Spaarndam, passen naar het oordeel  
van de jury goed bij de respectievelijke gebouwen en  
situaties. Hoewel technisch goed en fraai uitgevoerd,  
zijn de daken in de uitvoering en toepassing traditioneel.  
Van het Dak van het Jaar wordt toch wat meer vooruitstre-
vendheid verwacht. 

Deze vooruitstrevendheid vond de jury wel bij het kantoor-
gebouw Vivaldi in Amsterdam. Het is een voorbeeld van een 
innovatieve toepassing van een dynamisch waterbufferend 
dak, waarbij met het esthetisch fraaie gebruiksdak ook een 
extra waarde wordt gecreëerd voor de gebruiker. De ambitie 
die op dit project is getoond, de innovatieve benadering  
en de technische degelijkheid hebben ertoe geleid  
dat het dak van kantoorgebouw Vivaldi is uitgeroepen tot  
Dak van het Jaar 2017. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

De DakAward voor het Dak van het Jaar is een prijs die de  
kwaliteit van de dakenbranche wil tonen en vieren, en 
 zo doende deze kwaliteit wil bevorderen. De mogelijkheden 
op het dak worden steeds uitgebreider. Dit jaar werd de 
prijs voor het eerst in twee categorieën uitgereikt: platte en 
 hellende daken. Dit was nodig om de eigenheid van de 
vraagstukken en oplossingen binnen de respectievelijke 
branches beter tot hun recht te laten komen. De jury is 
samengesteld uit de redactieraad van vakblad Roofs en 
bestaat uit:

•  Chris Geurts (TNO)
•  Albert Jan Kerssen (BTL)
•  Otto Kettlitz (Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies)
•  Marco de Kok (Low & Bonar)
•  Paul Verkaik (BDA Opleidingen)
•  Theo Wiekeraad (Spuitco)
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PLATZWAMMEN EN SCHIMMELS ZIJN SYNONIEMEN: EEN ZWAM IS EEN  
SCHIMMEL EN EEN SCHIMMEL IS EEN ZWAM. DE WETENSCHAPPELIJKE NAAM  
VAN BEIDE IS FUNGI. HET ZIJN ORGANISMEN DIE UIT CELLEN MET EEN CELKERN, 
MITOCHONDRIËN, CELWAND EN EEN CYTOSKELET BESTAAN. TOT DE SCHIMMELS  
(= ZWAMMEN) BEHOREN ZOWEL MEERCELLIGE ORGANISMEN ZOALS PADDEN-
STOELEN MAAR OOK EENCELLIGE ORGANISMEN ZOALS GISTEN.

Een gezond binnenklimaat is een eerste vereiste van een gebouw,  

maar spreekt helaas lang niet altijd vanzelf. Door gebrekkige ventilatie  

kunnen vochtplekken ontstaan, wat weer een voedingsbodem is voor  

schimmels en zwammen.

Gezwam in de bouw
LUCHTDICHT BOUWEN

En dat blijkt in de praktijk niet vanzelfsprekend te zijn.  
Wij komen de bijzondere creaties bizar genoeg regelmatig 
en in alle vormen en maten tegen. Een kok ziet ze graag in 
de keuken, maar niet op de plekken waar de bouwsector  
ze nog wel eens pleegt te kweken…

Schimmels in de constructie zijn schadelijk als ze ervan 
leven. Al naar gelang de soort wordt door de schimmels 
bij voorbeeld cellulose of kalk afgebroken en opgenomen. 
Schimmels werken doorgaans alleen in een langdurige 
waterige omgeving: zonder water ligt de werking van enzy-
men stil en is schimmelaantasting niet mogelijk. Langdurig 
betekent minimaal een half jaar tot een jaar. Dit komt alleen 
voor bij verwaarlozing van bouwkundige eisen zoals on-
voldoende ventilatie of van een gebrek in de constructie, 
bijvoorbeeld waterindringing van buitenaf. Mede daarom 
dient bijvoorbeeld het dak water- en regendicht gemaakt te 

worden zoals de NEN 2778 omschrijft. De constructie dient zo 
uitgevoerd te worden dat eventueel door de dakbedekking 
doorgedrongen water en/of stuifsneeuw door een waterke-
rende laag wordt opgevangen en naar de aansluitende uit-
wendige scheidingsconstructie wordt gebracht. (NPR 2652)

Een klein stukje van de schimmel laten zitten, kan betekenen 
dat deze zich binnen een paar jaar weer in alle hevigheid 
manifesteert. De eerste stap in de bestrijding is het achterha-
len van de oorzaak van het hoge vochtgehalte in de ruimte 
waar de schimmel is ontstaan. ■

Willem Koppen, Koppen Bouwexperts

De reden voor de mens om ooit de grot in te trekken was 
het zoeken naar bescherming tegen invloeden. Het bieden 
dus van bescherming tegen indringers, vocht, kou en ook 
warmte. 

Dit is dan ook de primaire functie van een gebouw. Al het 
 andere, zoals financiën, energiebesparing, opwekking, 
 circulair, etc. komt op de tweede of derde plaats.

Niet voor niets schrijft de Europese wetgever in de funda-
mentele voorschriften van de richtlijn 89/106/EEG van de 
Raad van 21 december 1988 voor dat bouwwerken in 
 Nederland (en in de rest van Europa) zodanig moeten wor-
den ontworpen en uitgevoerd dat de hygiëne en de gezond-
heid van bewoners en omwonenden geen risico lopen. 

De gezondheid van de bewoners is niet vanzelfsprekend 
gewaarborgd in de ontwerpen en in de uitvoering van  
het gebouw. Nog sterker, welke bouwprofessional neemt  
dit wel serieus?

Je hoeft geen ‘zwammenexpert’ te zijn om te beseffen dat 
de aanwezigheid van bijvoorbeeld een schimmel (zwam, 
paddenstoel) een grote aanslag is op het leefklimaat in huis. 
Met name carapatiënten kunnen veel hinder ondervinden 
van de miljoenen sporen die door de schimmels in de lucht 
worden gebracht. Bovendien bestaat er een relatie tussen 
luchtvochtigheid en schimmels en de bevattelijkheid voor 
allergieën bij bewoners.

Een schimmel is een bepaald soort paddenstoel waar van 
de 100.000 soorten er zo’n 30 tot 40 binnenshuis voorkomen. 
Er bevinden zich altijd geringe concentraties sporen (het ‘zaad’ 
van de zwammen) in de lucht. Op vochtig-warme ondergrond 
vinden ze een uitstekende basis om te ontkiemen. 

Zorg er dus voor dat er geen warme vochtige ondergrond 
kan ontstaan!

Dit is inmiddels de tweede lichting: Teun. Hij is drie weken oud en zijn 

wieg is een combinatie van metselwerkbaarden die contact maken 

met het binnenblad. Deze is gratis; herstelkosten zijn echter € 2.250,-

Dit is ‘The Adams Family”: door een gebrekkig aangebrachte waterkering rondom 

de kozijnen in de spouw ontstaat capillair vochttransport  Deze zijn ook gratis; 

herstelkosten zijn echter € 1.500,-

Dit is ‘The Big mama”: door een verwaarloosde daklekkage veroorzaakt. 

Ook gratis; herstelkosten inclusief saneren ruim € 10.000,-

Deze kosten 3 euro. Wat zal de herkomst zijn?

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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DAKRAMEN

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Door de opbouw van het dakraam is het tevens goed be-
stand tegen mechanische belasting. Het dakraam bestaat 
uit een geharde buitenruit van 6 mm en aan de binnenkant 
2x3 mm veiligheidsglas, alsook twee lagen scheurbestendige 
folie. Mocht de ruit om wat voor reden dan ook toch nog bre-
ken, zal hierdoor het glas niet naar binnen vallen. Tevens is in 
het raam een zogeheten zilveren coating toegepast, die zorgt 
voor hittereflectie, waarmee ook 95% van de UV-straling weer-
kaatst wordt. Dit vermindert enerzijds de warmteopbouw in 
de binnenruimte, anderzijds voorkomt het dat de meubels en 
andere voorwerpen in de binnenruimte verkleuren als gevolg 
van blootstelling aan UV-straling. Tenslotte is het buitenopper-
vlak behandeld met een coating die voorkomt dat algen vat 
krijgen op het glas. Dit maakt het dakraam eenvoudig in het 
onderhoud. Het hout dat men gebruikt is FSC gecertificeerd.

In de truck is bovendien een demonstratiemodel van de 
Dakea Ultima aanwezig, zodat men het dakraam met eigen 
ogen kan bekijken. Waar de Ultima duidelijk het topmodel 
in het assortiment is, heeft men met de Good en Better-serie 
ook een logische opbouw in het gehele segment beschik-
baar - waarbij Dakea Better en Better PVC de vergelijkbare 
ramen zijn, met de bekendste en meest voorkomende uitvoe-
ringen van de andere dakramen in de markt. Ook op deze 
versies biedt de fabrikant 20 jaar garantie. ■

Altaterra is onderdeel van de VKR Group, een internationale 
groep met een breed scala aan producenten van bouw-
producten. Tot 2012 was VELUX de enige producent van 
dakramen voor de professionele markt binnen de groep. 
Onder invloed van de economische recessie en de aanval 
van diverse concurrerende leveranciers is besloten een 
nieuw merk in de markt te zetten dat in de lagere prijsklasse 
de concurrentiestrijd aan zou kunnen. Het voordeel van deze 
handelswijze is dat gebruik gemaakt kan worden van de  
75 jaar ervaring die binnen de groep aanwezig is. Voor de 
monteur is het met name interessant dat met dit nieuwe 
dakraam de vertrouwde manier van monteren kan worden 
gehanteerd. Momenteel is Altaterra in 12 landen actief.  
De Nederlandse markt wordt bediend door een team van 
drie mensen.

TESTEN
De kwaliteit van een dakraam wordt bepaald door een aan-
tal duidelijk te definiëren criteria. Hoe goed is het dakraam 
bestand tegen mechanische krachten, water, wind en UV? 
In hoeverre draagt het dakraam bij aan de geluidsreductie 
(van omgevingsgeluid en contactgeluid)? Hoe duurzaam is 
het dakraam?  Dakea Ultima scoort op deze punten zodanig, 
dat men 20 jaar garantie biedt op haar producten.

Men is er zo zeker van, omdat het product uitgebreid is getest  
voordat het op de markt werd gebracht. Men doet tijdens 
een test bijvoorbeeld het dakraam op één dag 25.000 keer 
open en dicht, wat neerkomt op het aantal keer dat het 
dakraam bij normaal gebruik in een periode van 20 jaar 
open en dicht wordt gedaan. Tijdens een andere test wordt 
binnen een uur 600 liter op het dakraam gesproeid. Dit komt 
overeen met de hoeveelheid neerslag die de stad Londen 
per jaar heeft te verwerken. Ook heeft men het raam onder-
worpen aan windsnelheden van 144 km/u (orkaankracht) 
en 100 dB lawaai. Het dakraam raakte niet beschadigd door 
de wind en reduceerde het lawaai met 50%.

De Hongaarse fabrikant Altaterra heeft een spectaculaire manier gevonden 

om het assortiment Dakea dakramen onder de aandacht te brengen. Door 

middel van een bioscoopscherm in de laadruimte van een truck kan men bij 

de klanten op locatie de onderscheidende kenmerken van het dakraam snel 

en overzichtelijk bespreken. Met name gaat de aandacht uit naar de nieuw-

ste ontwikkeling: de Dakea Ultima.

Altaterra brengt nieuw Dakea-dakraam 
in truck onder de aandacht

VEILIGHEID ONDER HET DAK IS DE BASIS. DAT IS WAAROM DE DAKEA DAKRAMEN
GEPRODUCEERD WORDEN VOLGENS STRENGE EUROPEESE STANDAARDEN EN
GEBRUIK GEMAAKT WORDT VAN ZORGVULDIG GESELECTEERDE COMPONENTEN.
WE GARANDEREN DE KWALITEIT MET LANGSTE GARANTIE OP DE MARKT, 20 JAAR!

Kom meer te weten over de Dakea kwaliteit op  

HOE VERANDERD EEN
GROTE ALUMINIUM ROL
IN EEN DAKRAAM?
HET IS GEEN MAGIE,
DAT IS “GEWOON”
TECHNOLOGIE.

NL_quality_campaign_230x300mm.indd   2 23/03/2018   09:18:13
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Hoogspanningsnetbeheerder TenneT werkt sinds 2017 met de Veiligheids-

ladder om de veiligheidscultuur binnen het bedrijf, maar ook in  samenwerking 

met haar leveranciers, te verbeteren. In de Governance Code Bouw wordt 

momenteel een soortgelijke aanpak uitgerold . De dakenbranche krijgt  

dan ook onmiskenbaar te maken met de Veiligheidsladder. Safety advisor  

Ad Huijbregts van TenneT is verantwoordelijk voor de implementatie van de 

Veiligheidsladder bij de TenneT leveranciers. Roofs sprak met hem.

Verbeterde veiligheidscultuur  
wordt eis voor dakdekkers

VEILIGHEIDSLADDER

een verbetering van de veiligheidscultuur in zowel de eigen 
organisatie als die van haar ‘contractors’. De Veiligheidslad-
der is hierin een belangrijk instrument. Die is oorspronkelijk 
ontwikkeld door ProRail, maar wordt inmiddels onder beheer 
van NEN breder in de markt gezet. Zie ook het artikel ‘Veilig-
heidsladder vergroot veiligheidsbewustzijn’ in Roofs februari 
2018. 

Huijbregts: “Uit nader onderzoek van de veiligheidsinciden-
ten blijkt dat zo’n 80% hiervan wordt veroorzaakt door de 
‘mens’. Bijvoorbeeld het al dan niet bewust overtreden van 
een regel, omdat de betreffende persoon het goed wil doen 
voor de baas, doordat hij of zij tijd en/of kosten probeert 
te besparen. Menselijk gedrag heeft een groot aandeel in 
beslissingen/handelingen die leiden tot het incident. Aan 
de hand van dit inzicht worden bij TenneT vier cultuurregels 
gehanteerd:

•  Zorg voor een veilige werkomgeving 
Denk, voor je aan de werkzaamheden begint, eerst na over 
de eventuele veiligheidsrisico’s en hoe die te elimineren;

•  Houd je aan de veiligheidsregels  
Hierbij worden zowel de wettelijke regels bedoeld, als de 
eventuele aanvullende eisen van de opdrachtgever;

•  Meld alle incidenten 
Bijna-ongevallen kunnen met wat pech een volgende keer 
ongevallen worden. De melding kan ervoor zorgen dat de 
situatie in het vervolg niet meer voorkomt;

•  Let op elkaar 
Spreek je collega’s aan en accepteer dat jij ook wordt 
aangesproken.

Andere bedrijven hanteren soortgelijke cultuurregels;  
wellicht iets anders geformuleerd, maar ze komen vaak  
op hetzelfde neer. 

VEILIGHEIDSLADDER
“Er zijn diverse methodieken om de veiligheidscultuur bin-
nen een organisatie verder te verbeteren,” aldus Huijbregts. 
“De meest bekende methodieken zijn Hearts & Minds,  
HRO cultuur en de Veiligheidsladder. TenneT heeft gekozen 
voor de Veiligheidsladder, omdat hierbij een audit plaats-
vindt door een onafhankelijk certificatie-instituut. TenneT kan 
hierdoor bij het inkoopproces de keuze voor de leverancier 
mede bepalen door de veiligheidsprestaties.”

“Er is een aantal belangrijke stappen bij het toepassen van 
de Veiligheidsladder. Het start met een self-assessment van 
de veiligheidscultuur, vervolgens worden de onderwerpen 
bepaald waarbij nog niet aan de eisen wordt voldaan.  
Aansluitend wordt een actieplan opgesteld om de verbete-
ringen door te voeren. Al dan niet met een beperkte voor-
audit wordt vervolgens het certificatietraject in gang gezet.  
Er zijn zeven certificerende instellingen (CI’s) die audits mo-
gen uitvoeren en bij goed gevolg NEN te adviseren om het 
certificaat te verstrekken.”

“Het doel is om samen met onze leveranciers te groeien  
in het veiligheidsbewustzijn en de prestaties op dit gebied. 
Wij hebben onze leveranciers aangeschreven met de vraag 
of zij zich willen committeren aan een aantoonbaar verbe-
terde veiligheidscultuur. Na een analyse op de uitgevoerde 
werkzaamheden zijn 450 leveranciers uitgenodigd zich 
hieraan te willen conformeren (40% Nederlandse bedrijven, 
50% Duitse bedrijven en 10% in de andere Europese landen). 
Hiervan is ruim 2/3 inmiddels gestart met de implementatie, 
een kleine 20 leveranciers zijn inmiddels gecertificeerd en 
30% is nog met de voorbereiding bezig. Een handvol leve-
ranciers heeft daarentegen aangegeven hier niet in mee 
te willen gaan, wat effectief betekent dat deze leveranciers 
vanaf begin 2019 hoogstwaarschijnlijk geen opdrachten 
meer voor TenneT kunnen uitvoeren omdat ze niet aan onze 
veiligheidseis kunnen voldoen. “

“Om de implementatie te ondersteunen, hebben we inmid-
dels een 15-tal workshops georganiseerd. Hier waren ook  
de certificatie-instituten en adviseurs bij aanwezig, zodat 
men elkaar kon leren kennen. Zo help je elkaar naar  
een betere veiligheidscultuur. Je hebt elkaar nodig. Aan de  
hand van de opgedane kennis heeft elk bedrijf een 
mijlpalen plan opgesteld.  

Met ruim 3.500 leveranciers en meer dan 28 miljard euro  
aan investeringen in de komende 10 jaar is TenneT één van  
de grote opdrachtgevers binnen o.a. de bouwbranche.  
Het bedrijf, met de Nederlandse staat als enige aandeelhou-
der, is zich ook bewust van haar maatschappelijke verant-
woordelijkheid, aldus Huijbregts. Dit uit zich op verschillende 
manieren. Zo wordt veel aandacht besteed aan omgevings-
management bij bouwwerkzaamheden, worden tracés met 
inspraak van diverse belangenorganisaties kritisch beke-
ken en vastgesteld en is er ook regelmatig aandacht voor 
 natuurvriendelijke inrichting.

