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Domme opmerkingen
Als aansprakelijkheidsjurist moet ik over een redelijk koel
bloedige opstelling beschikken: emoties winnen zelden 
zaken. Het verwijt dat ik dan soms krijg (‘jee, wat een koude 
kikker, heeft dat mens geen zenuwen’) neem ik dan maar 
voor lief. Maar soms lees je zoiets doms en dan kun je  
het gewoon niet helpen: je ontploft zowat. Dat had ik 
laatst ook bij het lezen van dit artikel in het AD met als titel: 
 ‘Asbestbranche houdt iedereen voor de gek’.
Wat is het geval? In dit krantenartikel worden vele stellingen 
geponeerd ten aanzien van de asbestsector, die ook op de 
dakensector van toepassing kunnen zijn. Bijvoorbeeld dat 
asbestverwijdering zo duur is. “Het systeem is zo ingericht dat 
kleine risico’s ontzettend veel geld kosten”, zegt hoogleraar 
Ira Helsloot. Er worden voorbeelden aangevoerd waarom  
het zo duur is: de wettelijke vereisten van een containment, 
witte pakken en maskers, douches. Regels die van de ene 
dag op de andere veranderen en tot verhoogde kosten 
dwingen. “Het kan wel met minder ‘toeters en bellen’”, zegt 
directeur Leushuis van woningcorporatie Talis verontwaar
digd. Of moet ik quasiverontwaardigd schrijven? Want ik 
hoop dat hij diep in zijn hart beter weet, terwijl hij uitlegt 
hoeveel geld hij kan besparen als het qua veiligheid voor 
anderen allemaal wat minder mag zijn. 
Wat ik kwalijk vind, is het gebrek aan aandacht voor het feit 
dat asbestsaneerders iedere dag en de hele dag worden 
blootgesteld aan een potentieel dodelijk risico. Ook al  
betreft het mogelijk een klein risico, zelfs dan stapelt de  
kans op verwezenlijking daarvan zich op indien het risico 
zich maar vaak genoeg voordoet. Dat heb je nou net  
als het jouw dagelijks werk betreft. Dit aspect dwingt extra 
veiligheidsmaatregelen af, niet minder. Zulk gevaarlijk werk  
dwingt ook respect af. 
Verplaats dit beeld eens naar de dakensector. Dan denk ik 
aan dakdekkers, die ook dagelijks ernstige risico’s lopen – 
bijvoorbeeld om van of door een dak te vallen – zij het met 
meer onmiddellijk evidente gevolgen. Het gemak waarmee 
zij aan hun arbeidsrisico’s wennen, verplicht hun werkgevers 
om daarmee rekening te houden. Daar zijn die ‘toeters en 
bellen’ voor. Dat zijn de garanties dat de werknemer op het 
eind van de werkdag weer gezond en heelhuids naar huis 
gaat. En ook met respect wordt bejegend, maar soms is  
dat ver te zoeken. 
Er zijn opdrachtgevers die rustig zeggen: “Joh, doe niet zo 
flauw over de regels, dit is toch een simpel klusje? Dat hoef 
je maar één keertje op dit adres te doen. Daarvoor heb je 
dat veiligheidsharnas niet nodig, dat jaagt mij alleen maar 
op kosten.” Dit noem ik de ‘zo kan het toch ook’ smoes en 
gelooft u mij: de meeste arbeidsongevallen worden door 
deze gemakzuchtige woorden voorafgegaan. Soms verzucht 
ik dat ik een bordje op mijn bureau moet plaatsen: Valt gelijk 
ook door mijn dak binnen, gij die vond dat het ‘zo ook wel 
kon’ met minder toeters en bellen. 
Zo ook het verwijt dat de regels ‘van de ene dag op de 
andere’ veranderen. Die nemen wij maar met een flinke 
snuf zout, want als er iets een lange aanloop in Nederland 
heeft, dan is het wel het aanpassen van de regels. Ook als 

een branche daar zelf om vraagt. 
Waarom zou je de ondernemers 
die trage Haagse molen kwalijk 
nemen en hen zelfs verwijten 
dat zij de boel voor de gek 
houden, in plaats van de 
wetgever en de overheids
instanties die de wetten 
maken en het tempo 
daarvan bepalen? 
Het gebrek aan realistisch 
inzicht in het ADartikel 
zie ik ook ten aanzien van 
de vele regels in de daken
sector, waarvan je je afvraagt: 
beseft de wetgever wel hoe 
onpraktisch dat is? Slechte regels 
worden ‘verbeterd’ door er meer slechte 
regels tegenaan te gooien. Daar is niemand bij gebaat, 
zeker niet degenen die voor hun veiligheid van die regels 
afhankelijk zijn. In dat licht ben ik nog steeds verbaasd over 
de starre houding van de Inspectie SZW, die het gebruik van 
hijskranen met werkbakken nog steeds wil beperken omdat 
er ongelukken mee gebeuren. De Inspectie SZW ziet daarom 
liever dat saneerders en dakwerkers op een krakkemikkig 
oud dak gaan staan met voorzienbaar nog méér risico’s.
Opmerkelijk was de klacht in het krantenartikel dat er  
zo weinig innovatie is, zo weinig slimme, nieuwe werkwijzen. 
Daarbij werd gerept over partijen die commercieel belang 
hebben bij strengere normen en regels; en over bedrijven  
die iedereen voor de gek houden. Alsof commerciële par
tijen innovatie willen tegenhouden wanneer er wat  
te verdienen valt. 
Er zijn bedrijven genoeg, óók in de dakensector, die wél innova 
 tief willen werken. De werkdruk om miljoenen vierkante meters  
asbestdaken voor de deadline van 2024 te verwijderen, 
brengt iedere ondernemer met een sprankje initiatief wel op 
ideeën. Maar voordat deze bedrijven toestemming krijgen 
van de overheid om hun innovatieve methodes in de praktijk 
te brengen, moeten zij eerst zo ontzettend veel proeven 
doen, bewijzen leveren, kosten maken, geduld hebben… 
Wanneer je ziet hoe een goedbedoelende conculega met 
innovatieplannen zwalkt in het papierwerk en geen meter 
vooruit komt, dan bedenk je je wel als ondernemer. De over
heid wil innovatie in de dakenbranche bevorderen om de 
deadline van 2024 te halen; maar zij drukt die innovatie ge
lijktijdig zo de kop in. Ondertussen wordt het tijdvak tot 2024 
steeds kleiner en daarmee ook de periode waarin de baten 
van innovaties inzake de asbestdakkwestie kunnen worden 
verdiend. Dan bedenk je je letterlijk nog een tweede keer. 
Echt, ondernemer zijn in Nederland is niet gemakkelijk.  
Maar wij kunnen het best af zonder domme opmerkingen. 

Yvonne Waterman
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Op een aantal dakvlakken van het Scheveningse Kurhaus is een  

nieuwe PVC dakbedekking met een koperkleurige uitstraling  

aangebracht. De oude bedekking was dermate sterk aangetast  

dat vervanging noodzakelijk was. De renovatie was een ingewikkelde  

klus: niet alleen door de dakvormen, smalle looppaden en aan 

sluitingen op andere daken en dakdoorbrekingen, maar ook door  

de voorbereiding en de verwerking van de nieuwe dakbedekking.

Het koperen aanzien  
in ere hersteld

weersomstandigheden zo vlak aan zee (wind, 
regen, zout) liet in de loop der tijd de film los, 
niet totaal maar hier en daar op kritische 
plaatsen. Dit was enigszins gerepareerd met 
ducttape, maar door al die stukken tape op 
de koperen dakbedekking werd het aanzien 
van de daken vanuit de hotelkamers er niet 
fraaier op.

Er werd dus besloten de dakbedekking te 
vervangen door een alternatief, waarbij het 
aanzien van koper in ere hersteld zou worden. 
Maar rigoureus het volledige dakbedekkings
pakket eraf en een nieuw pakket erop,  
was om meerdere redenen niet aan te raden. 
Er is voor gekozen de bestaande bitumen 
dakbedekking te laten liggen en daarop een 
nieuwe afwerking (toplaag) aan te brengen. 
Voor de hechting van nieuw op oud zijn  
door de betrokken partijen, waaronder  
BOKO Dakbedekkers en SOPREMA bv,  
een serie proeven gedaan en is in overleg 
een daksysteem ontwikkeld dat voldoet  
voor dit complexe project.

NIEUWE DAKBEDEKKING
Met de keuze voor deze aanpak was al direct 
duidelijk dat de koperen film in zijn geheel 
verwijderd moest worden. De film is er voor
zichtig met de brander afgeweekt. De nieuwe 
toplaag direct op de bewerkte oude dakbe
dekking aanbrengen was niet verantwoord. 
Een tussenlaag was wenselijk. Hiervoor werd 
de Sopralene Stick 30 toegepast, een zelfkle
vend membraan van elastomeer bitumen  
en een polyester composiet wapening.  
Voordat deze aangebracht kon worden,  
werd de ondergrond eerst voorbehandeld 
met Elastocol 503, een koud te verwerken 
hechtprimer op basis van elastomeer bitumen.  
Gekozen is om de tussenlaag aanvullend 
mechanisch te bevestigen om wegzakken te 
voorkomen. Als toplaag en als nieuw koperen 

JHet Dak van het  aar 2018

Een deel van de gevel van het Kurhaus aan de strand/boulevardzijde met de 

kenmerkende schaaldaken, waarop nieuwe dakbedekking is aangebracht.

Achter de voorste rij van vier schaaldaken staat nog een tweede. 

Daartussen liggen smalle en brede looppaden.

Op veel plaatsen op de daken was de werkruimte 

beperkt en was het woekeren en improviseren  

met opslag van materiaal en materieel.

In de loopzones tussen de schaaldaken lagen 

lichtstraten die het aanbrengen van de nieuwe 

dakbedekking er niet makkelijker op maakten.

Voor het uitrollen en aandrukken van de 

 dakbanen op de  schaaldaken was een  

speciale constructie ontwikkeld.

Aan de strand/boulevardzijde heeft het Grand Hotel Kurhaus 
in Scheveningen op de eerste verdieping links en rechts  
van de centrale ingang een feestzaal en een restaurant. 
De daken van beide ruimten zijn min of meer spiegelbeeldig 
van vorm en indeling. Het meest in het oog springend zijn de 
omhoog komende schaaldaken, vier op een rij, met daar
onder de glazen voorgevel. Daarachter staan nog enkele 
dakdelen in deze gebogen vorm en daartussenin liggen 
smalle en brede looppaden, waarvan sommige doorbro

ken zijn met lichtstraten. De daken van de feestzaal en het 
 restaurant sluiten niet rechtstreeks aan op de opgaande 
 gevels: ertussen ligt een zinken roevendak als scheiding. 
 Verder komen er aan zij en achterkanten van beide daken 
nog enkele platte en lichtgehoekte vlakken voor en een 
diversiteit aan doorbrekingen, verhogingen en aansluitdetails 
op hoektorens. Kortom: ingewikkelde daken om te dekken.

OUDE DAKBEDEKKING
Op beide daken was destijds een SBS bitumen dakbedek
king aangebracht. Op de toplaag zat een dunne film van 
koper met een wafelstructuur. Onder invloed van extreme 

Het aandrukken van de dakbaan in de 

 overlappen moest nauwkeurig gebeuren  

om een goede hechting te bereiken en  

toekomstige problemen te ondervangen.

aanzien is Flagon Copper Art SRF DE toege
past. Dit is een 1.8 mm dikke PVC dakbedek
king met een polyester wapening. De koperen 
uitstraling komt tot stand door koperdeeltjes 
die in de toplaag zijn ingebed. 

BEVESTIGINGEN
Voor de verlijming van de toplaag op de 
ondergrond is de contactlijm Flagcol TF1, 
bedoeld voor onder andere de verlijming 
van vliesgecacheerde dakbanen, gebruikt. 
De lijm moet worden aangebracht op beide 
te verlijmen oppervlakken. Vervuiling moet 
hierbij voorkomen worden. Om dit zo goed 
mogelijk te ondervangen, is voor de verwer
king van de Flagon Copper Art een speciale 
techniek ontwikkeld. In de fabriekshal van 
BOKO Dakbedekkers zijn de banen gepre
fabriceerd: de Flagcol TF1 voorsmeren, laten 
drogen, voorzien van een releasefolie (om te 
voorkomen dat de rol aan elkaar plakt), de 
dakbaan oprollen, opslaan en tenslotte per 
dagproductie aanleveren in Scheveningen. 
Op het project is de contactlijm pas op de 
Sopralene Stick 30 ondergrond aangebracht, 
vlak voordat de toplaag verwerkt ging 
worden. Zo werd vervuiling bij het verlijmen 
op locatie voorkomen. De releasefolie werd 
tijdens het aanbrengen verwijderd.

Door het tweelaags aanbrengen van de 
contactlijm en het prefabriceren van de dak
banen kon een volledig verkleefd systeem 
gegarandeerd worden. Toch is er als extra 
veiligheid, i.v.m. de windbelasting, gekozen 
om de eerste twee banen mechanisch  
te bevestigen. 

INGEWIKKELD WERK
Zoals duidelijk moge zijn uit de omschrijving 
van de daken en hun indeling in de  eerste 
alinea, was het aanbrengen van deze dak
bedekking geen makkelijke klus. Het heeft 
het nodige passen en meten vereist, met 
name bij de aansluitingen van de smalle 
loopgangen tussen de schaaldaken en de 
lichtstraten. Maar ook de aansluitingen van 
de dakbanen in hun legrichting op de be
dekking van een aangrenzend dakvlak vroeg 
aandacht. Om dan nog maar niet te praten 
over allerlei andere details bij dakdoorbre
kingen, aansluitingen op de roevendaken en  
op de hoektorens.

Vermeldenswaard is nog de oplossing die 
bedacht is voor het aanbrengen van de 
topbanen op de schaaldaken. Door hun 
positionering en hoogte waren deze daken 
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DAKRENOVATIE KURHAUS DEN HAAG
• OPDRACHTGEVER: GRAND HOTEL AMRATH KURHAUS, DEN HAAG
• TECHNISCH ADVISEUR: KBS KALKULATIEBURO SNEEK, SNEEK
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• DAKDEKKERSWERK: BOKO BV DAKBEDEKKERS, WESTKNOLLENDAM
• LEVERANCIER DAKBEDEKKING: SOPREMA, IJLST

dit artikel nog niet duidelijk hoe dat moest gebeuren.  
Er was sprake van pikzwarte trimmen en kappen in dezelfde 
kleur als de kozijnen in de gevels. (Heet van de naald:  
die keuze is het ook geworden). ■

 Dakbestek verzorgde het ontwerp en de bouwbegeleiding 
voor de dakrenovaae van het Grand Hotel Amrâth Kurhaus 

Dakbestek is een landelijk werkend adviesburo en staat voor:

036 - 53 27 660 
info@dakbestek.nl 
www.dakbestek.nl 

COPPER ART en SILVER ART zijn synthetische 
waterdichtingsmembranen geproduceerd 
volgens een zeer unieke productiemethode. 
Kennis en kunde is van essentieel belang. 
FLAG, dochteronderneming van de SOPREMA 
groep, ontwikkelde een zeer innovatieve en 
gepatenteerde productietechniek. Deze 
techniek zorgt voor de productie van een 
hoogkwalitatief membraan dat de voordelen 
van synthetische materialen combineert met 
de look van koper of zilver. 

EXPERT IN DAK & BOUW
www.soprema.nl

Roofmagazine_Advertentie _20180411_CopperArt(195x129mm).indd   1 4/13/2018   2:18:12 PM

JHet Dak van het  aar 2018

Detailopname van één van de schaaldaken met een gootzone  

en een aansluiting op een ander plat dakdeel.

Achter en naast de schaaldaken liggen andere dakvlakken zoals hier 

met heel flauwe zadeldakvormen en opstaand werk op de achtergrond.

Aansluiting op het zinken roevendak en enkele vreemdsoortige 

 dakdoorbrekingen, die ook om volledige inwerking vroegen.

Nogmaals de aansluiting op het roevendak maar nu op een  

andere zijde , waarbij in het opgaande werk, kozijntjes moesten 

worden ingewerkt.

Een plat dak in de randzone met aansluiting op een  

hoektorentje. Dit dakdeel komt aan de weerszijden van  

de entreegang (tussen de vlaggen) voor.

moeilijk te bereiken. Een speciale steigerconstructie creëerde 
de oplossing. De steigerconstructie was stapsgewijs inkort
baar, waardoor het mogelijk was de gehele kromming van 
de schaaldaken te bereiken om te banen verticaal uit te rol
len, te verlijmen en de naden goed te kunnen aandrukken. 
Over de afwerking van de kopse kanten, kimmen en aan
sluitingen op andere materialen was bij het schrijven van  
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Isola Powertekk is een lichgewicht en zeer duurzaam stalen dakpanelement. 
Een tijdloze en duurzame oplossing die een belangrijke bijdrage levert aan 
de esthetische waarde van een pand. Een sterk, maar lichtgewicht element 
bovendien dat voor vele constructies een duurzame dakafdichting biedt. 

Het lichte gewicht van de 6-pans elementen geeft talloze mogelijkheden voor 
nieuwbouw en renovatie van lichtgewicht dakconstructies. De keuze voor een 
gladde, matte of granulaatafwerking en vele kleurmogelijkheden zorgen voor 
enorme keuze aan uitstraling. Het zeer uitgebreide assortiment hulpstukken 
geeft bovendien de mogelijkheid om op complexe dakvormen een kwalitatief en 
esthetisch hoogwaardige afdichting te realiseren. 

Een laag gewicht en hoge kwaliteit staal met een bovengemiddelde staaldikte 
vormen de ijzersterke basis van het dakpanelement. De extra brede zijdelingse 
overlapping en meervoudige bevestiging met speciale schroeven of nagels geven 
maximale stevigheid en maken Isola Powertekk bestand tegen de meest extreme 
weersomstandigheden. Dit alles wordt door de fabrikant beklonken met een 30 jarige 
garantie tegen corrosie. Isola Powertekk stalen dakpanelementen zijn zo, ondanks 
hun lichte gewicht, een waar zwaargewicht in kwaliteit. 

Álles voor het dak. www.aabo.nl
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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

Isola Powertekk
Lichtgewicht stalen dakpanelementen.

Zwaargewicht 
in kwaliteit.

transparante acrylcoating

*gekleurd granulaat

gekleurde acrylverf

epoxyprimer

galvanisatielaag 

koudgewalst staal 0,5mm

galvanisatielaag

polyester backcoat

transparante acrylcoating

*gekleurd granulaat

gekleurde acrylverf

epoxyprimer

galvanisatielaag 

koudgewalst staal 0,5mm

galvanisatielaag

polyester backcoat
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(1)  EEN HANDELAAR OF KOOPMAN IS IEMAND DIE VERSCHILLENDE WAREN 
OPKOOPT EN ZE VERVOLGENS WEER TE KOOP AANBIEDT. HET IS IEMAND DIE 
TRANSACTIES VERRICHT MET HET DOEL HIER WINST UIT TE BEHALEN, ZONDER HET 
ACTIEF AAN DE MAN PROBEREN TE BRENGEN ZOALS EEN WINKELIER. 

(2)  EEN ZELFVERVULLENDE VOORSPELLING OF SELFFULFILLING PROPHECY IS EEN 
VOORSPELLING DIE DIRECT OF INDIRECT LEIDT TOT HET UITKOMEN VAN DIE 
VOORSPELLING. 
DE ZELFVERVULLENDE VOORSPELLING IS IN AANVANG EEN FOUTE DEFINITIE 
VAN DE SITUATIE DIE EEN NIEUW GEDRAG OPROEPT WAARDOOR DE OOR
SPRONKELIJKE FOUTE KIJK WAAR WORDT. DEZE SCHIJNBARE JUISTHEID VAN DE 
VOORSPELLING HOUDT EEN FOUTE VOORSTELLING VAN ZAKEN IN STAND. DE 
VOORSPELLER ZAL NAMELIJK DATGENE WAT UITEINDELIJK GEBEURD IS AANVOE
REN ALS BEWIJS DAT HIJ VAN BEGIN AF AAN GELIJK HAD.”

Willem Koppen, directeur van Koppen Bouwexperts in Broek op Langedijk,  

is expert op onder andere het gebied van luchtdicht bouwen. Met een  

enorme reeks aan artikelen en publicaties zet hij zich al jaren in om op dit  

gebied bewustzijn te creëren. Hij signaleert dat de wijze van prijsvorming,  

de noodzakelijke ontwikkelingen remt en andere nadelige effecten heeft.

Geldbejag: 
wanneer de ‘foute kijk’ 
de nieuwe norm wordt

LUCHTDICHT BOUWEN

Er zijn genoeg belanghebbenden die deze winstopdrijving 
als norm willen zien.  Maar als deze selffulfilling prophecy (2) 
ongekende vormen aanneemt, wordt de creativiteit vanzelf 
geprikkeld van degenen die dat in de gaten hebben.  

DE ‘FOUTE KIJK’ WORDT DE NIEUWE NORM
Laatst werden vier installateurs bij elkaar gezet door een 
 gerespecteerde aannemer. Hij had werk zat en wilde trans
parantie en uniformiteit in zijn begroting en in zijn boekhou
ding. Voor een eerlijke werkverdeling stelde hij voor om een 
gelijk uurloon en een gelijke winst & risico met elkaar over
een te komen. En dat lukte uiteindelijk: alle installateurs waren 
het met elkaar eens. Toen hij vervolgens aangaf dat die winst 
& risico niet over de begroting werd berekend, maar wel over 
de inkoopfacturen, deed niemand meer mee…

En dan die ontwikkelaar met zijn exploitatieprobleem. Hij vroeg 
onze integer opgestelde calculatie te verdedigen tijdens de 

onderhandeling met de beoogde aannemer. Het onderwerp 
betrof de vermeende meerkosten voor de energiezuinigheid, 
waaronder niet alleen de warmtepomp viel, maar ook de be
tere luchtdichting. De aannemer keek verveeld om zich heen 
toen hij uiteindelijk stelde dat het hem er niet om ging wat 
wij duidelijk maakten, maar dat de aanneemsom door de 
huidige vraag en aanbod tegenwoordig wordt gedicteerd. 
Hij wist vervolgens feilloos voor te rekenen wat de aanneem
som moest zijn door terug te rekenen. De verkoopprijs van de 
woningen minus de grondkosten, minus wat renteverlies en 
minus 10% voor de ontwikkelaar. Dat laatste vond hij genoeg. 
Take it or leave it...

Om van luchtdichtingsklasse 1 (redelijk) naar 2 (goed) te  
gaan, wordt veel te snel een (meestal forse) meerprijs 
genoemd, zonder dat duidelijk wordt wat daarvoor gedaan 
moet worden. Nog sterker: zonder enige verandering van 
bestek, detail, inkoop en/of instructies. Wij weten inmiddels 
dat deze klassesprong relatief gemakkelijk gerealiseerd kan 
worden, zonder toevoeging van meer materiaal en/of meer
kosten. Het is een kwestie van goed en deugdelijk bouwen, 
waarbij de vaklieden ‘bewust bekwaam’ dienen te zijn op dit 
thema. Volg een training van ons en uw ogen zijn geopend.

DEUGDZAAM
Nog maar kort geleden zat de woningmarkt op slot. De bouw 
productie daalde tot een dieptepunt. Nu is er een situatie 
dat de aannemers het vele werk niet meer aankunnen en 
de prijzen omhoog vliegen. Maar wat gebeurt er als de eco
nomie weldra weer omslaat? Het is toch veel verstandiger 
om de kostprijs altijd zuiver te berekenen met een normale 
opslag en de organisatie daarop blijvend in te richten?  
Dan kan in mindere tijden daarop teruggevallen worden, 
zonder in financiële problemen te komen.  

En als u van mening bent dat u thans recht heeft om ‘mee 
te eten’, dat u dat gewoon in de offerte benoemt met een 
post van ‘gunfactor’, of ‘commissie’. Dat is toch veel eerlijker 
en bestendiger? Bedenk hierbij ook dat het niet deugdzaam 
is als door ‘winstmaximalisatie’ belangrijke maatschappelijke 
duurzaamheidsontwikkelingen vertraagd worden of subsidie 
benodigd is. 

DIEPER INKOPEN
Als de winstopdrijving ongekende vormen aanneemt,  
wordt vanzelf de creativiteit geprikkeld van degenen die  
dat in de gaten hebben.

Stelt u zich eens voor dat u ook in de gaten krijgt dat in de 
seriematige bouw de kosten voor een traditioneel uitbestede 
gasketel met gasleiding, schoorsteen en de aansluitkosten van  
de netbeheerder gelijk zijn aan de kosten van een warmte
pomp met bron, inclusief de subsidie, maar dan direct uitbe
steed aan de fabrikant/producent?! Met als gevolg betere 
garanties en sneller en goedkoper van het aardgas af. 

Of dat de aannemer alleen nog wordt benaderd als pro
du cent voor het casco: de rest doet de fabrikant. En de 
goede luchtdichting is dan vanzelfsprekend goed omdat er 

procesmatig functioneel 
goed en deugdelijk 
wordt gewerkt, zoals het 
een fabrikant betaamt. 
Het is een kwestie van 
tijd voordat de produ
centen/fabrikanten de 
markt gaan betreden 
van het ‘dieper inkopen’ 
en daarmee een halt 
roepen aan de heer
sende winstopdrijving. 
Eindelijk Deugdzaam Duurzaam.

DROOMT U EVEN MEE?
Wat zou er gebeuren als wij in de bouw onze producten niet 
als handelswaar zouden aanbieden, maar als producten 
met uitsluitend een gezonde marge voor winst & risico? 
 Hoeveel duizenden euro’s goedkoper zouden de woningen 
dan kunnen worden?

Zou er dan een continue opdrachtenstroom ontstaan,  
die niet of minder onderhevig is aan de conjunctuur?

Met welk astronomisch bedrag zal de overheidsuitgave 
 kunnen worden verminderd omdat er dan geen subsidies 
meer nodig zijn om de ontstane ‘onrendabele top’ weg  
te nemen?

Zou de dringende, grotere bouwproductie in Nederland  
dan vlotgetrokken worden?

Zou het vakmanschap meer gewaardeerd worden dan in  
de ‘lage prijs inkoopcultuur’?

Zou er dan meer aandacht komen voor ‘goed, deugdelijk  
en gezond bouwen’? 