VEILIGHEIDSVISIE
Op het gebied van veiligheid heeft TenneT in 2013 een veilig-
heidsvisie voor de komende vijf jaar ontwikkeld, met als doel 
het aantal incidenten te verminderen. Deze visie concen-
treert zich op drie aandachtspunten, namelijk: 
•  ‘safety leadership’, waarmee de veiligheidscultuur actief 

wordt beïnvloed en waarbij de organisatie als geheel 
optreedt;

•  ‘One TenneT standard’ voor zowel de onshore (hoog-
spanningskabels en stations) als de offshore-activiteiten 
(bijvoorbeeld aansluiting windmolenparken in zee), zowel 
in Nederland als ook in Duitsland; 

•  ‘Safety by Contractor Management’, dit onderdeel is erop 
gericht om de veiligheidsprestatie van de bedrijven die 
voor TenneT werkzaamheden uit voeren te verbeteren.

Dit alles onder het motto ‘Stay tuned Safety first’, een slogan 
die bij alle uitingen wordt vermeld. Dat het geen lege kreet is, 
blijkt uit het gegeven dat men aantoonbaar werk maakt van 
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

kaartspelletje mee spelen, waardoor de verschillende 
thema’s telkens even onder de aandacht worden gebracht. 
Je kunt de thema’s ook aangrijpen om op een informele 
manier met het personeel te praten over de dagelijkse 
 werkpraktijk. Vaak zal de leidinggevende daar lering uit 
 kunnen trekken.”

De CI’s zullen periodiek audits uitvoeren, waarbij feitelijk op 
een open manier een gesprek zal worden gevoerd met de 
betrokkenen: het is geen checklist die wordt afgevinkt, maar 
een gesprek hoe de dagelijkse veiligheidsonderwerpen de 
aandacht krijgen. Verder zal bijvoorbeeld worden nagegaan 
of afwijkingen en waarnemingen zijn vastgelegd, of de 
veiligheidsregels worden nageleefd, of acties worden on-
dernomen ter verbetering en of de communicatie in orde is. 
De analyse hiervan wordt dan weer teruggekoppeld met de 
persoon die geïnterviewd is en het totaal van alle interviews 
met het bedrijf.

GOVERNANCE CODE BOUW
In 2014 is de Governance Code Bouw ondertekend, door 
grote opdrachtgevers als ProRail, Rijkswaterstaat en de  
Rijksvastgoeddienst en opdrachtnemers, zoals Heijmans, 
BAM, VolkerWessels en TBI zich aangesloten. In totaal zijn  
inmiddels ruim 100 bedrijven aangesloten. Zij hebben zich 
hiermee onder andere gecommitteerd te zullen samenwer-
ken op het gebied van veiligheid. Het is de bedoeling om,  
als gevolg van de samenwerking tussen deze partijen, de 
veiligheidscultuur bouwbreed te verbeteren. Deze organisa-
ties zullen immers van de partijen die ze inhuren eenzelfde 
commitment verlangen. Voor dakdekkersbedrijven betekent 
dit in veel gevallen dat de eisen op het gebied van de 
 veiligheidscultuur waarschijnlijk in de toekomst als eis zullen 
gaan gelden om een bepaald project te mogen uitvoeren. 

De activiteiten zijn er momenteel op gericht om zowel het 
eisenpakket als de infrastructuur op dit gebied te standaar-
diseren. Huijbregts: ‘Het werkt verwarrend als iedere betrok-
ken organisatie een eigen systematiek hanteert. Binnen de 
GC-bouw is er inmiddels een gestandaardiseerde toegangs-
instructie en er wordt nu ook gewerkt aan een gestandaar-
diseerde app om die bouwbreed in te zetten zodat iedereen 
op dezelfde manier veiligheidsincidenten kan melden.”

“Neem veiligheid serieus,” besluit Huijbregts. “De veiligheids-
cultuur is geen marketinginstrument, het is een cultuur 
die ertoe moet leiden dat de bouw in zijn algemeen een 
veiligere en gezondere werkomgeving kan bieden. Vanavond 
iedereen weer veilig thuis.” ■

Vanaf begin 2019 gaan wij niveau 3 op de Veiligheidslad-
der verplicht stellen om aan het  aanbiedingsproces deel te 
mogen nemen.”

“Een goede veiligheidscultuur zorgt ook voor een gezonde 
organisatie: de maatregelen werken in alle lagen door.  
In een bedrijf waar een goede veiligheidscultuur heerst,  
zal ook beter worden geanticipeerd op de vraag van de 
klant, zullen afspraken beter worden nagekomen, etc.  
De economische argumenten om niet aan veiligheid te 
doen, gaan niet op. Je hoort vaak dat veiligheidsmaatrege-
len niet worden genomen omdat dat te duur zou zijn:  
men zou zich ermee uit de markt prijzen. Het betreft alleen 
een investering in de cultuurverandering. Wanneer die 
eenmaal is bewerkstelligd, zullen de werkzaamheden ook 
economisch voordeliger kunnen worden uitgevoerd. Denk 
eens aan de kosten die worden gemaakt aan incidenten 
en (bijna-)ongevallen: uitval, vertraging, materiële schade, 
persoonlijk letsel, boetes… Een organisatie waar de veilig-
heidscultuur op orde is, presteert ook bedrijfseconomisch 
beter. Als je aan leidinggevenden vraagt of ze willen dat hun 
personeel aan het eind van de dag weer veilig thuiskomt, 
zullen ze allemaal bevestigend antwoorden. Waarom neemt 
dan niet iedereen de benodigde maatregelen?”

MAATREGELEN
De maatregelen die genomen moeten worden in het kader 
van de certificering, zijn relatief eenvoudig. Puntsgewijs komt 
het neer op de volgende thema’s:

•  Definieer en verbeter (indien nodig) houding en gedrag;
•  Beloon en sanctioneer veiligheidsgedrag;
•  Wissel informatie en ervaringen met elkaar uit;
•  Beoordeel voortdurend de veiligheidssituatie;
•  Spreek onveilig gedrag aan en stel je open om 

 aangesproken te worden;
•  Analyseer incidenten en veiligheidsobservaties en neem 

actie tot verbetering.

“Het is van belang dat de medewerker van bijvoorbeeld een 
dakdekkersbedrijf standaard nadenkt over een veilige werk-
methode, vóórdat hij aan de werkzaamheden begint. En het 
is belangrijk om na te blijven denken, wat er allemaal fout 
kan gaan en welke maatregelen je genomen hebt om dat 
te voorkomen. Verder is het belangrijk om goed gedrag te 
belonen en verkeerd gedrag te bespreken en indien daartoe 
aanleiding is te sanctioneren. Dat kan heel eenvoudig:  
loof bijvoorbeeld kaartjes voor een voetbalwedstrijd uit voor 
degene die in een bepaalde periode op een goede en 
veilige manier werkt. En stuur de persoon die bijvoorbeeld 
herhaaldelijk en bewust weigert Persoonlijke Bescherming 
Middelen (PBM’s) te dragen op een cursus die hij in zijn 
eigen tijd moet volgen.”

“Verder is het belangrijk om veiligheid zo veel mogelijk 
 bespreekbaar te maken. Ook dat kan heel eenvoudig, een 
TenneT contractor heeft bijvoorbeeld een kaartspel laten 
maken, waar naar de gewone afbeeldingen ook de verschil-
lende veiligheidsthema’s op staan. Je kunt er een gewoon 

VEILIGHEIDSLADDER

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

Neem dan contact op met Edwin Fagel via 072-5470309 of edwin@lumail.nl
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GRoofsHET ENIGE OBJECTIEVE VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

Roofs is het enige objectieve vakblad 
voor de dakensector in Nederland

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

Roofs is daarmee toonaangevend voor de dakenbranche.

Roofs-februari2018.indd   20 30-01-18   13:16
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THEO TALKS

Het dagelijks leven van de dakdekker is dynamisch. Hij loopt vaak, als gevolg 

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

tegen verbazingwekkende zaken aan. In deze rubriek vertelt Theo Wiekeraad 

over zijn wederwaardigheden als dakdekker.

‘Man, wat was hij beledigd!’

Misschien zou het met een iets kleinere kraan kunnen,  
maar dan moeten alle tegels zo’n kleine 100 m¹ omgelopen 
worden, vanwege de luchtbehandelingsinstallatie die op het 
dak staat. Dan liever een grotere kraan, in plaats van straks 
twee nieuwe rugpatiënten binnen ons uitvoeringsteam. 

U begrijpt: de kosten voor die paar tegeltjes rezen de pan uit 
en het was ook niet een werkje waar ik van de uitvoering de 
handjes op elkaar zou krijgen. “Laat ze het lekker zelf doen,” 
verwachtte ik eerder als reactie van de werkvoorbereiding, 
mochten we opdracht krijgen. Ja: mochten we opdracht 
krijgen van deze vaste relatie, want ik had de aanvrager tot 
in het bot geraakt.

In onze offerte had ik mij volgens onze relatie zeer hufterig 
gedragen. Ik had namelijk gevraagd om een betalings-
conditie van 14 dagen na factuurdatum. Man, wat was de 
aanvrager beledigd. ‘Binnen 14 dagen betalen, dat doen we 
nooit’, was zijn argument. Toen ik hem uitlegde wat ik alle-
maal moest doen, wat voor kosten wij moesten dragen voor 
die paar m² tegels, bleef dat zijn enige argument. Toen ik zei 
dat hij het toch ook bij financiën kon uitleggen dat dit een 
uitzonderlijk werkje was, zodat nu een keer niet de standaard 
betalingstermijn zou worden gevolgd. Er werd vervolgens door 
hem snel een einde aan het gesprek gemaakt. Want man, 
wat was meneer beledigd. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Theo Wiekeraad

Het is echt nog niet zo lang geleden dat het gemeengoed 
was dat de aannemer zijn onderaannemers en leveranciers 
binnen 30 dagen betaalde. Inmiddels is het bijna uniek als 
de aannemer binnen die termijn zijn factuur voldoet. In de 
afgelopen jaren zijn verschillende constructies voor ons als 
onderaannemer/ leverancier verzonnen en eenzijdig opge-
legd: van 30 dagen na goedkeuring van factuur naar  
45 dagen of 30 dagen op het eind van de maand tot 60 
dagen na ontvangst factuur, eind van de week. U roept vast:  
’Ik weet er nog meer’, allemaal in het nadeel van de onder-
aannemer cq. leverancier. 

‘Probeer maar niet te onderhandelen naar voor u gunstigere 
betalingscondities, want voor u tien anderen,’ is de gedachte 
bij inkoop en hoofddirectie. Natuurlijk is dat wat kort door 
de bocht van mij. Maar ook van hen. Want na jaren voorse-
lectie bent u niet voor niets uit de koker gekomen. Misschien 
omdat u betrouwbaar bent en de gewenste kwaliteit levert, 
misschien omdat u meedenkt in de uitvoering, waardoor de 
uitvoerders van de aannemer uw team graag op hun bouw-
plaats zien. Of misschien bent u domweg negen van de tien 
keer de voordeligste partij en is de rest gewoon meegeno-
men. Hoe het ook zij: óf u accepteert het werk en de beta-
lingscondities, óf u loopt weg bij de onderhandelingstafel. 

Recent kreeg ik van één van de op deze wijze betalende 
opdrachtgevers een aanvraagje. Ja: aanvraagje. ‘Wil je  
twee tegelplateaus aanbrengen voor een technische instal-
latie op het dak? In totaal nog geen 10 m².’ Oké, een vaste 
relatie, daar doe je ook wel een serviceklusje voor, zelfs  
een kleine klus. 

Maar bij nader inzien was het wel klein, maar niet zo simpel. 
Voor die paar m² moest wel een 40 m¹ loopkatkraan worden 
ingezet en niet zomaar, nee: dat kon pas na vergunningvers-
trekking bij de gemeente en aanbrengen van routingborden 
i.v.m. busbaan en P-plaats. Misschien worden ons ook nog 
draaitijden opgelegd, vanwege de winkels, maar dat kon  
het kraanbedrijf pas met zekerheid zeggen als we de vergun-
ning zouden krijgen. 

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

Lichtgewicht, duurzaam 
en onderhoudsarm.

Plastisol is een lichtgewicht zeer hoogwaardig verduurzaamd staalplaatmateriaal 
met een weersbestendige dikke kunststof kleurcoating. Het is in vele kleuren 
leverbaar en laat zich zeer gemakkelijk zetten waardoor vrijwel elk mogelijke vorm 
en toepassing, van dakgoot tot volledige dak- of gevelbekleding, te realiseren is.  

Met 17 zetterijen door heel Nederland zijn wij als enige in staat om razendsnel Plastisol 
maatwerk te zetten zónder lange wachttijden of transporttijden. 

Doordat er altijd wel een Aabo-vestiging in de buurt zit kunt u uw bestelling meestal 
nog dezelfde dag afhalen of binnen 24 uur door ons laten bezorgen. Daarbij kunnen wij 
uiteraard ook alle andere materialen uit ons assortiment meeleveren, zoals dakbedekking, 
dakgoten, gereedschap en alle andere dakmaterialen.  Zo kunt u in één keer in recordtijd 
een klus klaren!

De mogelijkheden zijn eindeloos: boeibeplating, windveren, gootbekleding, topgevels, 
dakkapelwangen afdekkappen, hoekprofielen, dakrandpanelen, daktrimmen en 
dakkappen, rolluikbakken afdekkappen en véél meer kunnen wij voor u zetten in 
lichtgewicht, duurzaam en onderhoudsarm Plastisol!

Alle voordelen op een rij

• Lichtgewicht, duurzaam en onderhoudsarm
• Zeer hoogwaardige uitstraling
• In vrijwel elke vorm op maat leverbaar 
• Eenvoudige montage en afwerking
• Kleurvast en UV-bestendig
• Standaardkleuren uit voorraad
• Op bestelling in vele kleuren leverbaar 
• Bevestigers in kleur verkrijgbaar
• Zeer snel leverbaar: direct gezet in eigen 

zetterijen door heel Nederland
• Razendsnel online te bestellen  

via www.aabozink.nl/zetwerkbestellen

Plastisol zetwerk op maat
In vele kleuren en vormen gezet.
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Met deze nieuwe rubriek zet Erik Steegman, Dakenman van het Jaar 2016,  

zijn column op een nieuwe manier voort. Hij zal ons maandelijks op de  

hoogte houden van ontwikkelingen in de dakenbranche vanuit het  

perspectief van NDA.

Duurzame daken 
zonder afschot

ERIK EN DE ANDEREN

zonder afschot die de dakdekker tenslotte had geaccep-
teerd. Ook bij kwaliteitsbewaking via organisaties zoals BDA, 
Dakmerk, DIAC e.a. worden tot op de dag van vandaag 
dakbedekkingsconstructies zonder afschot direct door de 
techneuten afgekeurd.

Ik zie zelf nog de rapportage voor mij van Dick Wapstra, 
indertijd beschreven in het vakblad vanuit de technische 
afdeling van de brancheorganisatie. Hij waarschuwde de 
dakdekker omtrent staand water in de fundering: ‘Geen ga-
rantie geven op het plaatsen van funderingsstroken als hier 
sprake is van staand water, bitumen is niet langer getest  
dan op 72 uur staand water!’ Voor de kunststof producenten 
met hun EPDM en PVC dakbanen een directe reden om 
terug te slaan richting de toen machtige bitumenindustrie: 
‘Kan bitumen dan wel tegen staand water op een dak?’  
Ook Roofs berichtte in 1998 al: ‘Stilstaand water is funest  
voor het dak!’

En toen kwam stilaan ook de groenmarkthovenier (met zijn 
groensysteemproducent) die als dakhovenier werd ingezet 
om een lichtgewicht begroeide ballast aan te brengen. 
 Drainagesystemen die water bufferen in zowel substraat als 
in de kunststof eierdop-achtige systemen. Noodzaak voor 
het begroeide dak, maar ook ingericht voor een afschotdak 
waar het overtollig water naar de afvoer loopt met het laat-
ste water in de verdamping. Tot nu toe geen enkele beper-
king: goed voor het dak, de dakdekker en het begroeide dak 
met zijn hovenier. Samen zijn zij al die jaren aan de gang 
gegaan met aandacht voor duurzame waterdichte oplossin-
gen en biodiverse oplossingen.

EN NU! 
Ja, tot het moment dat Stowa en Rioned zich ook met het 
dak gingen bemoeien. Waterbufferende en waterbergende 
maatregelen om het klimaat te verbeteren. Piekbelastingen 
van steeds zwaarder wordende regenbuien opvangen op 
retentiedaken (NL), polderdaken (020) of slimdaken (010). 
Daken met kratten en rechtstreeks op de dakbedekking 
staand water, wat af en toe weer wordt weggeleid naar de 
bestaande afvoeren middels bij voorkeur elektronische sluis-
jes en slimme afvoeren. Daken, bij voorkeur zonder afschot 
en ook daken waar je niet gemakkelijk met calamiteiten aan 
de waterdichte laag bij kan komen.

En de dakdekkersmarkt? Die is eindelijk wakker geschud. 
Daken zonder afschot die niet meer afgekeurd mogen 
worden, fabrikanten die zwart op wit moeten aangeven dat 
het door hen geleverde materiaal die langdurige weerstand 
kan geven voor staand water en een dakdekkersmarkt die 
zich moet gaan afvragen: hoe gaan wij dit op een juiste 
manier integreren? Het is te laat om het staand water nog 
tegen te houden. Het woord klimaatadaptie heeft nu ook 
direct met waterdichting en het dakdekkersbedrijf te maken, 
met betrekking tot eisen voor de kwaliteit van de waterdich-
ting, langdurige waterdichte garantie en een denken in een 
duurzaam dak concept!

Laten wij als dakexperts maar snel gaan werken aan oplos-
singsgerichte maatregelen, minimale eisen en verwerkings-
voorschriften voor waterdichting van groen- blauwe daken 
t.b.v. Vakrichtlijn, Omgevingswet (vervanger van o.a. bouw-
besluit 2012) KOMO-certificaat, enzovoorts. Zonder overigens 

maar even snel te roepen: dan maar een drielaags bitumi-
neus systeem. De groenboeren gaan dankzij bepalingen 
van grote steden onverschrokken verder in de bouw van dit 
soort daken. 