Ik kan niet wachten... ■

Willem Koppen, Koppen Bouwexperts

Verbaast u zich ook over de wonderlijke manier hoe de 
uiteindelijke prijzen tot stand komen? Dat de suggestie wordt 
gewekt dat er alleen kosten zijn met een ‘winst en risico’, 
terwijl er in werkelijkheid ook sprake is van ‘platte’ handel en 
op heel veel fronten tegelijk?!

En dan bedoel ik niet eens het proces om van  grondstoffen 
producten te maken, zoals een verwarmingsketel of een 
dakelement. Ik bedoel ook niet de kostprijs van de luchtdich
tingsmaterialen. Nee, ik heb het over wat er met die produc

ten gebeurt nadat deze 
eenmaal aangeschaft 
of aangebracht zijn. Het 
verschil tussen de aan
koop en de verkoop.    
Valt uw product ook 
aan de handelaar(1) 
ten prooi? Is dit ‘graaien’ 
fout en kunt u daar wat 
aan doen?   

Gemiddeld geeft de fa
brikant 30% korting aan 
de installateur. De instal
lateur houdt die korting 

en rekent gemiddeld 10% opslag. De aannemer rekent in de 
staartkosten gemiddeld 20%. Over een cvketel van een paar 
honderd euro valt dat niet zo op. Maar bij een warmtepomp 
die een factor 10 meer kost, gaat dat wel opvallen. Bij elkaar 
een aantal duizend euro zonder een waarde toe te voegen. 
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Als u nu naar Google Earth gaat om uw bedrijfspand van boven  

te bekijken, ziet u geen bedrijfsnaam en bent u van boven niet  

herkenbaar en vindbaar. Als ondernemer denkt u onmiddellijk:  

waarom eigenlijk niet en wat kan ik ermee?

Virtuele reclame  
op het dak 

ZICHTBAARHEID EN VINDBAARHEID 

Dan weet u ongeveer hoeveel paar ogen er minimaal naar 
uw pand kijken en de naam van uw bedrijf zien. 

Als u dat vergelijkt met de traffic die uw website genereert, 
dan kunnen daar interessante verschillen in zitten. De meeste 
bedrijfspanden staan namelijk op locaties waar niet dage
lijks duizenden voorbijgangers passseren. Op uw website 
kunt u het aantal bezoekers beter beïnvloeden dan het 
aantal voorbijgangers op straat. 

METINGEN
Met de online tool Google Analytics kunt u de metingen  
over bezoekers van uw website inzien. Maar die bezoekers 
zien niet uw bedrijfspand in het echt en ook niet op  
Google Earth. Dus u bedenkt dat u ook een naambord op 

het dak wilt, want als er een potentiële bezoeker virtueel  
over komt vliegen, dan is het wel fijn dat deze uw bedrijfs
pand en bedrijfsnaam ziet en vindt. 

Dat kan op twee manieren:
U maakt een echte reclame op uw dak. Als Google dan 
nieuwe opnames maakt van het aardoppervlak, dan wordt 
uw naam zichtbaar voor iedereen die daarna virtueel over
vliegt. Of u maakt een virtuele reclame met uw bedrijfsnaam 
en plaatst die zelf in Google Earth. Uit nieuwsgierigheid heb 
ik dat voor mijzelf gedaan en mij aangemeld.

AANVLIEGROUTE VOOR UW DAK
Iedereen heeft wel eens bij de landing van een vliegtuig uit 
het raampje kijkend de daken gezien en daarop reclame
uitingen ontdekt. Sinds ruim tien jaar is het mogelijk dat  
deze reclame ook op internet zichtbaar is en daar kunnen 
een heleboel passagiers meer dan in echte vliegtuigen  
uw reclame zien. 

In Google Maps is het vrij eenvoudig om uw bedrijf zichtbaar 
te maken. U plaatst een speld op uw bedrijfslocatie op de 
kaart en u vult uw bedrijfsgegevens in. En ziedaar: u heeft 
uzelf op de kaart van Google Maps gezet én automatisch 
ook op Google Earth. Als u daar informatie toevoegt over uw 
bedrijf, website, openingstijden en foto, dan hoeft uw bezoe
ker niet verder te zoeken. Ook in Streetview is de geplaatste 
pin met informatie meteen zichtbaar en beschikbaar. 

EEN ECHT GROOT BORD VOOR UW DAK
Als u een echt groot naambord op uw dak legt, dan wordt 
dat op een gegeven moment ook door Google gefotogra
feerd en zal uw dak met naam zichtbaar zijn voor Maps en 
Earth bezoekers. Maar er zijn nog een paar leuke ideeën om 
de zichtbaarheid van uw bedrijfsnaam te vergroten. Het logo 
of bedrijfsinitialen kunnen bijvoorbeeld zichtbaar worden 
gemaakt in een in het landschap uitgestippelde route.  
Het is zelfs mogelijk om op aanplak en reclameborden langs  
de weg uw eigen reclame virtueel te projecteren. Maar de 
mooiste vind ik persoonlijk toch als u een echt bord op uw 
eigen dak legt. 

De meest ingewikkelde manier van virtueel zichtbaar maken 
van een naam is overigens bedacht door een piloot van 
een klein reclamevliegtuig. Hij nam een GPStracker mee in 
zijn vliegtuig, vloog toen hoog in de lucht een patroon in  
de vorm van een naam. Het GPSfile voegde hij toe aan 
Google Maps, waardoor bezoekers van de street view van 
de locatie onder zijn vluchtpatroon de naam in de lucht 
geschreven zien: virtual skywriting of virtual path writing. 

BIM 
Sommige ondernemers hebben een BIMmodel van hun 
locatie in bezit. Zo’n BIMmodel kun je ook op internet zetten. 
Als je het model bijvoorbeeld in Solid Works of in SketchUp 
rendert, dan kun je de gevel anders maken dan de werkelijk 
gebouwde gevel. Reclame zo ver als het oog reikt, inclusief 
het dakvlak. U doorloopt daarvoor vijf stappen. Eerst optimali
seert u het BIMmodel in SketchUp om te kunnen exporteren. 

Het komt erop neer dat u alle overbodige data uit het model 
haalt en alleen het zichtbare en noodzakelijke overhoudt.  
U kunt eventueel omgevingsfoto’s uit Google Earth gebruiken 
om uw model beter in te passen. Deze kunt u bijvoorbeeld 
over delen van uw gebouw plakken of als weerschijn  
daarin projecteren. Dan maakt u een preview van het model. 
U beoordeelt dat model op positionering en schaal en op 
de manier waarop het ingepast is in de omgeving die  
Google Earth aanbiedt. Dan bewaart u het model op die 
plek, met die oriëntatie, met die definitieve rendering en  
aanpassing in Google Earth. En ziedaar. 

Virtuele zichtbaarheid van uw bedrijfsnaam is niet de kunst, 
maar zoals overal op internet moet u tijd, moeite en geld  
steken in het genereren van traffic naar uw site, en dus ook 
naar uw nieuwe virtuele dakreclame. Als u dat niet doet,  
is dakreclame net zo’n toevalstreffer als de borden op uw 
gevel voor de automobilist die voorbij raast. ■

Bronnen:

•  Permalink Verkeersintensiteit CBS: 

https://data.overheid.nl/data/dataset/ 

ab87b2e0-9999-438e-b04c-043d259f9e97

•  Link Google Analytics Nederland: 

https://www.google.com/intl/nl_nl/analytics/

•  Link naar upload instructie van SketsUp naar Google Earth 

https://help.sketchup.com/it/article/3000149 

Christoph Maria Ravesloot

Even een test. U bent gebrui
ker van een bedrijfspand 
ergens in Nederland. Via 
grote borden op de gevel 
van het pand maakt u zicht
baar dat u daar gevestigd 
bent én u bent daardoor vindbaar voor zowel bezoekers, 
toeleveranciers als klanten. Als u op een zogenaamde zicht
locatie ligt, kan het ook zijn dat duizenden voorbijgangers 
uw bedrijfs pand en bedrijfsnaam zien. 

Langs de drukste snelweg van Nederland, de A4 bij Den Haag,  
komen ruim tweehonderduizend voertuigen per etmaal 
langsgereden. Vele weggebruikers rijden dagelijks twee keer  
langs uw pand en nemen in ieder geval onbewust uw 
bedrijfspand en bedrijfsnaam waar. Hoe zit dat bij uw eigen 
pand? Heeft u enig idee hoeveel verkeer er langs uw bedrijfs
pand rijdt, iedere dag opnieuw? 

Als een bedrijfspand langs een rijksweg gevestigd is, dan 
wordt de intensiteit van het verkeer gemeten door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gegegens 
zijn openbaar en beschikbaar in de Nationale Database 
Verkeersintensiteit. In diezelfde databank worden ook actuele 
gegevens van 30.000 vaste meetpunten gedeeld. Er zit slechts  
een vertraging van 42 seconden tussen de meting en de 
beschikbaarheid van de vier gemeten gegevens. Als uw be
drijfspand in de buurt van zo’n meetpunt ligt, dan kunt u dus 
binnen één minuut de verkeersintensiteit weten, de gemid
delde snelheid waarmee de voertuigen voorbij rijden, etc. De aanmeldingspagina voor Google Analytics. Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Advertorial

Aan het woord is Paul van Dijnen, één van de twee  oprichters 
van het bedrijf. Hij is 37 jaar oud en vader van twee  kinderen, 
met de derde op komst. “Als we het hadden willen plan
nen, hadden we het niet beter kunnen doen,” lacht hij. 
“Ons derde kind is uitgerekend op de dag dat de bouwvak 
begint, dus dat komt prachtig uit! Het is natuurlijk een beetje 
jammer van de vakantie: we hebben een caravan en kam
peren is één van onze passies. We rijden daarvoor vaak naar 
het Zwarte Woud: niet al te ver weg, maar wel een prachtig 
gebied. Dit jaar zal het er allemaal een beetje anders uitzien, 
maar dat is vanzelfsprekend helemaal niet erg. Voor onze 
twee andere kinderen is de geboorte van een broertje  
of zusje natuurlijk een ontzettend spannende gebeurtenis.”

De geboorte in de bouwvakvakantie komt ook goed uit, 
 omdat Leemskuilen Bouw een klein bouwbedrijf is. Naast de  
twee oprichters heeft het bedrijf vijf man in vaste dienst, 
incidenteel wordt extra mankracht ingehuurd. Het bedrijf is 
actief in zowel nieuwbouw als renovatie en voert veel verbou
wingen uit. “Wij willen ons onderscheiden met een heldere 
communicatie,” vertelt Van Dijnen. “Juist omdat we een klein 
bedrijf zijn, kunnen we korte lijnen hanteren. Een duidelijke 
communicatie, met duidelijke afspraken en die afspraken ook 
nakomen, voorkomt later een heleboel problemen. Wanneer 
je bij iemand thuis aan het werk bent, maak je in feite inbreuk 
op zijn of haar privacy. Ook daarom is het belangrijk om 
duidelijkheid te geven: wat moet er gebeuren (en waarom), 
hoe lang gaan de werkzaamheden duren? Bij renovatie en 
verbouwwerkzaamheden weet je nooit wat je gaandeweg 
tegenkomt: als je vanaf het begin duidelijk communiceert,  
is eventueel meerwerk ook beter uit te leggen.”

Van Dijnen maakte bij BMN Bouwmaterialen voor het eerst 
kennis met de dakramen van Dakea. “Men had een actie en 
omdat we toevallig bezig waren met een project waar twee 
dakramen in moesten worden gemonteerd, zijn we daarop 

ingegaan. Het beviel zo goed, 
dat we de Dakearamen tegen
woordig standaard aanbieden. 
Mijn ervaring is dat ze zichzelf 
verkopen. Prijstechnisch zijn de 
Dakeadakramen namelijk een 
zeer gunstig alternatief, terwijl ze 
technisch niet onderdoen voor 
de concurrentie – ze zijn zelfs 
beter! Je krijgt heel veel raam 
voor je geld. Hier in het zuiden 
hebben we de problemen 
van een zeer hevige hagelbui 
nog vers in het geheugen. Het 
gegeven dat de dakramen zeer 
hagelbestendig zijn, en zelfs áls 
ze beschadigd raken niet door 
en door breken, is voor velen 
een belangrijk argument om voor deze dakramen te kiezen. 
Andere dakramen hebben dat ook wel, maar dat is een 
extra optie op het standaard dakraam. Bij de Dakea Ultima is 
het de standaard. Verder is bijvoorbeeld de handige onder
bediening een pluspunt.”

Van Dijnen: “Voor ons is tevens belangrijk dat de  maatvoering 
dezelfde is als de algemeen toegepaste standaard, en dat 
de montage heel vergelijkbaar is met wat we gewend  
waren. Het wekt ook vertrouwen dat leverancier Altaterra  
deel uitmaakt van de Deense groep VKR Holdings. Men kan 
20 jaar garantie geven op het Dakea dakraam. Voor ons is 
het assortiment van Dakea een heel waardevolle aanvulling 
op onze activiteiten. De Dakea dakramen passen naadloos 
in onze filosofie van kwaliteit leveren tegen een goede prijs.” ■

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

Dakea: de extra  
kwaliteit is standaard

Leemskuilen Bouw uit Deurne is een enthousiast verwerker van de  

dakramen van Dakea. Met name de nieuwe Dakea Ultima is een  

favoriet. “De kwaliteit die bij andere dakramen als extra’s worden  

verkocht, zitten er bij Dakea gewoon standaard in!”



WOLFIN - ZEKER WATERDICHT

WOLFIN
Wanneer alleen het  
beste goed genoeg is
Waarom voor alternatieven kiezen, als u weet dat WOLFIN de beste kunststof  

dakbaan is die beschikbaar is op de markt? 

Waarom WOLFIN? Daarom:

• Extreme chemicaliënbestendigheid: geschikt voor speciale, industriële toepassingen;

•  Kwaliteitsreceptuur: homogene samenstelling die niet aan veroudering onderhevig is;

•  Unieke bitumenbestendigheid: rechtstreeks toepasbaar op bitumen;

•  Zeer dampdoorlatend: voordelige renovatie van vochtige dakconstructies;

•  Homogene, onderhoudsvrije lasverbindingen: lange levensduur gegarandeerd.

Wilt u meer weten over WOLFIN? Kijk dan op www.icopal.nl

Part of BMI Group

Bestel gewoon vanaf 
het dak!

Actiondak, de online groothandel in:

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

- DAKRANDAFWERKING - VEILIGHEID - GEREEDSCHAP - KLEDING

ACTIONDAK

WWW.ACTIONDAK.NL
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Op 23 maart jl. werd Bram Kranenburg uitgeroepen tot  

Dakenman van het Jaar 2017 in de categorie platte daken.  

Roofs interviewde hem naar aanleiding hiervan. “Ik zie het  

een beetje als een oeuvreprijs en  

die erkenning is natuurlijk heel leuk.”

“ Het dak functioneert 
alleen in de context 
van het hele gebouw”

DAKENMAN VAN HET JAAR 2017

Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en gesolliciteerd.  
In september 1976 ben ik aan de slag gegaan bij Cekadak, 
de dakdekkerspoot van Key en Kramer.”

“Ik heb het vak op het dak geleerd. Mijn interesse ging  
vooral uit naar de techniek: hoe is de rol goed te verwerken, 
hoe maak je de detailleringen op de juiste manier? Naar mijn  
mening moet een dakbedekking zodanig zijn geproduceerd, 
dat de kans op applicatiefouten minimaal is. Daar zijn al 
mijn latere activiteiten op gericht geweest. Ik kreeg al snel de 
dakdekkersvakschool van Cekadak onder mijn hoede. In de 
loop der jaren heb ik zitting genomen in de meest uiteenlo

pende technische commissies. De Vakrichtlijn, waar momen
teel nog steeds mee wordt gewerkt, wortelt in de verwerkings
richtlijnen die we bij Cekadak hadden opgesteld.”

BITUMENPROFESSOR
Tijdens de prijsuitreiking werd Kranenburg door zijn voorgan
ger als Dakenman van het Jaar, Erik Steegman, de ‘bitumen
professor’ genoemd. “Dat is natuurlijk vleiend,” zegt hij. “Al heb 
ik me in de loop der jaren ook heel intensief bezig gehouden 
met andere dakbedekkingsmaterialen: PVC, FPO, EPDM, 
etc. Het klopt wel: ik werd het al snel beu om met klanten te 
praten over het verschil tussen een APP en een SBS. Op een 
gegeven moment zaten onze relaties óns te vertellen wat dat 
verschil was! We zijn ons daarom gaan concentreren op an
dere items en daarbij heb ik het altijd belangrijk gevonden 
om ‘out of the box’ te denken. Daar zijn belangrijke innovaties 
uit voortgekomen. Denk bijvoorbeeld aan de Universal, een 
eenlaags bitumineus systeem op basis van POCB.”

“Een belangrijke richtlijn in mijn activiteiten is de gedachte 
dat een dak altijd moet functioneren in het geheel. Een 
goed product is niet zaligmakend: een goede applicatie, 
waarbij met name de aansluitingen goed zijn verzorgd,  
is van vitaal belang. Maar denk ook aan de invloed van de 
ondergrond. Daar zijn geen standaard oplossingen voor, 
omdat de praktijk vaak weerbarstig is en er specifiek voor 
de betreffende situatie een oplossing moet worden gezocht. 
Het vereist vakmanschap om ervoor te zorgen dat het geen 
kwestie van improviseren wordt, maar dat men tot een zekere 
oplossing komt. Het is de taak van de fabrikant om de dak
dekker zo veel mogelijk te ondersteunen: de dakdekker  
wordt nog te vaak aan zijn lot overgelaten.”

Diverse ontwikkelingen dragen hieraan bij. “Denk alleen 
al aan de mogelijkheden die een gepre fabriceerd EPDM 
 membraan biedt, waarbij alle details al vooraf gevulkani
seerd kunnen worden uitgevoerd. Of neem een initiatief  
als het TotaalDakConcept, waarin diverse Aleveranciers  
zich hebben verenigd om te komen tot een volledige,  
integraal ontwikkelde, dakopbouw.”

BITUMENRECYCLING
Met de oprichting van een eigen adviesbureau stelt 
 Kranenburg zichzelf naar eigen zeggen in staat zijn hobby 
uit te blijven oefenen. “Sommige mensen hebben een boot 
waar ze na hun pensionering al hun tijd in steken. Het dak is  
mijn passie. Ik denk dat het alleen maar gezond is om me 
daarmee bezig te houden. Het moet ook niet te veel op 
 werken gaan lijken. Ik kies in mijn opdrachten de krenten uit 
de pap en ik heb ook geen zin meer in de stress van een 
meer dan gevulde werkweek. Mijn vrouw, kinderen en klein
kinderen verdienen ook aandacht en bovendien houd ik  
ook erg van reizen.”

Eén van de items waar Kranenburg zich mee bezig zal 
houden is bitumenrecycling. Ondanks alle initiatieven en 
inspanningen is dat nog steeds een onderwerp dat maar 
moeizaam van de grond komt. Kranenburg snapt ook wel 
waarom. “Het moet op alle onderdelen kloppen: sloop, 
afvoer, inzameling, hergebruik. Het business model klopt 
nog niet.” Verder is Kranenburg aan het kijken of er moge
lijkheden zijn in het ontwikkelen van concepten waarbij het 
gebrek aan ‘handjes op het dak’ opgelost kan worden,  
met name voor het bedekken van grote daken. “Er is genoeg 
te doen en zolang mijn gezondheid het toestaat zal ik dat 
met heel veel plezier blijven doen.”

Als Dakenman van het Jaar 2017 zal Bram Kranenburg 
maandelijks een column in Roofs verzorgen, waarin hij de 
diverse items verder zal uitdiepen. De eerste aflevering  
vindt u in het juninummer. ■

Onder de genomineerden bevond zich een aantal zwaar
gewichten, vond Kranenburg. De nominatie alleen al  
vond hij daarom al heel mooi. Dat hij de prijs zou winnen, 
had hij dan ook niet verwacht. “Ik stond wel even te kijken 
toen mijn naam op het scherm verscheen. Eind vorig jaar 
ben ik officieel met pensioen gegaan, ik kreeg een mooi 
afscheid van Icopal in het NBC in Nieuwegein. Maar ik  
ben nog met zo veel dingen bezig en ik heb er nog zo veel 
plezier in, dat ik onder de naam Dak Advies Kranenburg  
nog steeds actief ben in de markt. Deze bekroning is ook in 
dat opzicht een mooie opsteker.”

OP HET DAK GELEERD
Kranenburg werd in 1976 actief in de dakenbranche. “In ver  
band met mijn dienstplicht was ik uitgenodigd voor een 
aantal oriëntatiedagen voor een officiersopleiding, maar veel  
méér dan de hele dag gevulde koeken eten deden we daar 
niet. Ik heb daarom een alternatieve dienstplicht vervuld: met 
mijn vrouw, een operatieverpleegkundige, ben ik naar Kenia 
gegaan om daar namens de SNV vrijwilligerswerk te doen. 
Een heel rijke ervaring: ik heb daar vooral geleerd te relative
ren en dat is iets wat mijn hele leven van pas is gekomen.  
Na tweeëneenhalf jaar in Kenia hebben we een Landrover  
gekocht en zijn we o.a. via India teruggereden naar 
 Nederland. De familie van mijn vrouw woonde in Maassluis 
en onze terugreis had wat aandacht in de lokale pers ge
kregen. Toen we in Nederland aankwamen, was er een flatje 
in Maassluis voor ons beschikbaar. In datzelfde Maassluis 
bevond zich het hoofdkantoor van fabrikant Key en Kramer 
(dat later achtereenvolgens opging in Esha en Icopal).  

Bram Kranenburg (links) ontvangt de onderscheiding  

van zijn voorganger Erik Steegman
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In deze rubriek wordt het uitgebreide palet aan onderwerpen  

beschreven waarmee Tectum, het opleidingsinstituut voor de  

dakenbranche, zich bezighoudt.

Het centraal examen  
in het mbo, een zorg  
of een zegen?

BERICHTEN VAN TECTUM

Voor rekenen gaan de examens over de onderdelen: 
 getallen, verhoudingen, meten/meetkunde en verbanden. 
Voor rekenen doen de studenten één examen, waarvoor  
ze dan ook één cijfer krijgen. Voor het afnemen van de 
 Centraal Ontwikkelde Examens zijn landelijke regels 
 (afnamecondities) vastgelegd.

De slaag/zakregeling is een voorwaarde voor diplomering. 
Om precies te bepalen of een student geslaagd is (voor de 
generieke eisen) voor Nederlandse taal en rekenen, is door 
het Ministerie van OC&W een slaag/zakregeling opgesteld. 
Die wordt geleidelijk aan ingevoerd. Zo geldt ook voor de 
dakdekkers in de (basis) beroepsopleidingen van TECTUM 
voor het lopende schooljaar dat het eindcijfer Nederlands 

niet lager dan een 5 mag zijn. En het eindexamenresultaat 
voor rekenen telt dit jaar vooralsnog in de regeling nog niet 
mee. Op termijn zal het zo zijn dat van de eindcijfers voor 
Nederlandse taal en rekenen er één onvoldoende, maar niet 
lager dan een 5 mag zijn. Het andere cijfer moet in dat geval 
tenminste een 6 zijn.

Inmiddels zijn er lieden die hun zorg uiten over het feit dat  
goede vakmensen, die onvoldoende taal en/of  rekenvaardig  
zijn, door het toepassen van bovengenoemde slaag/  
zakregeling, geen diploma meer kunnen behalen. En zij 
vinden dat het wellicht een goed idee is om studenten die 
niet aan het vereiste taal en rekenniveau kunnen voldoen 
toch een vakdiploma uit te reiken. Een diploma zonder door
stroomrecht dan wel te verstaan. Dus niet echt een goed idee!

DE OPLOSSING
Maar wat zou je moeten doen om mbostudenten naar een 
hoger niveau van taalbeheersing te brengen? Hoe zorg je 
ervoor dat taalzwakke studenten op de mboniveaus werk 
maken van hun taalvaardigheid? Op die en meer vragen  
op dit gebied zijn we bij TECTUM samen met het ROC de 
afgelopen jaren druk doende de antwoorden te vinden. 

Zo heeft TECTUM ervoor gekozen dat de taal en het rekenen 
uit de werkpraktijk het uitgangspunt van het onderwijs zijn. 
Daardoor is de drempel voor de leerling dakdekkers om met 
taal en rekenen aan de slag te gaan veel lager, want de 
materialen sluiten aan bij het niveau van de student en de 

situatie op de werkplek. De voor de vakken Nederlands en 
rekenen gebruikte lesstof is beoordeeld op vraagstelling en 
moeilijkheidsgraad en voor het grootste deel al afgestemd 
op het niveau van de doelgroep. 

Je zou tot slot nog vraagtekens kunnen zetten bij hoe de 
examens op dit moment inhoudelijk samengesteld worden. 
Wat TECTUM betreft zou een vakgericht instellingsexamen 
Nederlands een mooie aanvulling zijn op het centraal 
ontwikkeld examen van nu, maar het feit dat die examens 
gekoppeld zijn aan de diplomering is een zegen. Dat is goed 
voor de leerlingdakdekkers en waardevastheid van onze 
mbodiploma’s. En dus heel goed voor het opleidingsniveau 
van de bedrijfstak. ■

Het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland leidt op  
voor een beroep, vervolgonderwijs en het functioneren  
in de maatschappij. Beheersing van de Nederlandse taal  
en kunnen rekenen zijn daar een onderdeel van. Taal en 
rekenvaardigheden zijn onmisbaar in het dagelijks leven,  
om een opleiding te kunnen volgen en om te kunnen  
functioneren op de werkvloer. 

Immers: je zult ook in de bouw een begrijpelijk briefje  
(of mailtje of appje) moeten kunnen schrijven, om je uren te 
verantwoorden of om je collega of uitvoerder iets belangrijks 
te kunnen melden. Daarnaast is het toch zeker niet onbe
langrijk om – in de dakbedekkingsbranche – antwoord te 
kunnen geven op de vraag naar hoe groot het dakoppervlak 
is. En hoeveel dakrollen dan ongeveer nodig zijn.