En wee je gebeente voor degene die ooit nog een dak 
 zonder afschot klakkeloos afkeurt…■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Ouderen onder ons kennen nog de term ‘mastiek’. Tot 1970 
zijn deze daken aangelegd en de meeste zullen inmiddels 
wel gerenoveerd zijn. De jongere, aankomende dakdekkers-
garde zal alleen via de theoretische dakenopleidingen  
nog in aanraking zijn gekomen met het woord ‘mastiek’ of  
het latere ‘dakleer’. Mastiek als restproduct vanuit de steen-
koolindustrie en het latere dakleer zijn inmiddels als dakbe-
dekking al heel lang verdwenen en vallen ook nog eens  
onder ernstig chemisch afval vanwege o.a. de teerhou-
dende grondstoffen. 

Wel zijn ze door de kenners vaak bestempeld als ‘duurzaam-
ste dakbedekking’. Mastiek vloeide in de zomer rijkelijk en  
als er een gaatje in zat, was dat door de warmte ook weer 
snel dicht. Het einde van de levensduur naderde wanneer 
het grind, altijd aanwezig als ballast, wegzakte en de plaats 
ging overnemen van het mastiek. Deze daken lagen gemak-
kelijk 30 jaar of meer. Uiteraard lag een mastiekdak nooit  
op afschot, anders schoof het materiaal zo de afvoer in.  
Een permanent waterlaagje was geen enkel probleem!

Als vervanger van mastiek kwamen daarna bitumineuze 
 materialen op de markt die na een korte periode minder 
duurzaam bleken te zijn. Het verplichte afschot (in het  
kader van versneld regenwater van het dak af) werd inge-
steld als regel in de latere Vakrichtlijn, NEN-normering en 
bovendien in alle productcertificaten. Vanuit verwerkings-
voorschriften mochten materialen alleen verwerkt worden 
met een bij voorkeur ruim afschot. Als er schades ontstonden 
middels mud curling of -cracking werd vaak de claim door 
producenten afgewezen en lag het aan de detaillering 

Erik Steegman NDA Duurzaam Dak Concept
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April

10.04 Dakcursus Platte daken 7 dagen

11.04  Onderhoudsinspecteur Platte daken 4 dagen

11.04 Training Coachend leiding geven 2 dagen

12.04 Bouwkundige montage zonne-energiesystemen 2 dagen

18.04 Basiscursus Elektrotechniek 1 dag

19.04 Workshop The War for Talent- personeel (vinden en binden van personeel) 1 dag

19.04 Installeren van zonnestroomsystemen 2 dagen

Mei

16.05 Workshop Veranderend bouwproces/ EMVI 1 dag

17.05 Onderhoud en beheer van gevels 2 dagen

28.05 Ontwerp van zonnestroomsystemen 3 dagen

29.05 Workshop The War for Talent- personeel (vinden en binden van personeel) 1 dag

30.05 Zonne-energie op huurwoningen 1  dag

30.05 Schrijven van een succesvol Plan van Aanpak 1 dag

31.05 Ontwerp en installatie van energieopslagsystemen 1 dag

Juni

05.06 Training Coachend leiding geven 2 dagen

07.06 Bouwkundige montage zonne-energiesystemen 2 dagen

14.06 Installeren van zonnestroomsystemen 2 dagen

CURSUSKALENDER 
VOORJAAR 2018

BDA
dak-en gevel
opleidingen

BDA Dak- en Gevelopleidingen

Avelingen West 33

4200 AV Gorinchem

Postbus 818

E. info@bdaopleidingen.nl

T. 085 48 71 910

F. 0183 630 630

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

Gevelopleidingen, telefoon 085 - 48 71 910, of een kijkje nemen op onze website www.bdaopleidingen.eu.

isolatiedikte vanaf 20 mm 
t/m 160 mm leverbaar

UTHERM ROOF PIR L
ISOLATIEPLATEN VOOR 
HET PLATDAK

Afmetingen: 1200 x 600 mm 
en 2500 x 1200 mm

Utherm dakisolatieplaten met PIR-hardschuim bieden een 

hoog isolatierendement, zijn vochtongevoelig en licht van gewicht. 

De isolatieplaten zijn drukvast, waardoor ze goed beloopbaar zijn 

en ze zijn makkelijk te verwerken en te monteren omdat PIR 

vormvast is.

De isolatieplaten zijn leverbaar met 2-zijdige cacheerlaag 

van dampdicht ALU-Laminaat.

Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Het werk van de dakdekker kan verschillende risico’s op fysieke schade 

 behelzen. Volgens de Arbeidshygiënische strategie dient het werk zodanig  

te worden ingericht dat de risico’s zo veel mogelijk worden voorkomen.  

De juiste gereedschappen kunnen een bijdrage leveren aan een veilige  

en gezonde werkpraktijk.

Ergonomisch dakdekken
SPECIAL GEREEDSCHAPPEN

handgereedschap. Hier dient in de verschillende fasen  
van het bouwproces rekening mee te worden gehouden: 
tijdens het ontwerp, de werkvoorbereiding, de inrichting  
van de werkplek en de uitvoering. 

Het werk dient kortom zodanig georganiseerd te worden 
dat een te grote fysieke belasting wordt voorkomen. Hier zijn 
diverse technische en organisatorische maatregelen voor 
denkbaar, zoals de huur/aanschaf van hulpmiddelen als 
hoogwerkers, de verbetering van aan- en afvoerwegen,  
het plaatsen van te tillen materiaal op een verhoging, etc. 

Het handmatig tillen van dakbedekkingsmaterialen zwaar-
der dan 25 kg is verboden. Dakbedekkingsmaterialen 
zwaarder dan 25 kg worden dan ook mechanisch getrans-
porteerd. Er zijn diverse hulpmiddelen beschikbaar om te 
voorkomen dat zwaarder dan 25 kg wordt getild.

FIJNSTOF
Werknemers in de platte dakensector kunnen aan gevaar-
lijke stoffen worden blootgesteld zoals kwartsstof (grind), 
houtstof of asbest. Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen kan 
alleen als bekend is met welke stoffen wordt gewerkt en wat 
de risico’s zijn. Bij de keuze van materialen moet rekening 
worden gehouden met de gevaren die bij de verwerking 
kunnen optreden. Daarnaast geven bepaalde werk-
methoden een grotere blootstelling aan gevaarlijke stoffen 
dan andere. 

Er zijn twee soorten stof te onderscheiden, namelijk stof dat 
hinderlijk is maar geen specifieke gevolgen heeft voor de 
 gezondheid (gipsstof, kalkstof, krijtstof). Dit kan wel de ogen, 
de huid en de luchtwegen irriteren. En er is stof dat schade-
lijk is: houtstof, kwartsstof, glas en steenwol. Hierdoor kunnen 
irritaties en ontstekingen van de huid en ogen ontstaan 
en eczeem. Ook kunnen luchtwegen en longen geïrriteerd 
raken en in sommige gevallen blijvend beschadigd raken 
(stoflongen).

De beheersmaatregelen moeten altijd volgens de 
 Arbeidshygiënische strategie worden genomen. Dat betekent 
dus dat de volgende volgorde moet worden aangehouden:

•  Bronaanpak (zorg dat er geen gevaar kan ontstaan)
•  Collectieve aanpak (technische/organisatorische 

 maatregelen)
•  Individuele aanpak
•  Persoonlijke beschermingsmiddelen

De oplossing dient dus allereerst gevonden te worden in de 
keuze van het materiaal en de werkmethode: voorkom dat 
hier stof bij kan vrijkomen. Mocht het onontkoombaar zijn 
dat stof vrij komt tijdens de werkzaamheden, dient in eerste 
instantie een collectieve maatregel te worden genomen. 
Daarna kan gekeken worden of bijvoorbeeld met een 
afzuiging bij machines en/of handgereedschap kan worden 
gewerkt. In plaats van vegen kan stofzuigen een goede 
oplossing zijn. Er dient altijd een RI&E vooraf te gaan aan de 
keuze voor een bepaalde oplossing.

GELUID
Men spreekt van lawaai wanneer er sprake is van geluid 
 harder dan 80 dB (A). Vanaf 80 dB (A) is geluid namelijk 
schadelijk voor het gehoor. In de dakbedekkingsbranche 
wordt veel gebruik gemaakt van machines en gereedschap-
pen die lawaai maken. Hoelang het duurt voordat gehoor-
schade optreedt, hangt af van het geluidniveau en de  
duur van de blootstelling aan het geluid. Te hoge blootstelling  
kan tot gehoorschade leiden. Ook zijn er andere effecten, 
zoals een verhoogde bloeddruk en stress.

Ook de aanpak van geluid dient volgens de 
 Arbeidshygiënische strategie te worden georganiseerd:

•  Aanpak bij de bron: de geluidsproductie verminderen
•  Werknemers scheiden van de geluidsbron
•  Het aantal werknemers en de blootstellingduur beperken
•  Individuele gehoorbescherming: PBM’s

In de Arbowet en het Arbobesluit zijn grenswaarden voor 
geluid vastgesteld. In de Arbocatalogus Platte daken staan 
afspraken over aanpak lawaai bij uitvoering dakwerkzaam-
heden. Het risico van lawaai dient te worden opgenomen  
in de RI&E. Dit houdt ook in dat er bij de aankoop van 
 machines en materieel aandacht dient te zijn voor het 
 geluidsniveau. Gehoorbescherming heeft alleen nut als  
deze zonder onderbreking wordt gedragen. ■

In dit artikel worden aan de hand van diverse toolboxen van 
SBD achtereenvolgens de fysieke belasting, het risico van 
fijnstof en gehoorschade behandeld. Het risico van trillingen 
wordt in een ander artikel in deze special besproken.

FYSIEKE BELASTING
Een te hoge fysieke belasting veroorzaakt acute klachten en 
klachten op de lange termijn. Dit is de oorzaak van een groot 
deel van het verzuim en de arbeidsongeschiktheid:

•  Rugklachten
•  Nekklachten
•  Schouder-, elleboog- en polsgewrichten
•  Knie- en enkelgewrichten

Er zijn twee soorten fysieke belasting: continue  (statische) 
belasting en afwisselende (dynamische) belasting. 
 Voorbeelden van statische belasting zijn bijvoorbeeld 
langdurig staan, boven het hoofd werken of hurken/knielen. 
Voorbeelden van dynamische belasting zijn lopen,  
tillen/dragen, trekken/duwen en langdurig gebruik van 



hodakdakmaterialen.nl   •    t: 040 - 280 72 65

maken BiJna alleS oP maat 

Wij maken de door u gewenste 
dakmaterialen, zoals EPDM dak-
bedekking, graag voor u op maat.

GeVen GratiS traininGen  
en oPleidinGen 

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

rUime Voorraad 

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

Snelle leVerinGen door  
heel nederland 

Dankzij onze ruime voorraad leveren 
wij uw dakmaterialen snel en vak-
kundig op iedere gewenste locatie 
in Nederland.

hodak dakmaterialen B.V.
Ruysdaelbaan 3 
5642 JJ Eindhoven

t.  040 - 280 72 65
e. info@hodakdakmaterialen.nl
W. www.hodakdakmaterialen.nl

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

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

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

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

ALTIJD SCHERP GEPRIJSD 

We leveren een compleet  
assortiment aan kwalitatieve  
dakmaterialen.
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Mechanische trillingen en schokken worden in de  

arbowetgeving  onderscheiden in lichaamstrillin- 

gen en hand-armtrillingen. Van beide vormen is  

wetenschappelijk bewezen dat ze schade kunnen  

veroorzaken in het menselijk lichaam en dat de kans op  

schade toeneemt naarmate de intensiteit of de blootstel- 

lingsduur groter is. Een veilige dosis is niet  bekend.  

Wat zijn de aandachtspunten?

Reductie van hand-
armtrillingen voorkomt 
gezondheidsrisico’s

SPECIAL GEREEDSCHAPPEN

de bouw hebben er mee te 
 maken. Hoe langer en intensiever 
de trillingen en stoten, des te groter 
de gezondheidsrisico’s. Stationaire, 
meer gelijkmatige trillingen zijn 
minder schadelijk.

De Japanse ingenieurs van Makita 
houden bij het ontwerp al reke-
ning met de reductie van trillingen. 
Actieve systemen worden ontwik-
keld onder de noemer AVT (Anti 
Vibration Technology), die trillingen 
in gereedschap drastisch reduceert. Eén van deze syste-
men is ontleend aan de trillingsdemping van gebouwen bij 
aardbevingen, waar men in Japan veel ervaring mee heeft. 

Dankzij actieve absorptie van vibratie, waarbij een contrage-
wicht de trillingen opvangt, ligt de machine voelbaar rustiger 
in de hand. Deze innovatie wordt toegepast op een aantal 
uiteenlopende machines zoals de hamers met AVT, maar 
ook zaag- en schuurmachines. Overigens heeft ook het ver-
hogen van de machineprestatie een positieve invloed op de 
hoeveelheid trillingen waaraan de gebruiker wordt blootge-
steld. Simpelweg omdat er sneller gewerkt wordt, daardoor is 
er minder blootstelling aan trilling. Op de website heeft men 
een interactieve formule beschikbaar waarmee berekend 
kan worden hoe lang maximaal per dag met een machine 
mag worden gewerkt.

WAT DOE JE ER ZELF TEGEN?
Welke maatregelen kan de gebruiker zelf nemen?  
Denk daarbij aan:

•  Draag warme kleding en handschoenen;
•  Werk ontspannen, want vooral door hard te knijpen  

worden trillingen overgedragen;
•  Gebruik het juiste gereedschap voor de juiste klus;
•  Onderhoud gereedschap goed;
•  Gebruik trillend handgereedschap niet in een  

lawaaiige omgeving, want (hinder door) geluid  
en trilling zijn nauw met elkaar verwant;

De werkgever kan op zijn beurt de volgende  
maatregelen nemen:

Lager trillingsniveau
De aanpassing van het werk voorkomt veel klachten.  
Als er keuze is, kies dan gereedschap dat het minste trilt.  
Op afstand bestuurbaar gereedschap is een uitkomst.  
Goed onderhouden gereedschap en bewust gebruik  
draagt ook bij aan beperking van de risico’s.

Lagere blootstellingsduur
Zorg voor taakroulatie en voldoende herstelperiodes waarin 
ander werk wordt gedaan. Ook pauzes horen daarbij.

Minder belasting 
Zorg voor een goede werkplek en regel dat de werknemer 
in een prettige houding het gereedschap kan gebruiken. 
Misschien kan de werkhoogte worden aangepast of gereed-
schap worden opgehangen. Daardoor is namelijk minder 
duw- en knijpkracht nodig en zijn er minder hand-armtril-
lingen. Een goede werkinstructie is ook van groot belang, 
evenals kennis welk gereedschap voor welke taak het 
meest geschikt is.

Warm houden 
Verstrek de juiste kleding en handschoenen. Het  lichaam en 
vooral de handen moeten goed warm worden gehouden. 
Kou en  vochtigheid, ook kou van pneumatische werktuigen, 
zijn een goede  voedingsbodem voor witte vingers. 

Gezondheidsbewaking 
Bij trillingsniveaus boven de actiewaarde moet een werkne-
mer gezondheidskundig begeleid worden. Alle werknemers 
in de bouw hebben recht op een Periodiek Arbeidsgezond-
heidskundig Onderzoek (PAGO), dat door de arbodienst 
wordt uitgevoerd en vastligt in de CAO. Afhankelijk van  
het beroep worden effecten door hand-armtrillingen in het 
onderzoek meegenomen.

Dit artikel is afkomstig uit het Kenniscentrum  
op de website van Makita.

In Nederland worden zo’n anderhalf miljoen mensen dage-
lijks blootgesteld aan trillingen. De meeste mensen hebben 
last van lichaamstrillingen, in de bouw vooral machinisten  
en chauffeurs. Weg-wiel contact van materieel leidt tot  
de meeste klachten. Hand-armtrillingen ontstaan door het 
werken met trillend handgereedschap, 25.000 mensen in  Zonder AVT

Principe van
Dynamisch vibraties absorberen
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TW 5000 ROOFING SET 

Hoge kwaliteit
lasresultaat

Vierwielaandrijving en gordel-
systeem voor kreukvrij lassen 
Krachtige motor

Digitale display-unit  
voor besturing  
Werkt op 400 V of 230 V 

Krachtige ventilator  
voor snel lassen
Automatic start/stop sensor

Roofing setje  
Pro 86 titanium

(Artikel 299005)

DW 3000

Hetelucht föhn, 
vernieuwd

Vernieuwde electronics  
(Nextgen)
30 % krachtiger luchtuitlaat
Zeer preciese  
temperatuurregeling met display
Breed assortiment  
aan toebehoren

Propaanslang bevat drie lagen 
voor veiligheid
Brander en halspijp uit titanium: 
60 % minder gewicht
Zeer krachtige vlam voor alle 
dakmaterialen

(Artikel 293001)

PSI

De draagbare
soldeerbout

Ergonomische design
Met één hand te bedienen
Zeer licht gewicht
Vervaardigd uit hoogwaardig 
titanium

(Artikel 338093) (Artikel XXX)

✔ ✔ ✔ ✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔
✔
✔

✔

✔

SIEVERT NV • Antwerpsesteenweg 59 • B-2630 Aartselaar • Tel. + 32 3 870 87 87 • info@sievert.be • www.sievert.be

ONZE PRODUCTEN  
VERTEGENWOORDIGEN DE 

MEEST GEAVANCEERDE  
TECHNOLOGIE VAN VANDAAG

ONZE PRODUCTEN  
VERTEGENWOORDIGEN DE 

MEEST GEAVANCEERDE  
TECHNOLOGIE VAN VANDAAG

(Artikel 346053)

Koffertje met twee gaspatronen,  
reserve-sproeier en koperstuk 

250gram. Licht (titanium), handig, 
topkwaliteit

Roofing set titanium Pro 86   
met slang 10 meter en slangbreukventiel

 Swedish Design  
and Quality  
Since 1882

De beste powertools
áltijd binnen bereik.