Vandaar dat er eisen worden gesteld aan de beheersing 
van Nederlands en rekenen, de zogenoemde referentie
niveaus. Die referentieniveaus beschrijven welke basiskennis  
en vaardigheden ook leerlingdakdekkers moeten beheer
sen voor taal en rekenen. Zo zijn er vier niveaus (1F t/m 4F) 
voor de leerlijn van basisonderwijs, naar voortgezet onderwijs,  
naar mbo en naar hoger onderwijs. Tussen de vier niveaus is 
sprake van overgangen of drempels. Dit zijn de overstappen 
die leerlingen maken binnen het onderwijssysteem. 

CENTRAAL ONTWIKKELDE EXAMENS
Om het mbodiploma te kunnen behalen, is het bij oplei
dingen op niveau 2, 3 en 4 verplicht om aan de centrale 
examens ‘Nederlands’ en ‘rekenen’ deel te nemen. 
In de Nederlandse Taaltoets gaat het over de onderdelen 
luistervaardigheid en leesvaardigheid. Voor de andere 
onderdelen van het Nederlands (spreken, schrijfvaardigheid 
en gesprekken voeren) moet de school (het ROC)  
zelf  examens maken, de zogeheten instellingsexamens.

Centraal Ontwikkelde  
Examen Nederlands (COE) % van het eindcijfer

Lezen 50

Luisteren

Instellingsexamens

Spreken 12,5

Schrijven 25,0

Gesprekken voeren 12,5

Centraal Ontwikkelde Examen rekenen (COE)

Afronden

Getallen

Verhoudingen

Meten/ meetkunde

Verbanden

De doorgaande leerlijn

Centraal Ontwikkelde  
Examens

Centraal Examen  
Nederlands

Rekentoets

Eindtoets

Basisonderwijs Voortgezet Onderwijs MBO Hoger Onderwijs

VMBO Taal 2F

Rekenen 2F

Taal 1F 2F

Rekenen 1F 1S

MBO
123

Taal 2F

Rekenen 2F

HAVO Taal 3F

Rekenen 3F

MBO
4

Taal 3F

Rekenen 3F

VWO Taal 4F

Rekenen 3F

HBO

WO

F=Fundamenteel niveau

S=Streefniveau

Wettelijke toetsmomenten van de referentieniveaus

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Aabo Trading Almere B.V.
T:088-9965535, alme@aabo.nl
Aabo Trading Amsterdam B.V.
T:088-9965545, amst@aabo.nl
Aabo Trading Arnhem B.V.
T:088-9965580, arnh@aabo.nl
Aabo Trading Beverwijk B.V.
T:088-9965550, beve@aabo.nl

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

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

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

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

Heritage Slate is een zeer duurzame daklei op basis van gerecycled 
rubber. Deze bijzondere dakbedekking heeft daardoor niet alleen 
een hoogwaardige, klassieke uitstraling maar is tevens zeer robuust, 
onderhoudsarm, kent een uitzonderlijk lange levensduur en is bestand 
tegen de meest extreme weersomstandigheden. Bovendien is het een zeer 
milieuverantwoorde keuze.

Een dak met Heritage Slate is blijvend mooi. In tegenstelling tot originele 
natuurleien en dakpannen kan het niet breken, splijten of kapotvriezen. 
Omdat het geen kleurcoating heeft kan deze ook niet slijten noch afpellen. 
Bovendien is Heritage slate in hoge mate zelfreinigend. 
 
De elementen passen door hun vorm perfect in elkaar, wat de verwerking 
op een dak snel en eenvoudig maakt. Bovendien zorgt de dikte van het 
leipanmodel voor een luxe, robuuste en natuurlijke uitstraling. Het unieke 
universele nok- gevel- hoekkeperstuk versterkt de authentieke uitstraling van 
een natuurleien dak. Heritage slate combineert zo de voordelen van moderne 
materialen met een klassieke uitstraling en vormt zo het nieuwe klassiek.

Heritage Slate 
Hoogwaardige rubber dakleien

Alle voordelen op een rij 

• Licht van gewicht (9,25kg/m2)
• Levensduurverwachting van meer dan 50 jaar
• Bestand tegen de meest extreme 

weersomstandigheden.
• Praktisch onverwoestbaar
• Vliegvuurbestendig en geluiddempend
• Milieuvriendelijk en onderhoudsvrij
• Eenvoudig en snel te installeren
• 50 jaar fabrieksgarantie
• Speciaal nok- gevel- hoekkeperstuk zorgt  

voor authentieke afwerking
• Blijvend kleurecht
• Draagt bij aan duurzaam bouwen  

(cradle to cradle)

Heritage Slate dakleien zijn leverbaar in de fraaie kleuren 
Charcoal Black, Sterling Grey en Rustic Brown.

Het nieuwe klassiek.

WIJ HOUDEN U OP DE HOOGTE 

Meer weten ?  all-up.nl +31 (0) 546 - 544724

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

Scherpe prijzen

Onafhankelijk

Snelle levering  
geheel Nederland

Enkel A-kwaliteit 
materialen

30 jaar ervaring  
vakkundig dakadvies

Ruim assortiment  
om een topkwaliteit 
dak te maken

€

100%

A

30

Service = ons motto

www.beelen.nl



Hoofdkantoor Snake Line B.V.

Kritzingerlaan 61
3707 TB Zeist

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

Kantoor Culemborg

Achter de Vismarkt 10
4101 AD Culemborg

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

Basissysteem, geschikt voor 
daken met constructief 
dakbeschot.

www.snakeline.nl
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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
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De resultaatgerichte 
dakenbranche

jaren van functionaliteit, wordt de keuze gemaakt voor 
systemen en leveranciers die via de opdrachtnemer worden 
betrokken bij het vervolgtraject. Hier staat de kwaliteit en 
levensduur van het dak centraal.

Dat is waar het bij RGS om gaat. Jaren geleden verklaarden 
we voor de Enquêtecommissie Bouwfraude onder ede dat 
we afspraken maakten met onze collega’s over totaalprijzen 
in aanbesteding. Nu, ver na de Bouwfraude, is de tijd rijp 
waarin we weer met de opdrachtgever en de betrokken 
collega’s om tafel zitten: vooral om over eenheid van kwaliteit 
en beheerskosten te praten. Samen met een opdrachtgever 
worden afspraken gemaakt over het beoogde eindresultaat, 
vanuit het hoofdstuk ‘prestatie’, in plaats van afspraken  
over de op korte termijn uit te voeren werkzaamheden voor 
de laagste prijs. 

OPENHEID
Bij dakonderhoud betekent dit dat de opdrachtgever geen 
renovatie of onderhoudswerkzaamheden direct inkoopt, 
maar waterdichting afstemt voor een langere onderhouds
periode. Een goed uitgangspunt voor onderhoudsbedrijven.

Hoewel dat eenvoudig klinkt, betekent het een grote 
verande ring voor alle betrokken partijen en personen.  
Openheid geven aan een opdrachtgever en aan samen
werkende collega’s betekent dat er een grote mate van  
onderling vertrouwen moet zijn. Waar je vroeger een  
opdrachtgever voorhield dat dit de laagste prijs was en  
dat later voor ieder wissewasje bijbetaald moest worden 
in de vorm van een meerprijs, bespreek je nu een vaste 
prijs. Dit biedt beide partijen, zowel de opdrachtnemer als 

de  opdrachtgever, continuïteit en zekerheid. Middels deze 
 zekerheden verdwijnt ook het ingeslopen argwaan. 

Het grote verschil nu is dat de collega dakdekker, binnen de 
aanbesteding nog beoordeeld als gevaarlijke concurrent, 
binnen RGS samenwerkt volgens een bepaald protocol   
wat zeker de duurzame kwaliteit ten goede komt. Bijkomend 
voordeel is dat de opdrachtgever niet afhankelijk is van één 
partij en zodoende ook haar risico spreidt. 

VERTROUWEN EN KENNISDELING
De verandering zit hem er niet alleen in dat de onderhan
delingstafel verandert in een speeltafel met open kaarten. 
Functies van medewerkers veranderen ook: op alle niveaus, 
bij zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Een huur
der belt niet meer naar de opdrachtgever, maar rechtstreeks 
naar de dakdekker, via mooie ITsystemen, met melding van 
calamiteiten. Een technisch beheerder vraagt geen offertes 
meer op, maar denkt mee over de beste duurzame inzet. 
De financiële afdeling biedt volledige transparantie over de 
facturen. Ga zo maar door. Vertrouwen en kennisdeling zijn 
de kernwaarden.

Binnen een organisatie moet er dus compleet anders gedacht  
gaan worden en dat betekent dat dat in beginsel op weer
stand kan stuiten. De bekende obstakels binnen de eigen  
organisatie: ‘ik begrijp het niet’, ‘ik kan het niet’ en ‘ik wil het  
niet’ moeten samen overwonnen worden tijdens het verande
ringsproces. Maar als deze obstakels eenmaal overwonnen 
zijn, wat is dan het resultaat? 

Prestatie of resultaatgericht samenwerken werkt efficiënter, 

duurzamer en kostenbesparend. Het maakt vooraf inzichtelijk 
wat de balans is tussen geld, techniek, veiligheid en leefbaar
heid. En iedere dag inzichtelijk: hoe zwaar wegen energie
prestaties, duurzaamheid en bewonersgedrag? Opdracht
gevers met verschillende opdrachtnemers werken hierin 
nauw samen. Samen vergelijken ze verschillende  scenario’s 
en vinden ze de balans die het beste past.  Maatwerk bij elk 
project. En bedenk: dit is zeker niet aan iedereen besteed! ■

Als we het hebben over de ontwikkelingen in de daken
branche, praten we het liefst over groen, waterbuffering, 
 energievoorziening op multifunctioneel ruimtegebruik  
van daken, want dat is trendy en bekt altijd goed. Maar in  
deze editie van Roofs wil ik ingaan op Resultaatgericht 
Samen werken, een steeds vaker voorkomend fenomeen in 
het onderhoud. Resultaatgericht Samenwerken (RGS) staat 
voor het gezamenlijk werken met ketenpartijen vanuit een 
doordachte visie en strategie. Wellicht een toekomst voor  
een gedeelte van het dakdekkersgilde?

Resultaatgericht samenwerken kom ik in steeds meer situaties  
tegen, ook binnen de dakenbranche. Er is een aantal 
opdrachtgevers binnen de (semi)overheid, waaronder 
woningbouwverenigingen, waarbij inmiddels vaste dak
dekkersbedrijven het beheer van het vastgoed in onderhoud 
via een langdurig RGS contract uitvoeren. 

KWALITEIT EN LEVENSDUUR CENTRAAL
Ook andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld het Duurzaam 
Dak Concept, met name in de nieuwbouw maar ook bij 
renovatie, kun je onder de noemer Resultaatgericht samen
werken inrichten. Een opdrachtgever met plannen voor een 
intensief begroeid of multifunctioneel gebruiksdak kan onder 
deze discipline al binnen de ontwerpfase bij de ontwikkeling 
van een dak resultaatgericht samenwerken met een aantal 
gelijkwaardige partijen. Zodoende krijgt de opdrachtgever 
advies en worden de prestaties waaraan het dak in de 
toekomst moet voldoen vastgelegd. In eerste instantie op 
technisch inhoudelijk gebied, samen met de wens van de 
opdrachtgever, zonder dat er nog wordt gesproken over de 
directe investering. Na de prestatievastlegging en het aantal 

ERIK EN DE ANDEREN

In deze rubriek zal Erik Steegman ons maandelijks op  

de hoogte houden van ontwikkelingen in de dakenbranche  

vanuit het perspectief van NDA.

Erik Steegman NDA Duurzaam Dak Concept
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Op 1 mei 2018 was het precies 40 jaar geleden 

dat Wédéflex Duurzame Daksystemen werd  

opgericht. Het bedrijf staat het hele jaar stil bij  

dit Robijnen jubileum. Roofs interviewde  

Algemeen Directeur en eigenaar Roland Sleutjes 

over deze mijlpaal.

Eerlijk duurt het langst
WÉDÉFLEX VIERT 40-JARIG JUBILEUM

En we geloven in een goede verwerking: ook de relatie met 
onze Wédéflex Established Dealers gaat uit van de lange 
termijn. Je wordt niet zomaar erkend verwerker van onze 
materialen. We stellen hoge eisen aan onze dealers, zowel 
technisch als organisatorisch. Daar staat tegenover dat wij 
onze erkende verwerkers niet zomaar zullen laten vallen.  
Het is echt een langdurige relatie, die net als elke langdurige 
relatie vast wel eens zijn ups en downs zal hebben, maar het 
doel blijft altijd dat we gezamenlijk een kwalitatief dak  
willen realiseren. Wij zullen alles doen om onze dealers 
daarin te ondersteunen.”

Deze ondersteuning behelst een projectbegeleiding van  
de voorbereiding tot en met de oplevering. Sleutjes: “Het is  
voor een goede uitvoering belangrijk om de bouwkun
dige situatie én de rest van het daksysteem vooraf goed 
in  ogenschouw te nemen. Een verkeerde keuze kan het 
product teniet doen. Daarom moet onze dakbedekking in 
ieder geval worden toegepast in combinatie met andere 
 gecertificeerde materialen. Onze adviseurs komen de pro
jecten controleren om de kwaliteit te kunnen blijven borgen. 
Al onze erkende dealers zijn KOMOproces gecertificeerd 
conform BRL 4702.”

“De behoefte aan een duurzaam product op het dak  
zal alleen maar groter worden,” aldus Sleutjes. “We voeren 
tegenwoordig energiegenererende woningen uit met  
daken die we vroeger alleen op zwembaden aanbrachten. 
De opdrachtgever krijgt daardoor enkel meer behoefte  
aan zekerheid. Wij hebben ons erop toegelegd de opdracht
gever te voorzien van een eerlijk advies, ook als dat betekent 
dat we voorlopig geen dakbedekking zullen verkopen op  
het betreffende project. Eerlijk duurt het langst: we willen ook 
met de opdrachtgever langer zaken doen dan  
alleen vandaag.”

TOEKOMSTBESTENDIG
Grondlegger van het bedrijf is Leo Benedict, hij richtte het 
bedrijf in 1978 op. “Zijn marktbenadering omtrent een dea
lerorganisatie en het verstrekken van een unieke Verzekerde 
Garantie hanteren wij vandaag de dag nog steeds. Met res
pect voor deze historie hebben wij de afgelopen 20 jaren met 
fris elan nieuwe ideeën en diensten aan onze huidige bedrijf 
toegevoegd,” vertelt Sleutjes. “Tezamen met mijn compagnon, 
Technisch Directeur Coen van der Kooij, die over een enorme 
dosis technische dakenkennis beschikt, hebben we diverse 
professionaliseringsslagen gemaakt, waarmee we het bedrijf 
meer toekomstbestendig hebben gemaakt. Denk daarbij bij
voorbeeld aan de digitalisering van het bedrijf en Wédéscan.”

Gedurende dit hele kalenderjaar zal Wédéflex stilstaan bij 
haar jubileum. Men is er trots op dat het bedrijf al 40 jaar 
lang het waterdicht bewijs levert van duurzaamheid en 
 kwaliteit van de producten. Eén en ander is vertaald en gevi
sualiseerd in de huidige marketingcampagne ‘Wédéflex.  
The Proof is in the Experience’. Met speciale activiteiten  
laten zij zowel hun Wédéflex dealers als opdrachtgevers dit 
jaar meefeesten. 

Tijdens een bijeenkomst met alle dealers in Amsterdam 
kreeg het bedrijf een groot schilderij aangeboden van  
haar dealers in samenwerking met de bekende kunstenares 
Ans Markus, waar alle kernbegrippen van de bedrijfsfilosofie 
in zijn verwerkt. “Dat vind ik waardevol,” besluit Sleutjes.  
“Ik vind het zoals gezegd niet interessant om zelf te zeggen 
hoe goed we zijn. Belangrijk is dat andere mensen onze kwa
liteiten ervaren en daarmee waarderen. Het 5luik schilderij 
hebben wij uiteraard een mooie, prominente plek in ons 
kantoorpand gegeven.” ■

Na vier decennia zijn de producten die door de Wédéflex 
Dealers werden aangebracht, nog steeds op de daken  
terug te vinden. “De constante, hoge kwaliteit is dan ook 
formeel ‘Established’ verklaard op basis van de BRL 1511.  
De Wédéflex D4 van 1978 is de Wédéflex D4 van 2018,” zegt 
Sleutjes. “Bewezen levensduur is voor Wédéflex dan ook geen 
loze kreet, maar staat samen met gecertificeerde verwer
king en verzekerde garantie borg voor een duurzaam dak. 
“Eigenlijk vind ik niet dat wij de aangewezen partij zijn om de 
kwaliteit van ons assortiment onder de aandacht te brengen. 
Laat anderen dat maar doen, bijvoorbeeld een tevreden 
opdrachtgever, die keer op keer voor ons kiest. Of jongens op 
het dak die graag met onze producten werken. En uiteraard 
bestaat er voor alles wat wij beweren een door onafhanke
lijke, externe partijen opgesteld bewijs.”

LANGE TERMIJN
Zoals bekend bevindt het assortiment zich kwalitatief, maar 
ook prijstechnisch, in het topsegment van de markt. “Wij zijn 
niet van de korte, maar van de lange termijn,” zegt Sleutjes 
hierover. “Het begrip ‘duurzaamheid’ is inmiddels een  
containerbegrip geworden, maar wij verstaan er het vol
gende onder. Ons materiaal één keer, op een goede manier, 
aanbrengen en onderhouden zodat het lang mee gaat  
en overlaagd kan worden. Om vervolgens na die lange 
levensduur volledig te kunnen worden gerecycled.  
We participeren in de Stichting BRN. Wij leveren zoals  
bekend op projecten die door onze erkende verwerkers 
 (Wédéflex Established Dealers) zijn aangebracht een  
unieke verzekerde garantie, die natuurlijk nog kan  
worden verlengd.”

“Wij geloven heilig in bitumen als dakbedekkingsmateriaal. 
Het is het enige dakbedekkingsmateriaal waar je de hierbo
ven beschreven duurzaamheid mee kan bereiken.  
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Dé specialist op het gebied van dakveiligheid

Elke daksituatie is anders. Standaard veiligheidsproducten voldoen dan 
ook niet altijd. Wij hebben de kennis, kunde en ervaring in huis om voor 
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KS1 kabelsysteem van Daksafe®
Een nieuw doorloopbaar kabelsysteem
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Een gebrekkige waterdichtheid is nog  

steeds verreweg het belangrijkste argu 

ment voor een dakrenovatie. Echter,  

anno 2018 zijn er veel meer argumenten  

om een dakrenovatie niet langer uit te  

stellen. Nul op de meter is er daar één  

van. De helpdesk van VEBIDAK helpt  

opdrachtgevers een stap verder.

Nul op de meter?  Dan eerst het dak op!
HELPDESK VEBIDAK

doen als dampremmende laag als er aanvullend wordt 
geïsoleerd. De kosten van de extra dikte van de isolatielaag 
(of de keuze voor een isolatiemateriaal met een betere 
 isolatiewaarde) zijn dan te overzien.

Voegt een begroeid dak wat toe als het gaat  
om de isolatiewaarde van een dak?
Primair is begroeiing op een dak een verfraaiing van het 
dak. Daarnaast verbetert begroeiing op daken het klimaat 
in stedelijke omgevingen. Fijnstof wordt opgevangen en 

hemelwater wordt gebufferd. Een begroeid dak heeft ook 
invloed op de verbetering van het binnenklimaat. Als de zon 
rechtstreeks op de dakbedekking schijnt en het dak is niet zo 
goed geïsoleerd, dan neemt de dakbedekking de warmte 
op en straalt dit af naar binnen. Het gevolg is dat, met name 
op de bovenste verdieping, de temperatuur in de zomer en 
de winter flink kan schommelen. Bij een begroeid dak schijnt 
de zon op de beplanting en de substraatlaag, waardoor de 
dakbedekking een gelijkmatiger temperatuur houdt en er 
dus minder warmte naar binnen doordringt.

Dus een begroeid dak in combinatie met  
een goede isolatiewaarde van het dak  
lijkt de meest ideale combinatie?
Ja, dat klopt. Echter, bij bestaande gebouwen heb je te 
 maken met opstandhoogten en dakrandhoogten die niet  
altijd gemakkelijk zijn te verhogen. Ongewenst, lastig 
uitvoerbaar of te duur. Er zijn verschillende soorten isolatie
materialen met hun specifieke producteigenschappen,  
zoals bijvoorbeeld de isolatiewaarde. Van het ene materiaal 
heb je een dikkere laag nodig dan van het andere om tot 
hetzelfde resultaat te komen.

Het zijn dus bouwkundige randvoorwaarden van het 
 bestaande gebouw die bepalen wat je aan dikte kunt 
 aanbrengen. Daarmee kunnen we tegelijk het bruggetje 
maken naar het aanbrengen van begroeiing. Je brengt  
met de substraatlagen en beplanting nóg meer  centimeters 
aan. Als je dus bij een ouder dak met weinig isolatie de 
 gehele dakbedekkingsconstructie eraf haalt en vervangt 
voor een goed isolerende dakbedekkingsconstructie en 
tegelijk combineert met een daktuin, dan heb je de ideale 
combinatie. Echter, je moet je dan wel realiseren dat de dikte 
van het gehele pakket behoorlijk is toegenomen (en dus 
ook het gewicht) en dat moet de onderconstructie van het 
dak wel aankunnen.

Zijn er nog meer tips voor gebouweigenaren  
die zich oriënteren op een dakrenovatie?
Oriënteer je op bedrijven die zijn aangesloten bij de  
branche organisatie VEBIDAK. Er is namelijk veel kaf onder  
het koren. Voor particulieren en VvE’s geldt bovendien  
dat bedrijven die zijn aangesloten bij de brancheorganisatie 
leveren volgens de Algemene  Consumentenvoorwaarden 
VEBIDAK, waarmee particulieren en VvE’s via Stichting 
 Geschillencommissies Consumentenzaken beter beschermd 
zijn bij eventuele geschillen. ■

André van den Engel,  
adjunct directeur/hoofd Technische Zaken VEBIDAK

Wat kunnen gebouweigenaren doen met hun dak  
om richting nul op de meter te komen?
Het meest voor de hand liggende advies is om het dak  
op het gebied van isolatiewaarde bij de tijd te brengen.  
Als het gebouw al wat ouder is, dan heb je te maken  
met de oorspronkelijke isolatiewaarde van het toenmalige  
Bouwbesluit. Afhankelijk van de bouwperiode is deze 
 zogenaamde Rcwaarde tussen de 1,5 en 3,5 m2 K/W.  
Sinds 1 januari 2015 is de Rcwaarde in het Bouwbesluit  
opgekrikt naar 6 m2 K/W. Nul op de meter begint dus met 
een goede isolatie van de (dak)schil van het gebouw.

Brengt het isoleren naar een Rc-waarde van 6 m2 K/W  
of meer veel extra kosten met zich mee?
Als je toch voor een dakrenovatie staat, dan kun je het maar 
beter goed doen. Stel het gebouw dateert uit een tijd dat  
de Rcwaarde in het Bouwbesluit 2,5 m2 K/W was, waarom 
zou je het dan niet opwaarderen naar tenminste het  
huidige niveau, in plaats van het op die 2,5 te houden?  
Over het algemeen gaat dakbedekking toch minimaal  
20 jaar mee, dan is het wel raadzaam om daar het maxi
male uit te halen. De oude dakbedekking kan vaak dienst 
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Toen hij de DakAward voor het Dak van het Jaar 2017 in ontvangst nam voor 

het polderdak van het kantoorgebouw Vivaldi in Amsterdam, memoreerde 

Friso Klapwijk van De Dakdokters de belangrijke rol van de betrokken land

schapsarchitect, Karres + Brands Landschapsarchitecten. “Soms is een frisse 

blik van buitenaf nodig om tot een oplossing te komen. Een goed overleg 

 tussen bouwpartijen vanaf een vroeg stadium zorgt voor een beter resultaat.”

Overleg in vroeg stadium 
leidt tot kwalitatieve daken

SPECIAL GEKLEURDE DAKEN

Het mooie aan een dergelijke prijs is natuurlijk dat je de 
 kwaliteit die in de markt aanwezig is beloont en zichtbaar 
maakt. Het was dan ook een geslaagde feestavond in 
Egmond aan Zee, die zich naar mijn mening kan ontwikkelen 
tot een vaste waarde in de dakenbranche.”  

TECHNISCHE BEPERKINGEN
Lange tijd zag het er echter niet naar uit dat op het dak van  
het Vivaldigebouw een dergelijk resultaat zou kunnen wor
den bereikt. Friso Klapwijk van De Dakdokters vertelt dat het 
dak zodanige technische beperkingen kende dat dit  

ten koste ging van het dak dat men eigenlijk wilde realiseren. 
“Er lag een prachtig en ambitieus plan, maar gaandeweg 
werd duidelijk dat dit niet als gedacht zou kunnen worden 
gerealiseerd,” vertelt hij. “Het dak leverde hierdoor naar  
mijn idee enorm in op kwaliteit. Zo bleek dat de installaties 
die op het dak aanwezig waren, daar zouden moeten 
blijven. Ook werd gaandeweg duidelijk dat het dak de belas
ting niet aan zou kunnen en dat de constructie niet overal 
zou kunnen worden verstevigd. Dat was heel vervelend, 
want het deel dat niet verstevigd kon worden, was wel heel 
relevant voor het ontwerp. Zo waren er nog wat beperkingen, 
waaronder een afschotprobleem.”

“Een frisse blik van buitenaf kan soms helpen,” aldus Klapwijk.  
“Hoe creatief je ook bent, je kan soms in een ‘squeeze’ terecht  
komen, waardoor je in een soort tunnelvisie terecht komt: je 
ziet alleen het (technische) probleem, maar bent niet meer 
in staat om de oplossing te bedenken. Eén sessie met de 
landschapsarchitect was voldoende om het proces weer vlot 
te trekken. Tijdens die sessie hebben we alle informatie op 
tafel gelegd, vervolgens werd heel pragmatisch nagedacht 
over hoe met de diverse aandachtspunten om te gaan. 
Uitgangspunt was om zo veel mogelijk van het oorspronke
lijke ontwerp te behouden. Soms lukte dit door met creatieve 
oplossingen te komen, soms ook door het probleem een
voudigweg te negeren.”