Milwaukee staat voor kracht en betrouwbaarheid. De indrukwekkende 
powertools leveren wát er nodig is, wannéér het nodig is, en zijn voorzien 
van de nieuwste technologie om het werken zo makkelijk mogelijk te maken. 
Milwaukee staat ook voor flexibiliteit en kwaliteit:  Met een uiterst compleet 
assortiment hoogwaardige en slimme machines die allemaal werken op het 
krachtige FUEL accusysteem: van (klop)boormachines en zaagmachines tot 
LEDverlichting, werkradio’s en zelfs verwarmde werkjassen. 

Al onze vestigingen hebben een ruim assortiment Milwaukee powertools en 
bijbehorende accessoires uit voorraad leverbaar. Ook zijn al onze shops voorzien 
van een uitgebreide Milwaukee demonstratiewand zodat u zelf kunt ervaren wat 
deze machine’s zo bijzonder maakt.  Dus bent u op zoek naar de beste powertools 
voor elke klus? Bij ons zijn ze áltijd binnen bereik.

De powertools van Milwaukee 
Ruim op voorraad bij al onze vestigingen.

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

Aabo Trading Drachten B.V.
T:088-9965505, drac@aabo.nl
Aabo Trading Eindhoven B.V.
T:088-9965530, eind@aabo.nl
Aabo Trading Haarlem B.V.
T:088-9965610, haar@aabo.nl
Aabo Trading Maastricht B.V.
T:088-9965585, maas@aabo.nl

Aabo Trading Nijmegen B.V.
T:088-9965520, nijm@aabo.nl
Aabo Trading Roermond B.V.
T:088-9965595, roer@aabo.nl
Aabo Trading Tilburg B.V.
T:088-9965575, tilb@aabo.nl
Aabo Trading Utrecht B.V.
T:088-9965515, utre@aabo.nl

Aabo Trading Zoetermeer B.V.
T:088-9965510, zoet@aabo.nl
Aabo Trading Zwijndrecht B.V.
T:088-9965540, zwij@aabo.nl
Aabo Trading Zwolle B.V.
T:088-9965565, zwol@aabo.nl
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De bitumenketel is een traditionele methode om te dakdekken, die echter 

nog steeds wordt toegepast. In dit artikel worden de aandachtspunten op 

een rijtje gezet om veilig met de bitumenketel te werken.

Veilig werken met  
de bitumenketel

SPECIAL GEREEDSCHAPPEN

VEILIGE OPSTELLING
Een veilige opstelling van de bitumenketel is van essentieel 
belang om op een goede manier met de ketel te kunnen 
werken. Dit houdt in: de bitumenketel wordt altijd op een 
 onbrandbare ondergrond geplaatst, en op balken of dak-
spanten. De bitumenketel wordt bij voorkeur op het midden 
van het dak geplaatst, of in ieder geval minimaal 3 meter 
van de dakrand. Bij opgaand werk dient een afstand van 
minimaal 5 meter te worden aangehouden. 

Daar komt bij dat de bitumenketel nooit onbeheerd achter 
mag worden gelaten en bij het verlaten van het dak moet 
de ketel altijd met een slot worden afgesloten. Overigens is 
het ook belangrijk dat de bitumenketel goed schoon wordt 
gehouden, van binnen én van buiten. Dit vermindert de kans 
op calamiteiten als gevolg van verbranding aanzienlijk.

Aanvullend kan men diverse maatregelen nemen die de 
kans op een ongeluk verder verkleinen, zoals het gebruik van 
een bitumenketel die is voorzien van een thermostaat  
of temperatuurbegrenzer. De ideale temperatuur van bitu-
men 110/130 is ca. 210° C. De ontbrandingstemperatuur is 
echter ca. 300° C. Vandaar dat de temperatuursbegrenzer 
zo belangrijk is. Bij het hakken van de bitumen dienen kleine 
stukken te worden gemaakt, die men rustig in de reeds 
 gesmolten bitumen laat zakken. Dit voorkomt spatten. 

Ook is de toepassing van een lekbak van voldoende inhoud 
vanzelfsprekend aan te raden. Verder is het belangrijk dat 
eventuele gasflessen niet in de buurt van de bitumenketel 
komen: houd ze op minimaal 3 meter afstand.

GEBRUIK PBM’S
Ook als de bitumenketel goed is opgesteld, blijft het van 
 belang om voorzorgsmaatregelen te nemen voor het  
geval er iets gebeurt. Dus: houd brandblussers in de buurt. 
Volgens de Vakrichtlijn dienen dit minimaal twee ABC- 
brandblussers van minimaal 12 kg te zijn, of een emmer 
 blus poeder BC. Ook dienen branddekens in de buurt te 
worden gehouden.

En draag de juiste PBM’s, zoals geschikte werkkleding/ 
handschoenen e.d., houd brandgel en een emmer schoon 
water bij de hand, zodat er direct eerste hulp kan worden 

geboden in geval iemand zich brandt. Een mobiele telefoon 
is ook handig om bij de hand te houden, zodat snel hulp kan 
worden geroepen als dat nodig is.

Bij het werken met een bitumenketel moet vervolgens een 
aantal regels in acht worden genomen. Werk altijd van de 
wind af en beperk blootstelling aan bitumenrook en -damp. 
Ga dus altijd uit de wind staan. De hoeveelheid rook en 
damp is sterk afhankelijk van de temperatuur. Stook daarom 
de ketel nooit warmer dan nodig is. 

HOE TE HANDELEN BIJ EEN CALAMITEIT?
Mocht er ondanks al deze voorzorgsmaatregelen een 
 calamiteit ontstaan, is het belangrijk om in gedachten te 
houden dat een ketelbrand niet met water geblust kan 
worden. Gebruik hiervoor de brandblussers en brand-
dekens. Ook kan een ketelbrand geblust worden met zand. 
 Gasflessen moeten worden gesloten, de brander moet 
worden dichtgemaakt en ont koppeld. De bitumenketel moet, 
zodra dat kan, worden  afgesloten met behulp van de dek-
sels en de klep. Daarna moet de bitumenketel afkoelen. 

Bij het werken met de bitumenketel is het raadzaam  
om  minstens één BHV’er op het dak aanwezig te hebben. 
 Sommige opdrachtgevers eisen de aanwezigheid van  
een speciale brandwacht op het werk.  ■

De bitumenketel is een zekere manier van waterdichting, 
vandaar dat de methode, ondanks de vele innovaties,  
nog steeds wordt toegepast. Helaas gaat het werken met 
de bitumenketel niet altijd goed. Dit heeft dikwijls materiële 
schade door brand tot gevolg, maar soms ook persoonlijk 
letsel als gevolg van verbranding. Een ander risico is het 
vrijkomen van toxische stoffen. Om veilig te werken met de 
bitumenketel, moet een aantal veiligheidsvoorschriften in  
acht worden genomen. Ongelukken worden doorgaans 
veroorzaakt door onwetendheid, onkunde of door onwil  
om zich aan de voorschriften te houden. 

Foto’s: SBD
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Leister Nederland  
viert 5-jarig jubileum

Per 1 januari 2013 opende de Zwitserse fabrikant van 
handföhnen en lasmachines Leister in Houten haar eerste 
zelfstandig verkoopkantoor: Leister Technologies Benelux bv. 
Varossieau memoreerde tijdens zijn feestelijke toespraak dat 
de opzet van het kantoor in een korte tijd zijn beslag moest 
krijgen. Op de eerste werkdag was er geen elektriciteit,  
geen telefoon en geen wifi. Met alleen de mobiele telefoon 
als hulpmiddel is toen begonnen het verkoopkantoor op 
te zetten. Het was hard werken, vertelde hij, ook nadat het 
kantoor volledig operationeel was. Het bedrijf heeft sindsdien 
een gezonde groei doorgemaakt. Varossieau zette tijdens zijn 
speech alle medewerkers en zijn vrouw in het zonnetje.

TOEBEHOREN
Tijdens het jubileumfeest werd ook het assortiment getoond. 
Hieruit zijn de toebehoren bij de bekende lasautomaat 
 Unitroof AT/ST het vermelden waard: de verlengkabel en  
de Lasnaad Testsjabloon. De Uniroof AT/ST is een compacte 
en flexibele lasautomaat voor de dakenbranche, die is  
ontwikkeld om ook dichtbij de randen te kunnen lassen.  
Zie ook het artikel ‘Dakbanen lassen in de kleine ruimte’ in 
Roofs maart 2016.

Het gebruik van de juiste verlengkabel is belangrijk, omdat 
een te lange verlengkabel verlies van spanning tot gevolg 
heeft. De (koperen) verlengkabel moet daarom zo kort 
mogelijk zijn en de kabeldikte zo dik mogelijk. De nieuwe 
verlengkabel van Leister is speciaal ontwikkeld voor de 
 dakenbranche. Het betreft een PUR kabel die is bedraad met 
afzonderlijke fasen 230V/16A voor de handgereedschap-
pen. Hij wordt geleverd met een speciale kabelhaspel die 
ervoor zorgt dat de kabel niet draait tijdens het opwikkelen.

De Lasnaad Testsjabloon is ontwikkeld om teststroken te snij-
den voor pelproeven, waarmee de kwaliteit van de lasnaad 
gemakkelijk en snel kan worden beoordeeld. Met het appa-
raat is eenvoudig en ergonomisch een strook dakbedekking 

te snijden die vervolgens kan worden getest; hier kan vervol-
gens het lasvenster mee worden bepaald.

Varossieau meldde tijdens het jubileum dat de Zwitserse 
fabrikant op dit moment aanzienlijk wordt uitgebreid. Naast 
de oorspronkelijke productielocatie wordt een nieuw pand 
gerealiseerd, met ongeveer dezelfde vloeroppervlakte.  
Het bedrijf is voortdurend bezig met het ontwikkelen van 
innovaties. Roofs zal u op de hoogte houden van de ontwik-
kelingen die hieruit voort zullen komen. ■

SPECIAL GEREEDSCHAPPEN

Met een drukbezocht feest voor klanten, relaties en familie  

vierde Leister Nederland op 15 maart jl. haar 5-jarig jubileum.  

Directeur Henk Varossieau stond stil bij de afgelopen vijf jaar.  

Ook toonde men een keuze uit het assortiment.

We know how.

www.leister.com

ROOFING

ALLEEN VOOR 
PROFESSIONALS

TOEBEHOREN VOOR  
PROFESSIONALS

UNIROOF AT/ST

VARIMAT V2

156.446 Lasset voor bitumen (80mm) 
Volledige ombouwset met mondstuk, gewicht en aandrukwiel

108.923 Lasset voor bitumen (80mm)
Volledige ombouwset met mondstuk, gewicht en aandrukwiel

160.353 Kabelhaspel, 3x 400V met 16A stekker
Speciaal bedraad met afzonderlijke fasen 230V/16A voor de 
handgereedschappen 
 – Met PUR-kabel, opwikkelen zonder dat de kabel draait  
 – Overbelastingsbeveiliging 
 – Robuust en onverwoestbaar

155.414 Dakprofielset 
Speciale kit om PVC-roeven profielen te lassen

146.514 Renolit Alkorplan profiel kit
Om solar profielen te lassen

154.522 Verlengde transport-as (300mm)
Stabieler lassen van dakbanen

113.600 Grip mondstuk voor TPO/FPO (40mm)
Zorgt voor een betere hechting

159.514 Lasnaad test sjabloon
Snij snel en simpel teststroken voor pelproeven

Gratis Advies? 
Bel 030 – 2 199 888
henk.vanbulken@leister.nl

160.015 Verlengkabel, 3x 400V, 15m PUR 5x2.5mm2,  
CEE stekker

159.239 Verlengkabel 230V, 15m PUR 3x2.5mm2, EU stekker
Kabellengten afgestemd op VARIMAT V2 / UNIROOF AT / ST en 
handgereedschap

NIEUW!
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Hodak Dakmaterialen introduceert per april 2018 de BetterSpreader voor de 

verwerking van Firestone verkleefde systemen. Het product is te zien als een 

alternatief voor de SuperSpreader lijmmachine.

Gelijkmatige verdeling 
van EPDM-lijm

SPECIAL GEREEDSCHAPPEN

De twee typen lijmmachine zijn allebei gebaseerd op het-
zelfde principe. Door de werking van de zwaartekracht wordt 
de lijm via dit toestel evenredig verdeeld over het oppervlak. 
Dit heeft als resultaat dat er minder lijm nodig is voor dezelf-
de prestaties. Met name op (middel)grote projecten is dit de 
moeite waard. Op een egale ondergrond en tijdens normale 
weercondities kan met één bus BA-2012 (20 liter) ongeveer 
60-70 m² worden verlijmd. Op ruwere ondergronden (denk 
bijvoorbeeld aan oude bitumineuze dakbedekkingen) is dit 
zo’n 50 m². in deze gevallen geniet een lijm met een hogere 
viscositeit de voorkeur (de BA-2004). 

De BetterSpreader is te bedienen door één persoon, terwijl 
een tweede persoon volgt met een handroller om eventuele 
correcties aan te brengen: plaatselijke ophoping van de lijm 
of zones waar geen lijm is aangebracht. De snelheid van 
werken wordt aangepast aan het geadviseerde verbruik. 
De diameter van de gaatjes in de bus BA-2012 kan worden 
aangepast, alsook de afstand tussen de gaatjes. Hiermee kan 
het verbruik worden geoptimaliseerd. 

HOE DE LIJMMACHINE TE GEBRUIKEN?
De BetterSpreader is alleen te gebruiken in combinatie met 
de bussen BA-2012 van 20 liter. De lijm moet voorafgaand 
aan gebruik goed worden doorgeroerd. Bij plaatsing is het 
van belang dat de bus goed geklemd zit. Dit doet men door 
gebruik van de hendel, waardoor de bus vast komt te zitten. 
Eventueel moet de positie van de twee bouten worden aan-
gepast om ervoor te zorgen dat de bus goed geklemd zit. 
Het is aan te raden om de bus zodanig te positioneren dat 
de naad van de bus samenvalt met de bouten. Als dan het 
apparaat in de ‘gebruik’-modus staat, heeft men nog ruimte 
om de onderzijde van de bus te markeren. 

Dit is nodig, omdat de plaatsen waar men gaten in de bus 
gaat maken, moeten worden gemarkeerd. De gaten  hebben 
onderling een afstand van 15-30 mm (in totaal 9 tot 18 gaten). 
Hoe dichter de afstand tussen de gaten, hoe minder men  
hoeft na te rollen. De gaten worden met behulp van een 
priem gemaakt, met een diameter van 4-5 mm. Aan de 
 bovenkant maakt men een luchtgaatje om te voorkomen 
dat er een vacuüm ontstaat in de bus. Elektrische appara-
tuur mag niet worden gebruikt in verband met de brand-
baarheid van de lijm.

Wanneer dit is gebeurd en een voldoende groot dakvlak 
is voorbereid, kan de lijmmachine in de ‘gebruik’-positie 
worden gezet en kan men beginnen met het aanbrengen 
van de lijm. Daarbij moet ervoor worden gezorgd dat de lijm 
gelijkmatig wordt verdeeld over (eerst) de ondergrond en 
(dan) de folie. Hierbij kan het noodzakelijk zijn om na te rollen. 
Dit zal ook de droogtijd ten goede komen. Wanneer de lijm 
volledig droog is, wordt het verlijmde membraan over het 
verlijmde oppervlak gerold en aangedrukt met een borstel 
om een goede hechting te krijgen. Na gebruik kan de bus 
weer worden afgesloten met behulp van een schroef met 
een rubberen ring. 

De BetterSpreader is verkrijgbaar in twee formaten: de enkele 
14’’, met een breedte van 35 cm, en de dubbele 27’’, met een 
breedte van 70 cm. Het systeem is vanaf april 2018 verkrijg-
baar bij Hodak Dakmaterialen. ■
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Snijden van EPS 
zonder afval

We passen steeds dikkere (EPS) isolatieplaten toe op  
het dak en op andere plaatsen tijdens de bouw van een 
pand.  Een EPS plaat van 240 mm dikte is inmiddels geen  
uitzondering meer. Platen van deze dikte kun je niet meer 
met een mes snijden. Daarom worden deze vaak met  
een grove kartelzaag of zelfs met een kettingzaag op maat 
gemaakt. Het gevolg: wolken van EPS korrels waaien over  
de bouw, de uitvoerder en de omgeving doen hun beklag… 

Hier is inmiddels een goede oplossing voor bedacht:  
de EPS snijder Professioneel DX. Deze elektrische isolatiesnij-
der bestaat uit een warm mes dat moeiteloos door elke dikte 
EPS isolatie zakt. Dit betekent dus dat er geen afval ontstaat 
dat over de hele bouwplaats wordt verspreid. De tempera-
tuur is traploos verstelbaar, zodat elke dikte en kwaliteit  
EPS moeiteloos op maat kan worden gemaakt. Dit zorgt  
voor efficiënt materiaalgebruik en een minimum aan afval.  
De snijder dient te worden aangesloten op het netstroom.

Als eerste groothandels in Nederland kunnen Bitasco en 
Braber Dakmaterialen de EPS snijder Professioneel DX uit 
voorraad leveren. Het product is verkrijgbaar met een mes  
in lengtes van 10 tot 25 cm. Standaard zal een mes van  
20 cm worden bijgeleverd. ■

Het snijden van EPS isolatieplaten levert vaak een rommelige  situatie  

op tijdens de werkzaamheden.  Dakgroothandel Bitasco  introduceert  

een elektrische isolatiesnijder,  waarmee dit wordt voorkomen.

VOOR DAKGEREEDSCHAPPEN 
NAAR BITASCO EN BRABER 

www.bitasco.nl
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Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

Aabo Trading Drachten B.V.
T:088-9965505, drac@aabo.nl
Aabo Trading Eindhoven B.V.
T:088-9965530, eind@aabo.nl
Aabo Trading Haarlem B.V.
T:088-9965610, haar@aabo.nl
Aabo Trading Maastricht B.V.
T:088-9965585, maas@aabo.nl

Aabo Trading Nijmegen B.V.
T:088-9965520, nijm@aabo.nl
Aabo Trading Roermond B.V.
T:088-9965595, roer@aabo.nl
Aabo Trading Tilburg B.V.
T:088-9965575, tilb@aabo.nl
Aabo Trading Utrecht B.V.
T:088-9965515, utre@aabo.nl

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

AaboFix omvat een zeer compleet en efficiënt assortiment 
van bevestigingsmaterialen en hulpgereedschappen voor 
vlakdaksystemen, zorgvuldig samengesteld om het bevestigen van 
dakmaterialen makkelijker en praktischer te maken. 

Ons programma bestaat uit een volledige range bevestigings-
producten voor alle ondergronden, isolaties en dakbanen: van 
schroeven, pluggen en nagels tot spuitlijmsystemen, kitten 
en gereedschappen. De focus ligt daarbij op eenvoud: multi-
inzetbare producten, doordachte systemen en zeer praktische 
verpakkingseenheden nemen onnodig werk uit handen. 

Vanuit ons centrale magazijn in Eindhoven worden de producten 
verpakt en door het hele land gedistribueerd. Ook produceren 
wij daar ter plekke onze eigen drukverdeelplaten. Daardoor is het 
mogelijk dat we bevestigers, drukverdeelplaatjes, voorgemonteerde 
tules en andere benodigdheden in aantallen afgemeten op het 
project kunnen leveren. Zo kunnen we makkelijk inspelen op de 
wensen van onze klanten en krijgen zij altijd de juiste bevestigers. 
Niet meer en niet minder.

Maak kennis met AaboFix
De basis in bevestiging.

Het assortiment omvat o.a.:
• Een ruim assortiment bevestigers voor in 

stalen, betonnen en houten ondergronden
• (Voorgemonteerde) tules en slagpluggen
• Bevestigers voor shingles, daktrim,  

Trespa en Plastisol
• Uitgebreid assortiment lijmen en kitten
• Drukverdeelplaatjes uit onze eigen stanserij
• Gereedschap en hulpproducten waaronder 

lijmpistolen, aandrukrollers, kitpistolen, 
boren, schroefbits en powertools.

Bekijk het gehele assortiment in de 
nieuwe AaboFix Productcatalogus!

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabofix.nl

Áltijd de juiste 
bevestigers.

Ultra Powerjetset van Sievert

VOOR INFORMATIE NEEM CONTACT OP MET

Fons Meeder bv
Molenvliet 15 • 3335 LH Zwijndrecht 

Tel. 078 - 610 35 35 • Fax 078 - 610 05 57 
info@fonsmeeder.nl • www.fonsmeeder.nl

D e Powerjet-serie beantwoordt de wensen van zowel de professionals 
als de doe-het-zelvers. Dankzij hun unieke eigenschappen zijn de 

 Powerjets de meeste innovatieve en krachtigste branders voor  
hard- en zachtsolderen en krimp-, verhittings- of demontagewerk-

zaamheden. De Powerjets werken op zuiver propaan, butaan, 
een mengsel van propaan/butaan en sievertultragas, evenals op de 
MAPP- en ultramappgassen om een extreem hitteniveau te halen. 

De krachtigste en meest doeltreffende brander op de markt.

SET SAMENGESTELD UIT
• Powerjet 
• 1 Koffer voor Powerjet - 253511
• Cycloonbrander - 870601
• 1 Stabilisatievoetstuk
• 1 Ultra gaspatroon - 220583
• Opbergruimte voor een extra gascilinder

Prijs € 89,-

Niets meer missen uit de dakenbranche? 
Neem een abonnement op 
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Jaarabonnement € 50,- excl. 6% btw per jaar 
Extra jaarabonnement € 25,- excl. 6% btw per jaar

Digitaal jaarabonnement  € 25,- excl. 21% btw per jaar 

Voor meer informatie zie www.roofs.nl

• Mechanische bevestigingssystemen voor Dak en Gevel

• Dakdekkersgereedschappen

• Valbeveiliging, PBM’s en werkkleding

• Onderhoud & reinigingsproducten “ SPECIALIST MET  
EEN PERSOONLIJKE  
BENADERING”

De Plaats 15
3342 GL H.I. Ambacht

Postbus 5
3340 AA H.I. Ambacht

E sales@oudemaas.nl
I www.oudemaas.nl

T +31 (0)78 - 612 21 41
F +31 (0)78 - 682 36 14
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Gebr. Bodegraven (GB) uit Nieuwkoop is specialist in het produceren  

van metalen en kunststof verbindingen voor de bouw. Voor het dak is  

er een compleet assortiment beschikbaar. Simon Bodegraven vertelt  

hoe de kwalitatieve verbinding wordt geborgd.

De juiste verbindingen 
voor het dak

SPECIAL GEREEDSCHAPPEN

verwerkers om waar mogelijk de producten op vraag van  
de klant te kunnen verbeteren. Ons volledige assortiment 
wordt in Nederland geproduceerd zodat we de kwaliteit van 
onze producten kunnen bewaken.”

Soms leidt dit inderdaad tot de verbetering van een product. 
Een aantal jaar geleden is een aanpassing doorgevoerd in 
de gordinglassen. De gordinglas is ontwikkeld om gordin-
gen in de lengterichting te koppelen en wordt toegepast in 
 situaties waarin de overbrugging die de gording moet ma-
ken langer is dan de gording zelf. Voorkomen moet worden, 
dat het punt waar de gording verlengd wordt, het zwakke 
punt in de balk wordt. Dit gebeurt door een diagonale ver-
binding (vervanger van de traditionele liplas, gepositioneerd 
op het statisch nulpunt). De verbetering bestaat o.a. uit een 
andere geometrie waardoor er een uitgekiend gatenpa-
troon ontstaat om de gripankers te plaatsen.

Bodegraven vertelt dat het assortiment voldoet aan alle kwa-
liteitseisen die voor dit type verbindingen gelden. “Voor zover 
er geharmoniseerde normen voor de producten beschik-
baar zijn, voldoet ons assortiment hieraan. Dit wordt inzichte-
lijk gemaakt in CE-markeringen of DoP-verklaringen. 

SAMENWERKING
Voor een zekere montage zoekt het bedrijf 
dan weer de verbinding met strategische 
partners. “Wij leveren onze producten via de 
ijzerwarenvakhandel en de bouwmateria-
lenhandel,” vertelt Bodegraven. “Doorgaans 
worden de producten toegepast door 
(middelgrote) aannemersbedrijven, die in 
veel gevallen weer werken met onderaanne-
mers. Verwacht mag worden, dat de kennis 
en know how over de montage van onze 
producten in de markt aanwezig is, deze 
producten en varianten daarvan worden al 
jaren in de bouw gebruikt. Tevens onderhou-
den wij nauwe contacten met de leveran-
ciers van bevestigingssystemen waarmee 
onze producten worden gemonteerd. Denk 
daarbij aan partijen als fischer Benelux,  
SPIT Paslode en Hilti: leveranciers van profes-
sioneel gereedschap die hun klanten actief 
begeleiden in het juiste gebruik van de 
gereedschappen en daarmee de juiste 
montage van de producten.”

Onlangs heeft men in samenwerking met 
fischer Benelux en tremco illbruck onder de 
naam ‘De Kracht Van De Combinatie’ een 
website opgezet (www.dkvdc.nl) om de ver-
taalslag te maken van theoretische bestekken 
naar praktijkoplossingen. De combinatie van 
bevestiging en afdichting levert veelal ver-
gelijkbare vragen op en leidt tot soortgelijke 
verwerkingsadviezen. Doordat de drie partijen 
altijd op dezelfde tijd en op dezelfde plaats 
in het bouwproces met elkaar te maken heb-
ben, worden de krachten gebundeld.

“Kortom: wij zorgen ervoor dat de verschillen-
de onderdelen van een gebouw met elkaar 
worden verbonden,” besluit Bodegraven. 
“Daarvoor voeren we een uitgebreid en kwa-
litatief assortiment en zorgen we ervoor dat 
we beschikken over de kennis en know how 
die hiervoor nodig is. Door op een goede 
manier de samenwerking aan te gaan met 
andere partijen in de markt wordt ervoor ge-
zorgd dat de kwaliteit van de verbindingen 
optimaal is.” ■

Bij een dakverbinding kunnen we bijvoorbeeld denken aan 
F-ankers, deze verbinden het dak aan de vloer door  middel 
van een muurplaat. Ook levert GB opwaaiankers (voor de 
verbinding tussen de balklaag en het dak),  pannenhaken 
(voor de verbinding tussen de dakpan en het dak), balk-
dragers, nok-gordingverbindingen en gordinglassen. Tevens 
biedt het bedrijf een randbeveiligingssysteem. Overigens 
gaat het assortiment veel verder dan alleen het dak.  
Het assortiment omvat o.a. ook spouwankers, isolatiebevesti-
gingen, houtverbindingen, kozijnverbindingen en tuinbeslag.

ERVARING
GB is opgericht in 1881 en heeft ruim 70 jaar ervaring in 
de productie van dit type verbindingen. “Het zijn dan ook 
tra ditionele producten,” vertelt Simon Bodegraven. “Je kunt 
ons assortiment moeilijk ‘innovatief’ noemen, maar vanzelf-
sprekend staan wij voortdurend nauw in contact met de 
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NIEUWSLIJN SPECIAL GEREEDSCHAPPENNIEUWSLIJN SPECIAL GEREEDSCHAPPEN

PUBLICATIE ISO 45001 ‘GEZOND EN VEILIG WERKEN’
ISO 45001 ‘Occupational health and safety management 
systems – Requirements with guidance for use’ is gepubli-
ceerd. Tegelijkertijd is ook de Nederlandse vertaling van 
de norm beschikbaar gekomen. Beide documenten zijn 
bij NEN verkrijgbaar. ISO 45001 vervangt OHSAS 18001 
(arbomanagement). Op 17 april organiseert NEN het 
congres ‘De impact van de nieuwe ISO 45001’.

COMPLEET SERVICEPAKKET BEDRIJFSKLEDING
De keuze voor een nieuw bedrijfskledingpakket is een serieuze 
zaak. Evenals het organiseren van de veiligheid binnen een 
bedrijf. Wiltec heeft een compleet serviceconcept ontwikkeld 
en presenteert dit voor het eerst op de Safety&Health@Work 
beurs. Daarnaast vinden bezoekers op deze stand de nieuwste 
innovaties op het gebied van persoonlijke beschermingsmid-
delen. Tevens presenteert het bedrijf een greep uit de collectie 
van comfortabele en praktische beroepskleding met ook 
daarbij een compleet serviceconcept. 

GEREEDSCHAPDIEVEN ZIJN ACTIEF
Criminelen hebben het gemunt op  gereedschappen. 
Niet alleen een bende in Den Haag stal enorme hoe-
veelheden gereedschapskisten, ook in bijvoorbeeld 
Oost-Nederland is het bijzonder vaak raak. ”Bedrijfsbus-
sen worden op heel veel plekken open gebroken voor 
gereedschap.” Dat zegt Wouter Verkerk, directeur van 
het Verzekeringsbureau bestrijding Voertuigcriminali-
teit (VbV). De verzekeringsexpert wijst erop dat vaak 
dezelfde soort bestelbusjes de dupe zijn. “Er worden 
bovengemiddeld veel busjes van het type Volkswagen 
Crafter en Mercedes Vito gestolen of bestolen in het 
oosten van het land,” aldus Verkerk. 

BRON: AD

HILTI INTRODUCEERT NIEUWE HAAKSE SLIJPER
Hilti introduceert de AG 230-27DB, een 2700W haakse 
slijper met snoer met verbeterde veiligheidsvoorzie-
ningen zoals dodemansknop, schijfrem en draaibare 
hoofdgreep voor alle zaag- en slijptoepassingen met 
schijven tot 230 mm. De machine biedt een verbeterde 
veiligheid en werkcomfort dankzij de automatische uit-
schakeling van de motor in potentieel gevaarlijke situ-
aties. Het reduceert vibratie tot twee derden in vergelij-
king met conventionele gereedschappen en biedt dus 
een verbeterde bescherming tegen de effecten van 
een langdurige blootstelling aan vibratie. De vinger-om-
sluitende draaibare achterhandgreep zorgt voor een 
verbeterde handbescherming en een veiligere houvast.
Tenslotte heeft de slijpmachine een stevige kap voor de 
stofverwijdering en zachte grepen voor een nagenoeg 
stofvrij werken en een grotere veiligheid.

PASLODE IM45 GN LITHIUM VERBETERD
Ruim twee jaar na de introductie van de eerste versie, introduceert Paslode de verbeterde versie van het snoerloos  
haftenapparaat, de Paslode IM45 GN Lithium. 

De belangrijkste aanpassingen zijn:

•  De snel ladende Lithium accu & acculader: tot 4.200 bevestigingen  
per volle acculading (90 min). De Lithium accu is toepasbaar op  
alle Paslode Lithium apparatuur;

•  Verbeterde technologie om de werktijd te verminderen en de  
productiviteit te maximaliseren.

Het apparaat verwerkt spijkers die op de rol gemonteerd zitten in plastic tape onder 
een hoek van 0°. Het grote voordeel hiervan is dat de nagels niet beschadigd raken door de verbinding en dat er geen restma-
teriaal op het oppervlak achterblijft. De spijkers zitten per 125 stuks op een rol waardoor er minder vaak geladen hoeft te worden. 
Andere voordelen zijn o.a. een gemakkelijke diepte-instelling en een goede balans. 

ACCUKANTENFREES EN ACCUSCHAAFMACHINE IN HET 12-VOLTPROGRAMMA
Bosch biedt met de GKF 12V-8 Professional en de GHO 12V-20 Professional voor de eerste keer 
een accukantenfrees en een accuschaafmachine in het 12-voltsegment aan. Beide machines 
zijn uitgerust met een krachtige EC-motor en werken op sterke Lithium-Ion-accu’s. Professionals 
kunnen momenteel kiezen uit zeven verschillende 12-volt-accu’s: van 1,5 tot 6,0 Ah.  
Het “Flexible Power System” van Bosch garandeert hierbij de compatibiliteit met alle bestaande 
elektrische gereedschappen en laadapparaten van een voltklasse en biedt professionals 
 hierdoor plannings- en kostenzekerheid. Onder het 12-voltsysteem vallen op dit moment  
meer dan 30 machines, zoals multitools, decoupeer-, handcirkel- en reciprozagen evenals 

diverse accuschroevendraaiers.

WILTEC INTRODUCEERT DE NIEUWE SERIE GRACO KINGXL POMPEN
De Graco KingXL is ontworpen om bestand te zijn tegen de  

zwaarste werkomstandigheden en is moeiteloos inzetbaar om  
beschermende en corrosiewerende coatings te verspuiten.

Met tien verschillende uitvoeringen is er altijd een installatie  
voorhanden die voldoet aan de gevraagde spuitdruk en gewenste  

hoeveelheid verf die aangebracht moet worden. De nieuwe  
King installaties bevatten vele innovaties, speciaal ontwikkeld om  

de spuitapparatuur nog robuuster en gebruiksvriendelijker te maken.
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ROLF HEYNEN  
IN ACHT VRAGEN

BURGERLIJKE STAAT?
GETROUWD, MAAR MIJN VROUW IS HET DAAR NIET MEE EENS. WE HEBBEN  
ER OM PRAKTISCHE REDENEN VOOR GEKOZEN OM TE TROUWEN, MAAR WE  
HEBBEN NOG GEEN OFFICIEEL HUWELIJK GEHAD.

KINDEREN?
TWEE DOCHTERS. DE OUDSTE IS DRIE JAAR OUD, DE JONGSTE ZES MAANDEN.

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT?
GENIETEN VAN MIJN GEZIN EN VRIENDEN. KLUSSEN IN HUIS. EN IK LEES EN  
SCHRIJF VEEL. IK BEN MOMENTEEL BEZIG AAN EEN TOEGANKELIJK BOEK  
OVER DE KLIMAATPROBLEMATIEK, DAT DIT JAAR AF MOET ZIJN.

FAVORIETE BAND/MUZIEK?
KLASSIEKE MUZIEK. TIJDENS HET SPORTEN LUISTER IK NAAR DANCE EN HOUSE.  
IK BEN WAT DAT BETREFT EEN KIND VAN DE JAREN ’90.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING?
ZUID-FRANKRIJK EN NOORD-ITALIË ZIJN NATUURLIJK PRACHTIG. IK HOU OOK  
ERG VAN BERGLANDSCHAPPEN, ZOALS IK IN NEPAL EN NOORD-PAKISTAN  
HEB GEZIEN. IK HEB MIJN VROUW TEN HUWELIJK GEVRAAGD IN CHAMONIX  
(BIJ DE MONT BLANC). 

FAVORIETE STAD?
IK HOU MEER VAN HISTORISCHE DORPJES. HET FRANSE ORANGE, BIJVOORBEELD,  
VIND IK HEEL INSPIREREND.

FAVORIETE ARCHITECT OF GEBOUW?
DE KRAK DES CHEVALIERS IN SYRIË.

WAAR BEN JE HET MEEST TROTS OP?
DE BALANS TUSSEN WERK EN GEZIN. DAT SPREEKT NIET VANZELF,  
MAAR IS WEL HEEL BELANGRIJK.

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.

De energietransitie  
is in volle gang

AAN TAFEL MET… ROLF HEYNEN

daarvan, is me namelijk in het Midden-Oosten goed duidelijk 
geworden. Ik heb voor het laatste gekozen en ben aan de 
slag gegaan bij de Noordhollandse Energie Coörporatie.  
Ik geloofde toen al heel erg in de energietransitie. Maar in 
die tijd, een jaar of tien geleden, was dat nog geen gemeen-
goed. Zonne-energie was iets van de idealistische gekkies  
en weinigen zagen er economische kansen in.”

“Mijn partners, Peter Groot en Henriette Vrisekoop, hebben in 
het verleden diverse beurzen opgezet in de woonsector.  
Ze waren hier succesvol in omdat ze denken vanuit het 
belang van de eindklant en in Nederland een nieuw beurs-
concept hebben geïntroduceerd: de meubels werden niet 
zomaar op een stand geplaatst, maar er werd een volledige 
kamer ingericht. Zo hebben ze bijvoorbeeld de Woonbeurs 
Amsterdam opgericht en de Libelle Zomerweek. Toen ze op 
zoek waren naar een nieuwe uitdaging, namelijk duurzaam-
heid, zijn we met elkaar in contact gekomen. Het bleek al 
snel dat we dezelfde visie delen. Dit heeft geleid tot de op-
richting van Good!. Toen we na een bezoek aan een beurs 
voor zonne-energie de vraag kregen waarom een dergelijke 
beurs nog niet in Nederland bestaat, was de beslissing snel 
genomen. Zes jaar geleden organiseerden we de eerste 
editie van de Solar Solutions en sindsdien is de beurs alleen 
maar gegroeid.”