VANAF VROEG STADIUM MEEDENKEN
Een voorbeeld van dat laatste is het gegeven dat de  
instal laties op het dak moesten blijven. Klapwijk: “We zijn  
er gewoon van uitgegaan dat de installaties op termijn 
alsnog zouden verdwijnen. Als het een tijdelijk probleem is, 
is het niet nodig om het hele ontwerp erop aan te passen. 
Het bijzondere is, dat de installaties op het dak nu niet eens 
opvallen. Men denkt nu eenvoudigweg dat het zo hoort. 
Wij zien dat dat niet zo is, maar dat is alleen omdat wij het 
oorspronkelijke ontwerp kennen.”

Een oplossing voor de beperkte draagkracht van het dak 
was het in drieën opdelen van het dak. De draagkracht van 
de hoofdconstructie was voldoende om het extra gewicht 
te dragen, maar de draagkracht van de tussenliggers was 
dat niet. Op het middendeel is het dak actief waterbergend. 
De constructie is hier versterkt met behulp van een staalcon
structie in de parkeerkelder. De andere twee delen, langs 
de gevel en langs de dakrand, zijn passief waterbergend, 
waarbij vertraagd maar continu water wordt afgevoerd. 
 Bovendien is in deze twee stroken de beplanting aangepast. 

“Al met al bleek het mogelijk om in samenspraak met alle 
partijen op een technisch en esthetisch verantwoorde 
 manier om te gaan met de beperkingen van het dak,”  
aldus Klapwijk. “Mijn oproep zou dan ook zijn om in een 
vroeg stadium bij elkaar te zitten zodat alle partijen direct 
hun kennis kunnen inbrengen. De beste resultaten worden  
in samenspraak bereikt, wanneer niet de contracten en 
 budgetten het uitgangspunt zijn, maar de kwaliteit. Dan zie  
je dat er voldoende mogelijkheden zijn om (binnen het 
 budget!) tot een optimaal resultaat te komen.” ■

Het dak van het kantoorgebouw Vivaldi is zo bijzonder 
 geworden dat de vakjury het heeft uitgeroepen tot  
Dak van het Jaar 2017. De jury roemde de wijze waarop een 
dynamisch waterbufferend dak, een polderdak, is toegepast, 
dat ook esthetisch een zodanige waarde heeft dat mensen 
graag op het dak verblijven. Het dak geldt zodoende  
als voorbeeld van wat er allemaal mogelijk is op het dak.

Klapwijk vertelt dat hij blij verrast was met de toekenning  
van de prijs. “Natuurlijk hoop je vooraf dat je de prijs mee 
naar huis kunt nemen, maar de concurrentie was groot.  
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Voor het onderwerp gekleurde daken kan ik op dit moment  

geen betere locatie bedenken dan het dak op het restaurant  

van het Kurhaus in Scheveningen.

Gekleurde daken
advertorial

Boko heeft vorig jaar de renovatie van deze “tent” daken in 
opdracht mogen nemen. Een uitdaging, want zo’n 3000m² 
koperlaag met wafel profiel moest van de SBS dakbedekking 
worden gepeld. Het betreft de “tent” daken waarvan de nok 
zo’n 3,5 meter hoger is dan het dakvlak.

Na technisch overleg met Soprema en Dakbestek   
hebben wij gekozen voor een opbouw over de bestaande 
SBS bedekking die wij eerst mechanisch hebben bevestigd, 
bestaande uit:

•  Een eerste laag zelfklevende Sopralene die door middel 
van het wegtrekken van een release folie volledig wordt 
verkleefd aan de onderlaag.

•  Vervolgens hebben we de fleece back cachering van de 
Copper art PVC toplaag voorbewerkt met een contactlijm 
en na het aanbrengen van de contactlijm op de onder
laag is een volledige hechting ontstaan. 

Het resultaat is werkelijk schitterend en zowel eigenaar als 
opdrachtgever, maar ook wij zelf zijn razend enthousiast.

Een item over onze werkzaamheden op dit bijzondere dak is 
binnenkort op de televisie te bewonderen op RTLZ de data:

•  Zaterdag 5 mei 2018  17:30 – 18:00 uur             
•  Dinsdag 8 mei 2018  10:30 – 11:00 uur
•  Vrijdag 11 mei 2018  13:05 – 13:35 uur

Dus ga voor één van de mooist gekleurde daken van 
 Nederland een keer naar de boulevard van Scheveningen, 
kijk naar het nieuwe gekleurde dak op het Kurhaus en  
geniet van een lekker patatje of visje.

Klaas Toornstra

Wie heeft nog nooit op de boulevard van Scheveningen 
gelopen, in de zomer een bezoekje aan de pier gebracht  
en misschien ‘s avonds uit je bol gaan in de crazy piano’s. 
Als je daar vorig jaar naar “gekleurde daken” keek zag 
je een koperen dakbedekking die door de tijd heen was 
verweerd en uitgezakt en de uitwerpselen van meeuwen 
hadden ook hun sporen nagelaten.
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EGBERT ROOZEN  
IN ACHT VRAGEN

BURGERLIJKE STAAT?
SINGLE

KINDEREN
GEEN

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT?
DAN BEN IK HET LIEFST BUITEN BEZIG: IK TUINIER GRAAG.

FAVORIETE MUZIEK?
DAT HANGT VAN MIJN STEMMING AF. IK HOU VAN KLASSIEK:  
DE VIER JAARGETIJDEN VAN VIVALDI BIJVOORBEELD. MAAR SOMS  
HEB IK OOK BEHOEFTE AAN WAT STEVIGERS.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING?
IK REIS GRAAG OM NATUUR EN CULTUUR TE LEREN KENNEN. MIJN EERSTE REIS  
OOIT WAS NAAR NIEUWZEELAND. IK WAS ERG ONDER DE INDRUK TOEN IK  
DAAR EEN WALVIS ZAG. OP ZO’N MOMENT VOEL JE JE HEEL KLEIN. 

FAVORIETE STAD?
MIJN FAVORIETE NEDERLANDSE STAD IS UTRECHT.

FAVORIETE ARCHITECT OF GEBOUW?
HET RIJKSMUSEUM IN AMSTERDAM. NIET ALLEEN HET PRACHTIGE GEBOUW MET 
ALLE DETAILS, MAAR VOORAL OOK DE TUIN EROMHEEN IS HEEL BIJZONDER. 

WAAR BEN JE HET MEEST TROTS OP?
ALS ER DOOR EEN GEZAMENLIJKE INSPANNING IETS VAN BETEKENIS IS  
GEREALISEERD, DAN KAN IK DAAR HEEL TROTS OP ZIJN. HET HANDBOEK  
DE LEVENDE TUIN IS DAAR EEN VOORBEELD VAN, MAAR ER ZIJN MEER  
MOMENTEN GEWEEST WAAROP IK OPRECHT TROTS WAS OP EEN RESULTAAT. 

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.

Verbindingen leggen  
voor groen in de  
bebouwde omgeving

AAN TAFEL MET… EGBERT ROOZEN

BOODSCHAPPER
Roozens passie voor groen stamt 
uit zijn jeugd: hij groeide op een 
boerderij op. “Toen ik negen jaar 
geleden directeur werd van VHG,  
de branchevereniging voor onder
nemers in het groen, voelde dat als 
thuiskomen. Groen is mijn passie. 
Al ben ik zelf geen hovenier, in mijn 
vrije tijd werk ik graag in mijn tuin. 
Mijn tuin is mijn sportschool.  
Maar ik zie mezelf in professioneel 
opzicht vooral als een boodschap
per. Zo heb ik me er al die jaren  
o.a. voor ingezet dat de voordelen 
van groen goed verspreid raken. 
Groen bevordert de leefbaarheid 
van de omgeving, de biodiversiteit 
en de gezondheid. De tijd dat  
groen uitsluitend decoratie was,  
is definitief voorbij.”

Eén van de initiatieven die VHG op 
dit gebied heeft ondernomen, is de 
ontwikkeling van het handboek  

De levende tuin. Toegespitst per toepassing en doelgroep 
wordt hiermee inzichtelijk gemaakt wat het positieve effect 
van groen is en hoe dit effect optimaal kan worden bereikt. 
Als je bijvoorbeeld onder het tabblad ‘Zorg’ kijkt, zie je bijvoor
beeld dat geuren onze herinneringen stimuleren. De realisa
tie van een groene buitenruimte kan zodoende een positief 
effect hebben op mensen die aan dementie lijden. Zo wil het 
handboek handvatten bieden en fungeren als inspiratiebron. 
Andere initiatieven zijn bijvoorbeeld de recente Groene Poort 

in Nieuwspoort Den Haag, waar Hans Oosters (voorzitter 
van de Unie van Waterschappen) een inleiding verzorgde. 
Waterschappen ontdekken het groen steeds meer als een 
belangrijke factor in de oplossing van de vraagstukken  
waar zij dagelijks mee te maken hebben.

“Om de woonbehoefte van de komende jaren op te vangen, 
zullen er in de komende jaren veel woningen bijgebouwd 
moeten worden,” aldus Roozen. “Naar verwachting zullen 
tot 2030 ongeveer 600.000 extra nieuwe woningen moeten 
worden gebouwd. Om de bebouwde omgeving leefbaar te 
houden, zal ook vergroening moeten plaatsvinden: in zowel 
het dak als de gevel en de omgeving. Dat besef is ook in de 
politiek geland. Maar ook de bestaande bouw zal moeten 
worden gerevitaliseerd. ”

“Het leuke aan mijn werk is dat ik met alle betrokkenen aan 
tafel kan gaan om de mogelijkheden te bespreken. In het 
algemeen roept groen enthousiasme op en dat is altijd mooi 
om te merken. Zo zijn we in Utrecht bezig met het opzetten 
van een samenwerkingsverband, waarin burgerparticipatie 
centraal staat. Het gaat om een zogenoemde groencoöpe
ratie waar de gemeente, de groenprofessionals en de 
burgers in participeren en die is opgezet om in verschillende 
wijken initiatieven met groen te realiseren. Op deze manier 
legt de groenverbinding heel letterlijk verbindingen tussen 
mensen onderling en draagt het bij aan de bevordering van 
de sociale cohesie van de betreffende wijk.”

VERBINDINGEN LEGGEN
“Precies dat zie ik als mijn rol als voorzitter van de  
Green Deal Groene Daken,” aldus Roozen. “In de afgelopen 
jaren zijn er door de betrokken partijen in samenwerking 
enorme stappen gezet in de ontwikkeling van groene daken, 
met name op het gebied van de vijf sporen die zijn  
uitgezet (differentiatiebelastingen (OZB, Rioolheffing, 
 waterschapsbelasting), minder waterschade en verzekeringen,  
Gebouwlabels en vastgoedwaarde, Ecosysteemherstel, 
Mindset). Momenteel loopt fase 2, die tot doel heeft deze 
ontwikkeltrajecten verder te stimuleren en te versterken.  
De energie die hierbij vrijkomt moeten we zien vast te houden,  
zodat de betrokken partijen zich na het aflopen van de 
Green Deal willen verenigen in een platform en zodoende 
blijven samenwerken en de thema’s blijven doorontwikkelen.”

“We staan echt pas aan het begin van de ontwikkeling. 
Natuurinclusief bouwen staat nog in de kinderschoenen, 
de kennis en knowhow hierover begint nu pas verspreid 
te raken. Het is de bedoeling om de architecten meer bij 
deze ontwikkeling te betrekken. Dat er nu al spectaculaire 
resultaten bereikt kunnen worden, bewijst bijvoorbeeld het 
project Wonderwoods in Utrecht: op het Jaarbeursplein 
verrijst een verticaal bos naar voorbeeld van een soortgelijk 
gebouw in Milaan. De provincie Overijssel heeft aangegeven 
te willen beginnen met natuurinclusief aanbesteden en op 
die manier te fungeren als proeftuin op dit gebied. Alles staat 
of valt met vakmanschap, dus daarom zal ook de nodige 
aandacht uitgaan naar opleidingen en onderwijs van jonge 
mensen. Ook op dit gebied geldt dat verbindingen moeten 

worden gelegd, tussen marktpartijen, overheden en oplei
dingsinstituten, waardoor kennis kan worden gedeeld.”

“Groen is een ontzettend belangrijk onderdeel van onze 
leefomgeving en daarom moet bij toepassing ervan vooraf 
goed worden nagedacht: 
welke functie heeft het 
groen, ook met de toe
komst in gedachten? 
Je ziet wel eens dat het 
groen na een paar jaar 
alweer op de schop  
gaat en dat vind ik  
doodzonde. Juist groen  
is iets wat je voor de  
toekomst maakt.” ■

Sinds eind maart 2018 is Egbert Roozen, directeur van branche
vereniging VHG, voorzitter en tijdelijk penningmeester van 
de Stichting Uitvoering Green Deal Groene Daken. Hij vervult 
deze taak tot volgend jaar de Green Deal Groene Daken af
loopt. Hij ziet het als zijn taak om er tot die tijd voor te zorgen 
dat de kennis, maar vooral de energie die momenteel in de 
Green Deal Groene Daken aanwezig is, te behouden en uit 
te bouwen, en er zo voor te zorgen dat de Green Deal op de 
één of andere manier een vervolg krijgt. 

SPECIAL GEKLEURDE DAKEN
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Risicoscan voor 
 regenwateroverlast

 
Erik Oostwegel, CEO van Royal HaskoningDHV vult aan:  
“Als ingenieurs hebben we veel kennis van de fysieke wereld. 
Als we die kennis van de gebouwde omgeving combineren 
met neerslagdata en deze dan met onze partners en klan
ten verrijken met algoritmes, komen we tot nog betere inzich
ten en vooruitzichten. We zetten innovatie en digitalisering in 
om een duurzame impact op de leefomgeving te creëren.”
 