UITSTERVEN
“Baat het niet, dan gaat het niet. De toepassing van 
 duurzame energie heeft een vlucht genomen omdat de 
commerciële markt het onderwerp heeft overgenomen.  
De Nederlandse markt lag op dit gebied jaren op zijn gat,  
in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Belgische, maar momen-
teel profiteren we van de wet van de remmende voorsprong. 
De techniek en het prijsniveau zijn nu zo ver dat er een  
goed businessmodel mee te maken valt. Momenteel wordt 
2,2% van de totale stroomvoorziening in Nederland  

al opgewekt door zonne-energie en is Nederland het  
achtste land ter wereld op het gebied van toepassing van 
zonne-energie. Naar verwachting zal dit percentage in 2023, 
dus over vijf jaar, zijn gestegen tot 18%. Wereldwijd is er in 
2017 100 GW bijgeplaatst. De toepassing van warmtepom-
pen neemt eveneens een vlucht, alsook de opslag van 
zonne-energie en het elektrisch vervoer. Dit heeft allemaal 
grote consequenties voor o.a. de uitstoot van CO2. Deze 
ontwikkeling is onomkeerbaar: een eventuele toekomstige 
recessie zou natuurlijk wel een remmende werking hebben, 
maar er is geen weg terug.”

“Deze ontwikkeling is noodzakelijk. Ik heb recent het  
boek Het zesde uitsterven van Elizabeth Kolbert gelezen. 
Daarin wordt indringend beschreven dat we op dit moment 
in een nieuwe massa-uitsterfte zitten en rond het jaar 2100, 
dus over pakweg tachtig jaar, een groot deel van alle dier- 
en plantsoorten is uitgestorven. Dat is nu al aan de gang: 
vóór 2100 zullen heel veel diersoorten verdwijnen. Dat gaan 
wij nog meemaken en dat geldt in nog veel sterkere mate 
voor onze kinderen. Het zesde uitsterven houdt in dat de 
aarde al vijf perioden van massa-uitsterfte heeft gekend,  
het meest recent die van de dinosauriërs. Het huidige tempo 
van uitsterven van diersoorten duidt op de zesde.”

“Dat is nu al aan de gang. Er zijn geluiden dat we al te laat  
zijn: de gevolgen van de klimaatverandering zijn al merkbaar. 
Ik heb in Jordanië een excursie gemaakt naar een koraalrif 
en in de boot met glazen bodem voeren we kilometers lang 
over dood koraal. Dat is heel indrukwekkend, of beter gezegd: 
deprimerend. Daar staat tegenover dat het bewustzijn steeds 
verder groeit. Als je dit soort gesprekken voert, moet je eerst 
even door de grapjes prikken. Als je daar eenmaal voorbij 
bent, kom je vaak op mooie gesprekken. Het algemeen 
bewustzijn is er al wel, maar men mist het handelingsper-
spectief. Wat kun je als individu doen? Mijn antwoord is dat 
het individuele handelen juist enorm veel uitmaakt. Je kunt 
beginnen met een dag in de week geen vlees eten en je 
huis beter isoleren. Dat alleen al scheelt enorm. Het grappige 
is dat mijn idealistische vrienden, waar ik vroeger zelf lache-
rig over deed, me nu uitlachen vanwege deze houding en 
me gekscherend ‘hippie’ noemen.”

NIEUW EVENWICHT
“We zullen moeten komen tot een nieuw evenwicht. Er is 
geen alternatief. Ons economisch systeem is te ver door-
geslagen in de kapitalistische gedachte. Naast welvaart 
moet er weer meer aandacht komen voor het welzijn van 
mensen. Je ziet bij verkiezingen dat steeds extremer gestemd 
gaat worden omdat men zich door de politiek in de steek 
gelaten voelt. Wij merken wel dat het onderwerp zonne- 
energie steeds meer weerklank krijgt in de politiek. Als we 
een jaar of vijf geleden spraken met Kamerleden, werden  
we vooral lief gevonden. We kregen nog net geen aai  
over de bol en een lolly in de mond. Dat is nu wel anders. 
Tijdens bijeenkomsten vertel ik wel eens het verhaal hoe  
ik Ed Nijpels rondleidde over de Solar Solutions en zijn  
mond letterlijk openviel van verbazing over wat er allemaal  
is in deze branche.“

“En we staan nog maar aan het 
begin van de ontwikkelingen. 
Het gaat sneller dan we denken 
en ik vind het heel mooi om 
daar met onze trendrapporten 
bovenop te zitten. Het blijft 
belangrijk om niet vanuit de 
techniek te redeneren, maar 
vanuit het perspectief van de 
eindklant. Daar gaat het nog 
wel eens mis. En het blijft ook 
nodig om de politiek attent 
te maken op wat er allemaal 
in de solarbranche gebeurt. 
Ik ben ervan overtuigd dat 
het eind van de groei van de 
solarbranche nog lang niet 
in zicht is.” ■

Het onderzoeksbureau Good! is verantwoordelijk voor de 
organisatie van de jaarlijkse vakbeurs voor de  solarbranche 
Solar Solutions. Daarnaast publiceert men jaarlijks vier 
trend rapporten, waaronder het Solar Trendrapport en het 
 Warmtepomp Trendrapport. Uit het Solar Trendrapport,  
dat eerder dit jaar werd gepresenteerd, blijkt dat de solar-
branche explosief aan het groeien is. Rolf Heynen is het 
gezicht van de organisatie. Hij heeft het bedrijf opgericht met 
zijn partners Peter Groot en Henriette Vrisekoop, beiden spe-
cialisten in pr en het organiseren van evenementen.

ZONNE-ENERGIE NEEMT VLUCHT
“Na mijn studie politieke wetenschappen en een reis door 
het Midden-Oosten stond ik voor de keuze of ik correspon-
dent in het Midden-Oosten wilde worden, of me bezig zou 
gaan houden met het energievraagstuk. De urgentie van het 
grondstoffenvraagstuk, en de geopolitieke consequenties 
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Nieuwste ontwikkelingen op  
vakbeurs voor zonne-energie

Twee dagen lang bood de beurs een internationaal aanbod 
aan innovatieve en duurzame technologieën van meer dan 
220 toonaangevende bedrijven uit meer dan 30 landen op 
het gebied van zonne-energie. 

Beide vakbeurzen werden geopend met een paneldebat 
onder leiding van Rolf Heynen, directeur van duurzaam 
 onderzoeksbureau Good!. Aan het debat namen o.a.  
Olof van der Gaag (directeur NVDE), Jaap de Knegt (DHPA), 
Wim Mans (bestuurslid Warmtenetwerk),  
Frank Schoof, (voorzitter Platform Geothermie)  
en Doekle Terpstra (voor zitter UNETO-VNI) deel. 

De groei van zonnestroom is structureel onderschat. In 2021  
verwachten we 1TWp (bron: Solar Power Europe). De voor-
waarden van grootschaligheid zijn: lage kosten, nieuwe 
markten en integratie in het energiesysteem en de leefom-
geving. Tijdens de Solar Solutions Int. werden de nieuwste 
innovaties op het gebied van zonne-energie getoond, 
bijvoorbeeld van TU Delft, ECN, SEAC, Solliance en TNO.  
Dit behelsde o.a. zonnepanelen in het wegdek, vangrail of 
gevel (TNO), zonneceldakpannen voor nieuwbouw en reno-
vatie (een samenwerking van ZEP en Breedveld en Schröder) 
en zonnepanelen in verschillende kleuren en designs (ECN). 

Voor de ontwikkeling van het hoger onderwijs en  
know-how bij bedrijven op het gebied van zonne-energie, 
biedt TU Delft bovendien online Micro Masters programma’s 
aan in Solar Energy Engineering.

DUURZAAM VERWARMD 
Dit jaar was de eerste keer dat Duurzaam Verwarmd 
 tegelijkertijd werd georganiseerd en deze noviteit is positief 
ontvangen. Deze vakbeurs toonde de nieuwste, net gelan-
ceerde producten op het gebied van duurzaam verwarmen, 
ventileren en koelen op de Innovatieboulevard. Denk bij-
voorbeeld aan de innovatieve warmtepomp van Weishaupt 
via Monarch en de nano infrarood warmte panelen van 
Degreen.

De eerste Innovation Award voor Duurzaam Verwarmd 2018 
is gewonnen door HR Solar met de NERO, het eerste zonne-
paneel voor warmte ter wereld met zowel qua oppervlakte als 
dikte exact gelijke afmetingen als een pv-paneel. De award 
is gegaan naar HR Solar vanwege de Nederlandse innovatie, 
esthetiek en nieuwe technologie van de Nero. ■

SOLAR SOLUTIONS INT 2018

De vakbeurs Solar Solutions Int, 21 en 22 maart in Expo Haarlemmermeer,  

is in zes jaar tijd uitgegroeid tot het grootste kennis-, netwerk- en vakevent  

voor zonne-energie in de Benelux. De nieuwste editie telde het grootste  

aantal exposanten en bezoekers tot nu toe. Dit jaar werd voor het eerst de 

vakbeurs Duurzaam Verwarmd 2018 tegelijkertijd georganiseerd.

WIJ HOUDEN U OP DE HOOGTE 
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Wij adviseren u graag: 0251 22 93 23 
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Bij platte daken denk je aan Anjo!
Anjo ontwikkelt en produceert innovatieve oplossingen voor de dak- en

installatiebranche om snel en eenvoudig topkwaliteit te kunnen leveren. 
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Patent op betrouwbaarheid
• Vent-Alu ontluchtingen
• Hemelwaterafvoeren
• Windgedreven ventilatoren
• Rookgas renovatiesets
• Kabeldoorvoeren
• Ventilatiedoorvoeren
• Rookgasafvoerkappen
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Een verdrievoudiging van de omzet en het personeelsbestand in 10 jaar tijd: 

Tectum Group, specialist in daken en gevels, kan bij de opening van hun 

 nieuwe hoofdkwartier op de oude Ford-locatie in het Belgische Genk terug-

blikken op een mooie groei en maakt zich op voor stevige investeringen.

Tectum Group ziet toekomst 
in oude Ford-locatie

BEDRIJFSNIEUWS

bestaande locatie geïnvesteerd zal worden. De focus  
van het bedrijf ligt in de Benelux, maar ook Polen,  
waar het bedrijf een vestiging heeft in Warschau, is een  
belangrijke markt. In februari kondigde Tectum Group  
nog de participatie aan in het Nederlandse Hollanddak. 

Tectum Group kende het afgelopen decennium een specta-
culaire groei. De omzet groeide van 32 miljoen euro in 2007, 
naar 130 miljoen euro in 2017. Een meer dan verdrievoudi-
ging. Deze groei wordt ondersteund door een almaar groter 
personeelsbestand. In 2007 telde de groep 150 medewerkers, 
nu zijn er 420 medewerkers. 

Rudy Evens, CEO van Tectum Group, schrijft het succes toe  
aan ondernemerschap: “Wij kijken steeds actief uit naar 
nieuwe partners om samen te groeien. Dit zowel aan toeleve-
ringszijde als aan klantenzijde. Ook overnames zijn belangrijk 
om verder te groeien en zo te kunnen genieten van schaal-
voordelen en een sterke positie in de markt te verwerven.  
Onze langetermijnvisie zorgt ervoor dat we geen angst 
 hebben om te investeren.”

Om de sterke groei van de afgelopen jaren op te vangen, 
verhuisde het hoofdkantoor naar de nieuwe locatie in Genk, 
met zicht op de oude Ford-fabrieken. Een bewuste keuze:  
“De locatie van ons nieuwe hoofdkwartier is zowel een strate-
gische als een symbolische keuze. Een centrale ligging in  
de Benelux was cruciaal om onze groei in binnen- en buiten-
land te kunnen voortzetten. Daarnaast hechten we ook  
veel belang aan de Limburgse verankering van ons bedrijf. 
Onze wortels liggen hier en veel van onze medewerkers zijn 
uit de buurt afkomstig. Die wortels familiale waarden zijn 
belangrijk bij Tectum Group”, aldus Rudy Evens. ■ Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

De voorbije twee jaar werd 15 miljoen euro geïnvesteerd. 
Men investeerde vooral in de aankoop en bouw van het 
nieuwe distributiecentrum in Genk, dat op 6 maart jl. officieel 
werd geopend. Ook de komende jaren zet Tectum Group  
de investeringspolitiek voort met 3 miljoen euro, die voor-
namelijk in nieuwbouw en de uitbreiding en renovatie van 

Van links naar rechts: Yves Biesmans , Filip Biesmans (de twee zonen: 

de tweede generatie), Jean Biesmans (oprichter Tectum Group),  

Rudy Evens (CEO Tectum Group).
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Dit artikel is het eerste in de rubriek die Tectum zal verzorgen  

voor Roofs. In deze rubriek zal het uitgebreide palet aan  

onderwerpen beschreven worden waarmee het opleidings- 

instituut voor de dakenbranche zich bezighoudt.

Voor de sector 
 opleiden en scholen

BERICHTEN VAN TECTUM

waarde. Het zou toch altijd het ultieme streven moeten zijn 
om vaklui en toekomstige vaklui diploma’s te laten halen. 
Kortom, de ultieme toets op vakbekwaamheid moet uitein-
delijk voorbehouden zijn aan werkgevers, werknemers en 
onafhankelijke Opleidingscentra (ROC), via vakopleidingen. 
Dan klopt het pas echt. 

Voor dit alles, deze trajecten, waarbij het vooral om oplei-
dingen gaat, zal wel financiering geregeld moeten worden, 
want, zoals eerder gemeld, scholen en opleiden kost heel 
veel geld. Stevige afspraken in cao’s hiervoor zijn dan ook 
onontbeerlijk. Vanuit deze gedachte van gemeenschap-
pelijke verantwoordelijkheid voor kwalitatieve vaklui binnen 
 bedrijfstakken, dragen ook die werkgevers en werknemers 
dan toch bij aan het uiteindelijke doel, waarvan iedereen 
beter wordt: een meer dan uitstekend met kennis uit- en 
toegeruste sector. De gedachte, dat je ook vakmatig beter 
wordt zonder naar school te gaan om een opleiding te 
 volgen, zoals het wellicht vroeger wel kon, vergeet het maar. 
Die tijd ligt ver achter ons.

Om tot succes te komen op het gebied van scholen  
en opleiden, moet wel aan een aantal voorwaarden 
 voldaan worden:

1.  Opleiden voor een echt vak kan en moet via de BBL-con-
structie, de beroepsbegeleidende leerweg, waarbij leren 
en werken hand in hand gaan. Het gaat om loon ver-
dienen en loon naar werken. Als er gewerkt wordt in een 
(bijna) volle werkweek, is alleen een arbeidsovereenkomst 
hiervoor de basis, geen stage. Aan arbeidsovereenkomsten 
worden rechten en plichten ontleend en wederzijds kunnen 
eisen worden gesteld. Het kan echt niet anders, om tot 
goede vorderingen om een betere vakman of vakvrouw te 
worden te komen.

2.  Opleiden kost heel veel geld. De bijdrage vanuit de 
 overheid voldoet (momenteel) niet. In die zin dat met de 
overheidsmiddelen niet tegemoet gekomen kan worden 
aan de eisen en wensen, die bedrijfstakken vaak aan-
vullend stellen aan het opleiden voor een ambacht,  
voor een vak. Afhankelijk van het soort opleiding en de 
investering die nodig is, is er in algemene zin aantoonbaar 
van ca. € 12.000 - € 15.000 per individueel BBL-traject  
(lees: leerling) per opleidingsjaar. Aanvullend, maar dan 
heb je ook echt iets en kunnen werkgever en werknemer 
werkelijk verder komen met elkaar. Dit betekent dat,  
indien de overheid zijn verantwoordelijkheid niet neemt, 
werkgevers en werknemers het samen moeten regelen.

3.  Trajecten om een vak te leren of bij te houden kunnen het 
beste op initiatief van, en/of gesteund door, werkgevers 
en werknemers, ook inhoudelijk. Slechts deze vorm van 
sectoraal gerichte scholen en opleiden wordt collec-
tief  gefinancierd via gezamenlijk opgebrachte gelden, 
 beheerd in fondsen. Het moet wel bijdragen aan het  
ambachtelijk vakmanschap. Bovenstaand sluit naadloos 
aan op het ideaal van de kleinschaligheid, met een 
gericht aanbod dat leidt tot kwalitatieve versterking van 
de continuïteit van sectoren. Het leidt aan de ene kant, 
hoe dan ook, tot meer instroom: er is immers volop echte 
aandacht voor de nieuwe collega. Anderzijds weet de 
zittende werknemer ook dat hij er werkelijk toe doet en dat 
hij/zij niet zo maar de zoveelste voorbijgan ger is. Vaklui, 
ambachtslieden, willen maar vooral één ding: goed en 
mooi werk maken tegen een uitstekende beloning, dat 
zeker. Maar wel met de juiste aandacht  
en waardering.

Als al eerder benoemd, maar nu met meer nadruk: één en 
ander dient door partijen op afstand aangestuurd te  

worden. De uitvoering ervan zal altijd plaats moeten 
vinden via een samenwerking tussen sector en 

school (ROC). De voorkeur hierin gaat echter 
uit naar het werken met 

sectorale en regionale ambachtsscholen, die financieel lean 
en mean zijn. Hierdoor zullen uiteindelijk sectoren versterkt 
worden, door binding met en verantwoordelijkheid voor de 
eigen bedrijven. 

De nadruk zal dan komen te liggen op de regionale 
 behoeften en de aansluiting hierop. Ook kunnen zo zaken 
geregeld worden voor die sectoren, die geringer zijn in 
 omvang en daardoor in aanleg kwetsbaarder.

Uiteindelijk leidt dit tot een afstemming per sector en per 
 regio, die financieel beheersbaar kan en moet zijn.  Hierdoor 
is de collectiviteit en dus de toekomst van scholen en op-
leiden van en voor sectoren geborgd. Eén en ander leidt 
uiteindelijk tot o.a.:

•  Betere financiële armslag en toezicht;
•  Gedragenheid door sociale partners;
•  “Eigen” opleidingen;
•  Meer vakmanschap;
•  Betere inzet van het scholen t.b.v. sectoren;
•  Collectief opleiden, maar individueel als het moet, via 

intensieve begeleiding door externe, door bedrijfstakken 
aangestuurde partijen, die zo tot de sectoren zelf gaan 
behoren;

•  Verbeterde instroom en tegengaan van vergrijzing.

Zo dragen ook niet opleidende werkgevers (en werknemers) 
bij aan het versterken van sectoren. Immers, er kan gebruik 
gemaakt worden van de voorziening, maar ook bij niet 
 gebruikmaking is de financiële bijdrage gewaarborgd.  
En vergeet vooral ook niet de ZZP’er of onderaannemer in 
het geheel te betrekken.

Echte samenwerking en afstemming tussen sociale partners, 
dat is het uitgangspunt. Stevige brancheverenigingen en 
sterke vakbonden, die het ook nog eens de meeste tijd goed 
met elkaar kunnen vinden. Laat hier nu grotendeels beschre-
ven zijn hoe het in de dakbedekkingsbranche geregeld is 
of wellicht aanvullend nog geregeld zou kunnen worden. 

 Dat gun je ook andere 
sectoren!! ■

Dit artikel kunt u lezen  

op www.roofs.nl

Het is van groot belang dat een bedrijfstak over fatsoenlijk  
en vakbekwaam personeel beschikt. Dat komt de kwaliteit 
van de bedrijven in zo’n bedrijfstak vanzelfsprekend ook 
weer ten goede. Uiteindelijk zijn klanten en opdrachtgevers 
hopelijk heel tevreden en kan er kwalitatief werk geleverd 
blijven worden. Om dit te bereiken, is het nodig om veel tijd 
en geld te investeren: het komt immers niet allemaal vanzelf. 

Over hoe dit moet en hoe dit geregeld moet worden, zijn 
boeken vol geschreven door alles en iedereen. Ministers en 
ambtenaren, doorgestudeerde geleerden, velen hebben er 
een mening over.. Om iets zinvols op papier te zetten moet 
je echter over de kunst van het weglaten beschikken. Er zijn 
veel mitsen en maren te verzinnen, het gaat om een heldere 
kijk op hoe je hier op in moet spelen en belangrijker nog: 
hoe het betaald en georganiseerd moet gaan worden.

Dit is een kijk op afgestemd opleiden voor bedrijven en 
 werknemers in het algemeen, maar voor ambachtelijke 
 sectoren, zoals de dakbedekkingsbranche, daar waar je  
nog echt een vak leert, in het bijzonder. 

Eerst maar eens een duidelijk onderscheid maken tussen 
scholen en opleiden, want dat is wel heel belangrijk:
•  Scholen is het volgen van cursussen of andere korte 

 trajecten voor het vak.
•  Opleiden is het volgen van langere leertrajecten,  

die uiteindelijk resulteren in een diploma, erkend door  
het Ministerie van OC&W (…dan pas heb je er namelijk  
iets aan).

Korte cursussen kunnen gestapeld worden, die dan ook weer 
opleidingen worden genoemd. Het leidt echter voorals-
nog niet tot diplomering met een door de Minister erkend 
diploma. Daarom moet het minder tellen, heeft het minder 



Roofs     6564     Roofs

Over het dak onder 
het groen

GROENDAKEN

Stichting Roof Update

“Zorg dat het dak onder het groen degelijk van kwaliteit 
is en dit minimaal blijft zolang het groendak meegaat,  
of tot wanneer het gehele dak vervangen zal worden.” 
Zo opent Eduard Beekhuizen van Polygum en deskun-
dige bij de Stichting Roof Update zijn college over 
dakbedekking voor het vakblad Roofs. Hij constateert 
dat opdrachtgevers steeds vaker groene daken wensen. 
Verleid door de plaatjes van architecten en het groeien-
de aantal voorbeelden van groene daken in de praktijk. 
Hoewel hij werkt bij een producent van bitumineuze 
dakbedekking, juicht hij die ontwikkeling toe: “We willen 
allemaal een groene, betere wereld. En als wij kunnen 
zorgen voor een degelijke basis voor al die groene dak 
wensen, zijn we samen sterk. Om kwalitatief hoogwaar-
dige daken te realiseren, moet het aan de basis kloppen.  
En daar zijn wij sterk in.” 

Beekhuizen geeft een tiental handreikingen waarmee 
de ontwerpers van daken en de opdrachtgevers hun 
voordeel kunnen doen.

1 GEEN ISOLATIE
Een groendak is officieel geen isolatie. Een groendak 
geeft ´s zomers een lagere daktemperatuur. Hierdoor is 
de binnentemperatuur ook lager, wat energie bespaart. 
´s Winters zal het groene dakpakket ook invloed hebben 
op de warmte binnen, zoals de ijsblokken van een iglo 
ook beschutting bieden. Sneeuw is koud, maar een 
sneeuwdeken isoleert de binnenkant van de kou buiten. 
Maar de invloed van deze voorbeelden is niet continu 
gelijk. Daarnaast zorgt de waterbuffering tussen het dak 
en het groen voor een geleiding van de temperatuur. 
Om deze redenen kan en mag je het groendak niet 
meenemen in de isolatiewaarde. Het is dus zeer belang-
rijk dat er onder het groene dak wordt gekozen voor 
goede en voldoende isolatie.

2 LEVENSLANG
Een groendak plaats je niet voor een paar jaar. Je wilt 
hier de gehele levensduur van het dak van genieten. 
Het is daarom belangrijk om te kiezen voor een goede 
kwaliteit dakbedekking eronder. Zo kan het regelmatig 
duurzamer en/of goedkoper zijn om een bestaand dak  

eerst te overlagen met nieuwe dakbedekking, zodat deze  
weer minimaal 30 jaar mee kan, en dan pas een groen - 
dak toe te voegen. Ook als de dakbedekking nog niet 
versleten is. Het is simpelweg veel duurder om bijvoor-
beeld na tien jaar het groen weer te verwijderen om ver- 
volgens de dakbedekking te vervangen en het groen-
dak terug te plaatsen.

3 KWALITEIT
Kies voor een goede kwaliteit dakbedekking. Er zijn grote 
verschillen tussen de soorten materialen en de kwaliteit 
per merk. Zo plaats je een kunststof dak vaak in één 
laag, waar een bitumen dakbedekking meestal twee-
laags wordt aangebracht. Dezelfde verschillen zijn in de 
kwaliteit terug te vinden. Zo zijn er goedkope versies die 
al problemen geven na 10 jaar gebruik, maar ook zijn er 
typen dakbedekking met een bewezen levensduur van 
meer dan 35 jaar. 

4 LEVENSDUUR
Het aanbrengen van een groendak heeft enorm veel 
voordelen. Allereerst wordt de levensduur van de dakbe-
dekking verdubbeld. De keuze in kwaliteit wordt hiermee 
dus nog belangrijker. Hiermee kan een groendak tot 
wel 70 jaar meegaan. Gekeken naar de gemiddelde 
levensduur van een gemiddeld pand in Nederland, 
overstijgt de levensduur van het dak, de gemiddelde 
levensduur van het pand en gaat deze dus de gehele 
levensduur van het pand mee. Bovendien is de gemid-
delde kostprijs per m2/per jaar van een groendak vaak 
goedkoper dan een normaal dak, door de verlenging 
van de levensduur.

5 WORTELWEREND
Groendaken worden vaak toegepast bovenop het be-
staande daksysteem. Hiervoor moet er een wortelwerend 
doek worden aangebracht en eventueel kleine aanpas-
singen worden gedaan. Als hier bij de bouw/renovatie 
gelijk rekening mee wordt gehouden, kan er gekozen 
worden voor wortelwerende dakbedekking. Dit is goed-
koper en bespaart een materiaallaag. Minder materiaal, 
minder arbeidsloon, minder eindproduct, enzovoorts.

6 POSITIEF
De voordelen van een groendak zijn legio. Om iemand 
van de keuze voor een groendak te overtuigen, kun je 
putten uit een rijk arsenaal. Meer zuurstof, reductie van 
CO2, de langere levensduur van het dak, het verhogen 
van de biodiversiteit. Een prettigere leefomgeving,  
de vermindering van de opwarming van de aarde 
en het Urban Heat Island-effect. En denk ook aan het 
ver tragen en verminderen van het hemelwater in de 
riolering en het opvangen van fijnstof.

7 OVERAL TOEPASBAAR
Wist u dat een groendak op de meeste daken mogelijk 
is? Allereerst zijn er systemen waarbij een groendak  
op daken tot een hoek van 45 graden kan worden 

toegepast. Groendaken zijn dus niet alleen voor platte 
daken. Daarnaast zijn er vele verschillende systemen.  
Te beginnen bij de lichtgewicht systemen. Deze zijn 
zo licht dat ze op bijna alle daken toegepast kunnen 
worden. Doordat dit ook gelijk de platste systemen zijn, 
voldoet het dak snel aan de voorwaarden en kan dit 
systeem bijna overal worden toegepast. Heeft u een 
sterkere constructie, dan kunt u een zwaarder type 
aanbrengen. Denk bijvoorbeeld aan bloemendaken, 
grasdaken of zelfs dakparken.

8 SUBSIDIE
In veel gemeenten zijn er subsidies beschikbaar voor  
groendaken. Door deze lagere prijs, kun je geld  verdienen 
met je dak!

9 HOGERE OPBRENGST
Zonnepanelen boven een groendak presteren beter door  
de lagere daktemperatuur ten opzichte van een zwart 
dak. Met een warmte boven het dak boven 26 graden, 
zorgt elke graad hoger voor een opbrengstverlies van 
0,5 procent.

10 DRAAGLAST
Tenslotte: let goed op dat u de juiste keuzes maakt met  
betrekking tot het maximaal toelaatbare draagvermogen  
van uw dak. Het gaat nog regelmatig fout op het dak, 
omdat men niet weet wat de regels zijn. Allereerst moet 
de draagconstructie sterk genoeg zijn voor alle toevoe-
gingen. Komt er een groendak op, moet de constructie 
dit kunnen dragen, maar ook de regen die op het dak 
valt en blijft hangen in de bufferlaag. Er moet bovendien 
ook rekening gehouden worden met sneeuwval en de 
extra sneeuw die onder de panelen in de schaduw kan 
blijven liggen. Ook niet onbelangrijk, de onderhoudsman  
moet er ook nog overheen kunnen lopen. Kortom: het is 
erg belangrijk dat de juiste keuzes van de verschil- 
lende disciplines op het dak gecombineerd worden.  
De Stichting Roof Update is in staat om al deze kennis  
en regels bij elkaar te brengen en een integraal advies 
uit te brengen. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

CHECKLIST VOOR VERANTWOORDE GROENE DAKEN:
1) IS DE CONSTRUCTIE GESCHIKT ?
2) IS DE KWALITEIT VAN HET DAK (NOG) NAAR BEHOREN ?
3)  VOLDOET HET DAK AAN DE EISEN (HOOGTE DAKRAND,  

DUBBELE WATERDICHTING, WINDWEERSTAND)
4) WAT MOET ER ALLEMAAL OP HET DAK KOMEN ?
5) WELKE OVERIGE GEWICHTEN KOMEN ERBIJ ?
6) IS ER GEDACHT AAN DE VEILIGHEID ?
7) CORRESPONDEREN ALLE LAGEN VAN DE OPBOUW MET ELKAAR ?
8) WORDT ALLES JUIST VERWERKT ?

Met de groeiende belangstelling voor groene daken, groeit ook de zorg over 

de kwaliteit van de daken waarop dit groen wordt gelegd. Met een aantal 

eenvoudige handreikingen voorkomt u onvrede over het eindresultaat.
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Met spoed gevraagd: aantoonbare ervaren 
zink-koper-en loodwerkers en leidekkers

Ook voor uw Schub, Duits-of Oud-Duitse leibedekkingen door geheel Nederland”.
ERM gecertificeerd (erkende restauratie kwaliteit monumenten)/komo- & KvINL-gecertificeerde metalen dakbedekker

Droge oversteek dankzij vakmanschap op 22 meter hoogte

Futuristische paraplu met 
Triflex ProDetail afgewerkt
Deze zomer moet het af zijn: de enorme paraplu, ook wel ‘Bollendak’ of 
‘Iconisch Dakvlak’ genoemd, die gaat zorgen voor een droge oversteek tussen 
het ‘nieuwe’ Hoog Catharijne en het bus- en treinstation. 

Meer dan 22 meter hoog is het bouwwerk boven het plein, en om de schaal 
aan te geven: er waren alleen al zestig vrachtwagens nodig om de benodigd-
heden voor de 70.000 kubieke meter grote bouwsteiger aan te leveren. 

De bouw maakt onderdeel uit van de transformatie die het Utrechtse stations-
gebied ondergaat onder de naam: ‘CU2030’. Dit grootschalige project moet 
gereed zijn, zoals de naam al doet vermoeden, in het jaar 2030. 

De paraplu bestaat uit een stalen dakframe dat rust op 7 stalen kolommen 
waarin diverse grote lichtkoepels worden geplaatst. Het stalen dak is bedekt 
met een PVC dakbedekking en voor de afwerking van alle opstanden, randen 
en detailleringen is gekozen voor Triflex ProDetail. Dat dicht de onderdelen 
van de paraplu uitstekend af. Op het moment wordt er hard gewerkt om dit 
voor de zomer te realiseren.

Het aanbrengen van in totaal 300 strekkende meter ProDetail, wat uitgevoerd 
wordt door JL Kunststoffen BV, neemt ongeveer 3 weken in beslag, afhankelijk 
van de weersomstandigheden. Hoewel Triflex ProDetail koud verwerkbaar is, 
moet het buiten wel droog zijn voor de juiste wijze van applicatie.

Wanneer alle werkzaamheden in de zomer achter de rug zijn, is de futuristische 
paraplu door iedereen te bewonderen. En de randen, opstanden en detail-
leringen zijn in ieder geval dankzij Triflex ProDetail en de specialistische 
applicatie van JL Kunststoffen, naadloos afgewerkt en gegradeerd waterdicht 
voor de komende jaren!

Kom van dat dak af! En solliciteer bij Triflex.

Tenminste, als jij het verschil weet tussen plat, zadel, schild en koepel 
en deze graag eens van een andere kant wil bekijken. Wij zoeken 
namelijk een Business Development Manager voor het segment daken
en dakdetails. Als Business Development Manager zal je onze producten
onder de aandacht brengen, advies geven en intern en extern relaties 
opbouwen. Dit in samenwerking met de huidige rayonmanager. 
Bovendien geef jij de strategische richting aan binnen dit segment.

Geïnteresseerd? De volledige vacature vind je op www.triflex.nl.
Direct solliciteren kan door te mailen naar vacature@triflex.nl.

Triflex BV | Boerendanserdijk 35 | 8024 AE  Zwolle | T: +31 (0)38 460 20 50 | info@triflex.nl | www.triflex.nl
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Begin dit jaar maakte Marco de Kok, lid van de redactieraad van Roofs,   

de overstap van een certificatie-instelling naar een fabrikant van inlagen.  

De redactie vroeg hem deze overstap toe te lichten en uitleg te geven bij  

de activiteiten van zijn nieuwe werkgever.

Inlage is van groot belang voor 
kwaliteit bitumineuze dakbanen

BEDRIJFSNIEUWS

daken toegepast. De inlage zorgt voor de dimensionele sta-
biliteit van de uiteindelijke bitumineuze dakbaan. Tevens kan 
de inlage een grote bijdrage leveren aan de vliegvuurbe-
stendigheid van de bitumineuze dakbaan. En tenslotte zorgt 
de inlage ervoor dat de dakbaan niet makkelijk inscheurt ter 
plaatse van bevestigers en dat het eventuele bewegingen in 
de ondergrond kan opvangen. Al deze argumenten maken 
de inlage een zeer belangrijke en essentiële component van 
de totale dakbaan.

Net zoals er veel verschillende dakbaanproducenten zijn,  
zijn er uiteraard ook verschillende producenten van inlagen. 
De techniek die Low & Bonar gebruikt is bijzonder. Colback®, 
zoals het merk van de inlage luidt, is een zogenaamd spin-
vlies dat geproduceerd wordt door hele dunne eindeloze 
draadjes (filamenten) van polyester die in een draaiende 
beweging op een lopende band worden neergelegd.  
Deze filamenten worden door afzuiging op de lopende open 
mat gezogen en met warmte thermisch met elkaar verbon-
den. Het bijzondere aan de techniek van Low & Bonar is dat 
dit een tweetraps proces is. De dunne filamenten worden 
apart geproduceerd, gebundeld tot een garen en op grote 
klossen opgerold om vervolgens in de tweede stap tot een 
vlies verwerkt te worden. 

Dit tweetraps proces biedt grote voordelen. We kunnen het  
spinvlies in vele variaties maken door het gebruik van ver-
schillende soorten garen/filamenten. Een filament bestaat uit 

een kern van het polymeer PET met daaromheen een huidje 
van een andere polymeer zoals polypropyleen, polyamide 
of co-PET. Het polymeer dat het huidje vormt van het filament 
heeft een lager smeltpunt dan het polymeer van de kern 
van het filament. Door het vlies met hete lucht te verwarmen 
tot het smeltpunt van het polymeer van de huid zal de huid 
bij de cross links aan elkaar smelten en de kern zal intact 
blijven. Er is dus geen bindmiddel nodig die andere produ-
centen van inlagen wel moeten gebruiken. Het voordeel  
van een thermisch gebonden vlies is dat het vlies meer  
open is in vergelijking met een chemisch gebonden vlies. 
Deze openheid van het vlies maakt het voor de dakbanen-
producent makkelijker de inlage te impregneren, waardoor 
een volledige opname gegarandeerd wordt en de snelheid 
van produceren mogelijk kan worden verhoogd. Het vlies 
is ook relatief dun, waardoor er dunnere en dus ook goed-
kopere dakbanen geproduceerd kunnen worden. Ook is 
een dunne inlage zeer geschikt om te worden toegepast in 
zelfklevende dakbanen.

Polyester is een kunststof dat enigszins rekbaar is, zeker onder 
invloed van warmte: als het door de hete bitumen doorge-
trokken wordt tijdens het productieproces. Om oprekking 
te voorkomen, wordt er voor de toepassing als inlage voor 
dakbanen een glasdraden/scrim of een glasvlies (of zelfs 
beide) in het vlies opgenomen. Het glas zorgt ervoor dat het 
vlies tijdens de productie niet opgerekt wordt, maar zorgt ook 
voor een goede stabiliteit van het eindproduct: de dakbaan 
zelf. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de dimen-
sionele stabiliteit van de toplagen. In de meest recente versie 
van beoordelingsrichtlijn BRL1511 voor het KOMO-certificaat 
is de eis aangescherpt van 0,6% naar 0,3%. Om hieraan te 
voldoen is een gecombineerde inlage van polyester en glas 
absoluut noodzakelijk.

Het glasscrim heeft ook een positieve invloed op de vlieg-
vuurbestendigheid van de totale dakbaan. Uiteraard heeft 
dit ook te maken de bitumencompound van de dakbaan, 
maar het glas kan een steentje bijdragen. Dient de dakbaan 
aan zwaardere eisen inzake vliegvuurbestendigheid te vol-
doen (Broof(t2) of Broof(t3), dan kan er een glasvlies i.p.v.,  
of zelfs samen met, een glasscrim worden toegepast.

Een ander voordeel van de Colback® inlage is dat de 
verdeling van de filamenten in cirkels gedaan wordt en de 

filamenten van het vlies hierdoor heel gelijkmatig verdeeld 
wordt over het totale vlies. Dat betekent dat de sterkte (trek-
sterkte en uitrekking) nagenoeg in alle richtingen in het vlies 
gelijk zijn. Dit heeft op zijn beurt weer een positieve invloed 
op de doorscheursterkte van het vlies met als gevolg een 
beter resultaat wanneer een dakbaan met een Colback®  
inlage in een windkist getest wordt om de weerstand 
tegen windbelasting te bepalen. Hierdoor zijn er minder 
bevestigers nodig, wat een fikse besparing op kan leveren.

STRUCTUURMAT
Naast de inlagen voor dakbedekking produceert Low & 
Bonar o.a. ook nog een 3D-structuurmat, genaamd ENKA®. 
Deze 3D-structuurmat bestaat uit ‘sliertjes’ (dikke filamenten) 
polymeer die door een soort mal in een bepaalde vorm 
gegoten kunnen worden. Deze vorm kan een pyramidevorm  
zijn met aan boven- en onderzijde een open structuur,  
of aan één zijde een gesloten structuur. Of een noppenstruc-
tuur, of een V-shape structuur. Deze ENKA® 3D-structuurmat-
ten worden voor zeer uiteenlopen doeleinden toegepast. 
Denk daarbij aan bijvoorbeeld afstandhouders c.q. ‘spacers’ 
om ventilatie te creëren, bijvoorbeeld onder een metalen 
dak. Bij een zinken dak is dit essentieel om corrosie te voor-
komen, maar bij een dak van een ander metaal kan deze 
3D-structuurmat zorgen voor geluidsreductie bij regen of 
hagel. Maar ze worden ook toegepast bij de fabricage van 
bijvoorbeeld bladen van windmolens. Ze worden ook als 
drainagelagen voor o.a. groendaken, maar ook voor wegen, 
vliegvelden en verticale drainage bij funderingen en kelders 
onder het maaiveld. De 3D-structuurmat kan in combinatie 
met een waterretentievlies zorgen voor een waterbuffering 
en hiermee een vertraagde waterafvoer of watervoorziening 
voor de vegetatie in droge perioden dienen.

Mijn taak als Technical Manager Building is de volgende.  
Ik zal de markt moeten voorlichten over de mogelijkheden 
(en onmogelijkheden) van onze producten, klanten advise-
ren over welk type inlage het meest geschikt is voor hun toe-
passing, maar ook het doorontwikkelen van de producten, 
zodat ze blijven voldoen aan de steeds veranderende eisen 
vanuit de markt, klanten en regelgeving. Het feit dat achter 
mijn functienaam “Building” staat, betekent dat er nog meer 
Technical Managers bin-
nen Low & Bonar zijn met 
elk hun eigen vakgebied. 
Zo is er een Technical Ma-
nager voor civiele toepas-
singen, Interior & Trans-
portion toepassingen en 
industriële toepassingen. 
En allemaal staan ze ten 
dienste van de klant om 
zij aan zij, als partners, het 
beste uit hun eindproduct 
te halen met behulp van 
onze materialen. ■

Marco de Kok

Ik vind mijzelf nogal honkvast als het gaat om mijn profes-
sionele carrière. In de bijna 30 jaar dat ik op de arbeidsmarkt 
aanwezig ben, heb ik tot nu toe (slechts) vier werkgevers 
gehad. Als ik het arbeidsverleden van veel van mijn LinkedIn 
connecties bekijk, zit ik daarmee ver onder het gemiddelde. 
Mijn meest recente overstap (sinds 1 januari 2018) is die 
naar de functie van Technical Manager Building bij de firma 
Low & Bonar B.V. in Arnhem. Ik vermoed dat bij de meeste 
lezers van Roofs dit bedrijf geen lampje doet branden en 
daarom grijp ik deze kans aan om Low & Bonar voor te stel-
len en wat mijn functie bij dit bedrijf inhoudt.

DRAGER
Low & Bonar (voorheen Colbond genaamd, wellicht dat dit 
bij meer mensen bekend is) is een producent van techni-
sche textielen, zogenaamde nonwovens. Deze nonwovens 
worden in uiteenlopende toepassingen gebruikt, zoals bac-
kings van tapijten, filtratietechnieken, bodemmatten in de 
automotive industrie, maar ook als inlage voor met name bi-
tumineuze dakbanen. De inlage van dakbanen is van groot 
belang om überhaupt een bitumineuze dakbaan te kunnen 
produceren. De inlage wordt ook wel ‘drager’ genoemd, om-
dat de bitumencompound op deze ‘drager’ wordt gesmeerd. 
Er zijn wel technieken waarbij een dragerloze bitumen 
dakbaan geproduceerd kan worden, maar dat wordt maar 
zelden gedaan en deze producten worden veelal niet op 
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Veiligheid middels VCA

van lichte materiële schade tot zeer ernstig lichamelijk letsel. 
Soms zelfs verongelukken bouwvakkers tijdens hun werk.  
De aantallen mensen die lichamelijk letsel oplopen of nooit 
meer thuis komen zijn nog steeds verontrustend hoog.

Een werkgever die veilig werken wil, heeft met veel partijen te 
maken. Naast het omgaan met deze partijen moet hij vol - 
doen aan allerlei regels, afspraken en normeringen. Soms 
overlappen deze elkaar. Hoe moet een werkgever zich uit dit 
oerwoud redden? Is een werkgever bij machte om in dit oer-
woud alles duidelijk en helder te overzien? Het antwoord is 
nee. Veel werkgevers zien door de bomen het bos niet meer. 
Ze weten niet hoe ze dit goed op een rij moeten zetten. 
Een goed veiligheidsbeheerssysteem is een oplossing om  
de genoemde regels te ordenen. Dit systeem zorgt voor struc-
tuur op diverse fronten ten aanzien van veiligheid, gezond-
heid en milieuzorg. Dit ontwart de kluwen en zorgt voor meer 
overzicht. Een goed en beproefd veiligheidsbeheerssysteem 
is VCA. VCA staat voor Veiligheids Checklijst Aannemers.
Het is inmiddels alweer 19 jaar geleden dat wij gestart zijn 
met het veiligheidsbeheerssysteem VCA. Werken volgens 
VCA heeft er bij ons daadwerkelijk voor gezorgd dat het 
veiligheidsniveau is verhoogd. Dat gevoel hebben wij, en niet 
alleen wij. Diverse onderzoeken bewijzen dat dit niet alleen 
een gevoel is, maar dat dit ook een feit is. Er is groot verschil 
in ongevallen tussen wel en niet gecertificeerde bedrijven.  

Achteraf dus een goede keuze om voor VCA te kiezen.  
Maar dat betekende niet automatisch dat onze werknemers 
meewerkten aan de invoering en instandhouding hiervan. 
Hier was een cultuuromslag voor nodig. Dit heeft veel tijd, 
energie en een lange adem gekost. Maar absoluut de 
moeite waard. Het resultaat is: minder ongevallen, minder 
verzuim en gezondere mensen. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

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, 
waardoor 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 de veiligheid 
middels VCA.
 
Van de steiger afvallen, op je vingers slaan, omvallen van 
juist opgemetselde muren, in je ledematen snijden of 
dakpannen op je hoofd krijgen. Dit is slechts een geringe 
opsomming van ongelukken die dagelijks in de bouw 
plaatsvinden. De gevolgen van deze ongelukken variëren 

VEILIG EN GEZOND WERKEN

Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde mensen in en om het bedrijf -  

en balans in het leven: dat zijn de uitgangspunten van het vitaliteits-

managementprogramma ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

ACTIONDAK

WWW.ACTIONDAK.NL

Actiondak, de online groothandel in:

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

- DAKRANDAFWERKING - VEILIGHEID - GEREEDSCHAP - KLEDING

Bestel gewoon 
onderweg!
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artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

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

info@artilan.nl

BOUW LEGT ZICH VAST OP AARDGASVRIJE NIEUWBOUW
Burgemeester Bert Blase van Heerhugowaard opende 8 maart het NeroZero lab door het bakken van een pannenkoek (berucht om 
het vrijkomen van fijnstof bij het bakken) en serveerde die met wethouder Monique Stam-De Nijs aan Joke Geldhof, gedeputeerde 
van de provincie Noord-Holland voor Ruimtelijke ordening en Wonen. Peter Paul van ‘t Veen, Director Market, Buildings, Infrastructure & 
Maritime van TNO lichtte deze en andere NeroZero-innovaties toe die samen met het bedrijfsleven worden ontwikkeld in het lab.

Later die middag kwamen zo’n 250 deskundigen en belangstellenden elders in Heerhugowaard samen om tijdens een symposium 
meer te weten te komen over innovaties om huizen van het gas los te krijgen. Tijdens dit symposium committeerden 17 gemeenten 
uit de regio Noord-Holland Noord en een groot aantal bouwbedrijven zich aan de ambitie dat alle nieuwbouwwoningen in de 
regio aardgasvrij zullen worden gebouwd.

Bijzonder was ook de prijsvraag voor scholieren (dus: de toekomstige 
bewoners), het belang van een gezond binnenklimaat en een  goede 
ventilatie in het gebouw onder de aandacht mochten  brengen bij  
de experts. Dit vond daags voor het symposium plaats tijdens een 
pannenkoekmaaltijd met organisator Willem Koppen  
van Koppen Vastgoed.

EERSTE DAKCURSUS PLATTE DAKEN 2018 
Aan de eerste Dakcursus van 2018 werd door 24 personen deelge-
nomen. Aan het examen namen 22 cursisten deel, van hen behaal-
den 16 cursisten direct het diploma, een  slagingspercentage  
van bijna 72%. De hoogste examencijfers werden gescoord door 
Frank Jansen van Mawipex, hij ontving een mooie sculptuur van  
De Dakconnaisseur. Eervolle vermeldingen waren er voor  
Bert Lecoque van Cipath bvba uit België, Martin Weerstand van  
SGS Intron en Koen Akkermans van Cladding Partners. 

De tweede Dakcursus van 2018 start op 10 april, de najaarcursus 
Platte Daken start op 18 september. Voor deze cursussen kunnen  
nog deelnemers geplaatst worden. De cursus is vooral bedoeld  
voor nieuwe instromers en doorstromers in de dakbedekkings-
branche en voor medewerkers van corporaties, gemeenten  
en aannemers die in relatief korte tijd veel kennis willen vergaren  
over alle facetten van het platte dak. Meer informatie over  
deze en andere cursussen kunt u terugvinden op onze site  
www.bdaopleidingen.eu. Het totale cursusoverzicht voor 2018 van 
BDA Dak- en Geveloplei dingen kunt u telefonisch aanvragen op 
nummer 085-4871910 of via info@bdaopleidingen.nl. 

agenda
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

23-25 mei 2018
Renovatie 2018
Brabanthallen Den Bosch
Info: www.renovatiebeurs.nl

5-7 juni 2018
PROVADA 2018
RAI Amsterdam
Info: www.provada.nl

P E R S O N A L I A
Hodak dakmaterialen

Het eerste kwartaal van 2018 is het salesteam van Hodak dakmaterialen uitgebreid met Willeke Huig  
en Mark Sheridan. Willeke Huig is verantwoordelijk voor de verkoop van plat dak materialen in het  
midden van Nederland, waar ze de klanten gaat voorzien van technisch en commercieel advies.

Op de binnendienst is Mark Sheridan aangetrokken als commercieel calculator. Hij zal zich bezig  
gaan houden met de projecten van Hodak. In deze functie helpt en begeleidt hij de klanten met  

bouwfysische vraagstukken en windlastberekeningen. Ook het maken van uitgebreide afschot-  
en legplannen behoort tot zijn takenpakket. Door de invulling van deze functie verwacht  

Hodak dakmaterialen haar klanten nog beter te kunnen voorzien van adviezen.

Plaka Nederland
Jan van Woerkom is aangesteld als nieuwe directeur van Plaka Nederland. Hij volgt 
hiermee voormalig directeur Fred van Zijl op, die na 22 jaar werkzaam te zijn ge-
weest bij Plaka Nederland, waarvan 10 jaar in de functie als algemeen directeur,  
de uitdaging is aangegaan als zelfstandig ondernemer. Jan van Woerkom is zijn 
carrière begonnen als stuurman op de grote vaart. Na een switch als luchtverkeers-
leider bij de Koninklijke Luchtmacht, heeft hij gekozen voor een commerciële loop-
baan. Inmiddels heeft hij al meer dan 25 jaar ervaring op commercieel gebied. 

NIEUW BESTUUR VOOR GREEN DEAL GROENE DAKEN
Stichting Uitvoering Green Deal Groene Daken heeft een nieuw bestuur. 
Egbert Roozen, directeur van branchevereniging VHG, ontfermt zich als 

voorzitter en tijdelijk penningmeester over de activiteiten van de Green Deal. 
Kasper Spaan, adviseur en programmamanager bij Waternet en behartiger 

van klimaatadaptatie bij Rainproof, zet zich in als secretaris voor de stichting. 
Onder hun leiding zal de Stichting Uitvoering Green Deal Groene Daken zich 

ook in 2018 en 2019 inzetten voor meer en betere groene daken.

Kasper Spaan (links)  

en Egbert Roozen.

NIEUWE DEELNEMERS CONINKO
Op 8 maart 2018 heeft Conincko twee nieuwe  
deelnemers  mogen verwelkomen: Löwik Daktechniek  
& Technodak  Dakbedekking. Coninko is een inkoop- 
organisatie voor dakdekkersbedrijven die alleen zaken  
doet met leveranciers die producten leveren die  
voorzien zijn van alle garanties en certificaten. Löwik is  
als dakdekkersbedrijf gespecialiseerd in het afdichten,  
onderhouden en repareren van alle soorten daken. 
 Technodak heeft meer dan 50 jaar dakbedekkings- 
ervaring binnen uiteenlopende sectoren. 
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TECHNIEK
Voorkomen van stormschade

NIEUWE RUBRIEK
VEBIDAK

SPECIAL
‘Gekleurde’ daken

INTERVIEW 
Bram Kranenburg, Dakenman van het Jaar 2017

Volgende maand in Roofs:

De volgende Roofs verschijnt op 1 mei 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.
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Soprema www.soprema.nl

Boko www.boko.nl

IKO nl.iko.com

Aabo trading bv www.aabo.nl

Dakea www.altaterra.eu

Aabo trading bv www.aabo.nl

BDA Opleidingen www.bdaopleidingen.nl

Unilin Insulation bv www.unilininsulation.com

Hodak Dakmaterialen bv www.hodakdakmaterialen.nl

Aabo trading bv www.aabo.nl

Sievert www.sievert.be

Leister Technologies Benelux www.leister.com

Bitasco www.bitasco.nl

Fons Meeder www.fonsmeeder.nl

Oudemaas www.oudemaas.nl

Aabo trading bv www.aabo.nl

Gebr. Bodegraven www.gb.nl

Anjo www.anjo.nl

All Up www.all-up.nl

Snakeline bv www.snakeline.nl   

Mawipex Handelsmaatshappij bv www.mawipex.nl

JVK Daken bv www.jvkdaken.nl

Triflex bv www.triflex.nl

Actiondak www.Actiondak.nl

Artilan bv www.artilan.nl

Isobouw www.isobouw.nl

Skylux www.skylux.be

Adverteerdersoverzicht

www.isobouw.nl/SlimFixSolar

SlimFix Solar
Het enige dakelement geschikt voor 
alle zonnepanelen
SlimFix Solar is een waterkerend “zonnepaneel-platform” waarop direct alle gangbare zonnepanelen en 
montagesystemen kunnen worden bevestigd. Het systeem bestaat uit speciale SlimFix dakelementen 
gecombineerd met een gepatenteerde waterkerende onderlaag waarmee de dakconstructie volkomen 
waterdicht wordt. De speciale profiellering zorgt voor een gegarandeerde ventilatie van de onderconstructie 
en een optimale ventilatie en koeling van de zonnepanelen. Dit verlengt de levensduur van de dakconstructie 
en verhoogt het rendement van de zonnepanelen.

• Geschikt voor alle gangbare zonnepaneelsystemen
• Snel en voordelig een waterdicht dak t.b.v. indak-systemen (BiPV)
• Perfecte ventilatie en koeling van het zonnepaneel = hoog rendement
• Gegarandeerde ventilatie van de onderconstructie = langere levensduur
• Te combineren met standaard SlimFix dakelementen en pannenbedekking
• Leverbaar voor nieuwbouw (SlimFixXT Solar) en renovatie (SlimFix Solar)

NIEU
W

GEPATENTEERD 
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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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