Wytze Schuurmans, directeur Nelen & Schuurmans:  
“Nergens ter wereld zijn de modellen zo nauwkeurig als in 
Nederland. Ik ben er trots op dat wij met ons  instrumentaria 
en ITkennis een bijdrage leveren. Samen zetten wij een 
nieuwe standaard neer.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

BlueLabel helpt invulling te geven aan het Deltaprogramma 
voor een waterrobuuste inrichting van ons land. Gemeenten 
zijn per 2019 verplicht een stresstest uit te voeren. BlueLabel 
kan hierbij helpen door eenduidig inzicht te geven waar 
regenwateroverlast kan voorkomen. Het toont kwetsbare plek
ken in een gebied, tot op het gebouw en de straat nauwkeu
rig. Dit inzicht kan direct worden gebruikt om maatregelen te 
treffen, waardoor de leefbaarheid wordt verbeterd.
 
GEMEENTE ROTTERDAM
Als stad in de Nederlandse delta is Rotterdam voorloper 
en wereldwijd toonaangevend als het gaat om water
management. Johan Verlinde, programmamanager van  
het Rotterdam Deltaplan Water: “Onze stad is kwetsbaar.  
Niets doen is geen optie. BlueLabel is één van de tools die 
we hebben om met particulieren en bedrijven te commu
niceren en hen actief te betrekken. Slimme, digitale oplos
singen als deze helpen Rotterdam verder klimaatbestendig 
te worden. Daardoor wordt het aantrekkelijker om in onze 
stad te wonen en te werken.” 
 
BlueLabel komt voort uit de gecombineerde expertise én 
 gezamenlijke ambitie van Achmea, Royal HaskoningDHV 
en Nelen & Schuurmans. Willem van Duin, voorzitter Raad 
van Bestuur Achmea: “Deze innovatie past uitstekend 
binnen onze strategie. Wij zien dat onze klanten vaker 
worden  getroffen door extreem weer. Wij zien het als onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid om Nederland 
weerbaar(der) te maken tegen de gevolgen van klimaat
verandering. Door de koppeling van slimme techniek en be
schikbare data is BlueLabel hiervoor een prima instrument.”

SPECIAL GEKLEURDE DAKEN

Met het nieuw ontwikkelde Retentie-element RS 60 en de instelbare  
Run-off control biedt ZinCo een eenvoudige en zeer effectieve  
oplossing om tijdens piekbuien een overbelasting van het rioolstelsel 
te voorkomen. 

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.         

ZinCo Benelux b.v.   •   Postbus 9092, NL  •  1006 AB Amsterdam   •   Tel. (020) 667 48 52   •   daktuin@zinco.nl   •   www.zinco.nl

De simpelste oplossing  
is vaak de beste

Verzekeraar Achmea, ingenieursbureau Royal HaskoningDHV en 

 adviesbureau Nelen & Schuurmans hebben BlueLabel gelanceerd,  

de eerste waterkwetsbaarheidsscan ter wereld die op de vierkante meter 

inzicht geeft in regenwateroverlast. Het betreft een digitale service die  

overheden en bedrijven in staat stelt gericht maatregelen te nemen om 

regenwateroverlast te voorkomen. Rotterdam is de eerste gemeente  

die ermee aan de slag gaat.
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Dat er veel mogelijk is op een dak, dat weten we intussen allemaal:  

het opwekken van energie (geel), het bufferen van water (blauw),  

tuinen en parken (groen), wonen, werken, recreëren of parkeren (rood).

Gekleurde daken 
voor de toekomst

SPECIAL GEKLEURDE DAKEN

Om een dak toegankelijk  te maken, moet er een verant
woorde keuze worden gemaakt in het systeem dat je  
gaat gebruiken. Zoontjens heeft met haar innovatieve dak
systemen en jarenlange ervaring voor elk dak  
een  oplossing. Door de samenwerking te zoeken met  partijen 
van de andere dakkleuren, kan ze duurzame en  
multifunctionele daken realiseren.

De daksystemen van Zoontjens zijn zo ontwikkeld dat ze 
 rekening houden met de essentiële aandachtspunten  
voor dakterrassen: stabiliteit, drukverdeling en afwatering.  
Een goed systeem zorgt ervoor dat de dakbestrating  
stabiel ligt (horizontaal of verticaal niet kan verschuiven), 
druk verdeling naar de ondergrond goed is en dat er ruimte 
is waar water door weg kan lopen. 

TREND OP DAKEN
Een trend die Zoontjens ziet, is die van keramische tegels 
voor dakterrassen. Deze tegels zijn kleur en slijtvast, 
 vorstbestendig en onderhoudsarm, met een grote keuze 
in kleuren. En keramische tegels zijn licht van gewicht  
en daardoor geschikt voor bijna alle daken. Maar daar
door ook extra gevoelig voor wind of andere belasting. 
Zoontjens ontwikkelde hiervoor een nieuw systeem  
om keramiek op dakterrassen stabiel aan te leggen en 
waarbij de ondergrond bereikbaar blijft. Keramische 
tegels zijn, net als andere daktegels, goed te combi  
neren in daktuinen om een aantrekkelijke zithoek mee  
te creëren. ■

Dakspecialist Zoontjens werkt al bijna 50 jaar op het dak en 
ziet de laatste 10 jaar de multifunctionele invulling van het 
dak ontstaan. Door urbanisatie is deze ruimte nodig en door 
klimaatveranderingen is het noodzakelijk om zwarte daken  
te transformeren naar groene en leefbare ruimtes. Het is  
een verademing dat zoveel partijen deze noodzaak  inzien. 
Het leeft nu op een brede manier in de samenleving: 
 gemeentes, waterschappen, stichtingen voor natuur en  
 milieu, projectontwikkelaars, architecten, bedrijven en 
 inwoners begrijpen dat er iets moet gebeuren om een aan
trekke lijke leefbare stad voor de toekomst te garanderen, 
waarbij het dak een belangrijke rol kan spelen.

HET MULTIFUNCTIONELE DAK
Op het multifunctionele dak zien we combinaties van de 
verschillende kleuren. In een daktuin is een terras of plek om 
te zitten erg prettig, een parkeerdak met groen is een stuk 
aantrekkelijker en op een dak met zonnepanelen is een 
looppad onmisbaar. 

Complete dakbestratingssystemen voor duurzame 
daktuinen, dakterrassen of galerijen. Elk systeem zorgt 
voor een stabiel oppervlak, waarbij tegels horizontaal of 
verticaal niet kunnen verschuiven of bewegen.

Kijk voor meer info op www.zoontjens.nl

 Een stabiel loopoppervlak 
 Een droog oppervlak door een optimale waterafvoer
 Ophogen en nivelleren met DNS®, DNS®Large of verstelbare tegeldrager
 Speciaal randzonesysteem voor opsluiting van de tegels

Totaaloplossingen voor multifunctionele daken
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De gemeente Rijswijk zet haar groene 

ambities om in daden en kiest  daarbij 

niet altijd de makkelijkste weg: bijvoor

beeld een groen dak onder een helling 

van 35 tot 45 graden op een schoolge

bouw van een eeuw oud. Dankzij part

nerpartijen van Stichting Roof Update is  

het technisch haalbaar en uitvoerbaar. 

Door bevlogen wethouders kwam men 

ook over drempels die de politiek en de 

Welstandscommissie opwierpen.

Groendak onder een 
hoge hellingshoek

SPECIAL GEKLEURDE DAKEN

Esdoornstraat en de voorgevel strekt zich uit over bijna de 
gehele straat. Het dak, met een schuinte variërend tussen  
35 en 45 graden, is 120 meter lang en beslaat een opper
vlakte van 1800 m2. Momenteel is het pand in gebruik als 
kinderopvang, wijkcentrum en buurttheater.

DUURZAME RENOVATIE
Het gebouw en het dak verkeerden in slechte staat.  
Een grootscheepse renovatie was hard nodig.  
Wethouder Marloes Borsboom (GL Duurzaamheid) maakte 
zich sterk voor het toepassen van een groendak. Erick Rutten  
van Stichting Roof Update had hiervoor een geschikte 
dakopbouw in gedachten. Samen met senior bouwkundig 
medewerkers Ruud Pronk en Chris de Roo werkten ze de 
haalbaarheid uit. Wat het gewicht betrof, zou het verzadigde 
systeem niet meer belasting geven dan een nieuw pannen
dak. Pronk: “Ruim een half jaar geleden zijn we begonnen 
met het ontwikkelen van het plan voor het vergroenen van 
het dak.” “Het systeem had zich in eerdere projecten met 
hoge schuinte ook al bewezen. Ik kan er met mijn partners 

volledig achter staan,” zegt Rutten. “Het is wel noodzakelijk 
dat er gewerkt wordt met een team dat die ervaring heeft. 
Vandaar dat de jongens van Gustaaf Groen hier worden 
ingezet om het dak aan te brengen.”

Het college van B&W in Rijswijk besloot begin januari om de 
renovatie duurzaam aan te pakken. Eind februari ging de  
renovatie van de Ottoburg van start. De renovatiewerkzaam
heden zullen naar verwachting medio juni 2018 zijn afgerond. 
Naast het aanbrengen van een nieuwe dakbedekking, 
krijgt het gebouw een betere isolatie, nieuwe installaties en 
ledverlichting, waarmee de energetische prestatie duidelijk 
zal worden verbeterd. 

Gemeente Rijswijk heeft lang getwijfeld of het gebouw  
zou worden afgestoten of behouden. Nu dat laatste is  
 besloten, pakt de gemeente de renovatie grondig aan. 
Rekening houdend met de bestaande gebruikers van het 
gebouw, zullen de aanpassingen in de komende maanden 
worden uitgevoerd. Nu (april 2018) staan rond het gebouw 
steigers, waarmee reparaties en het schilderwerk aan kozijnen 
worden uitgevoerd, maar vooral de werkzaamheden aan 
het dak worden ondersteund. Rutten: “Het pannendak maakt 
plaats voor kunststof cassettes, waarin het substraat onder 
deze schuinte goed geborgd blijft. De cassettes beschik
ken over puntige opstanden, waarop de sedummatten zich 
vasthechten. De sedummixmatten zijn met een extra weefsel 
versterkt. Eigenlijk zijn de matten zo sterk, dat ze bij hellende 
daktoepassingen uitgerold worden over de nok. Hier is de 

nok over de hele lengte van het dak voorzien van een profiel 
met veiligheidshaken (Flesst) voor de partijen die het onder
houd of werkzaamheden moeten verrichten in de toekomst.” 

WELSTAND
Aan de onderzijde zorgt een hoekprofiel voor de  afscherming 
van de opbouwlagen boven de bakgoot, waarin wethouders  
Marloes Borsboom en René van Hemert (gemeentelijke 
accommodaties) maandag 9 april tijdens een werkbezoek 
poseerden om symbolisch een stuk groen dak te leggen. 
Voor Borsboom is het een bijzondere prestatie. “Want naast 
de technische uitvoerbaarheid moesten we ook de terug
houdende Welstandcommissie overtuigen dat dit mogelijk 
is.” Ze nodigt de commissie dan ook graag uit hier op het 
dak te komen kijken. 

Het resultaat van de eerste meters groendak is indrukwek
kend. Bewoners zijn erg te spreken over de aanblik van het 
sedumdak aan de voorzijde van het gebouw, tussen de ont 
luikende takken van grote kastanjebomen door. “Een uniek 
project, gelet op de dakhelling en de vele dakdetails,” aldus 
wethouder Van Hemert. Wethouder Borsboom: “Het groendak 
verhoogt de levensduur van het dak en draagt bij aan de 
biodiversiteit. Het is één van de manieren om een duurzamer, 
groenere gemeente te bereiken.” De gemeente heeft duur
zaamheid hoog in het vaandel staan. Afgesproken is om 
bij toekomstig groot onderhoud van gemeentelijk vastgoed 
voortaan de kosten voor verduurzaming in beeld te brengen. 

Met het aanbrengen van een groendak op een bijna 
 monumentaal pand, heeft de Welstandscommissie in Rijswijk 
mogelijk ‘groen’ licht gegeven aan meer groendaktoepas
singen in oude stadskernen. Het groendak is daarmee 
 onderdeel van de zichtbare en minder zichtbare aanpassin
gen van deze panden, om te voldoen aan de energetische, 
milieu en waterbufferingseisen van de 21e eeuw. ■

Het voormalige schoolgebouw de Ottoburg, in het centrum 
van Rijswijk, dateert uit 1914. Het is een klassiek schoolge
bouw voor deze regio. Een statig gebouw met hoge verdie
pingen en grote vensters. Het gebouw heeft hellende daken 
met tal van ornamenten, erkers en nissen. Het staat aan de 

Stichting Roof Update
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De veerkrachtige Granuflex rubber tegels zijn multifunctioneel  
en toepasbaar op daken voor beloopbaarheid, veiligheid en drukverdeling.  
Ze zijn schokabsorberend, extreem weerbestendig, water- en vochtdoorlatend, 
slijtvast, sneldrogend, rotvrij, nagenoeg ongevoelig voor algen en mossen en 
onderhoudsarm. Dankzij de met noppen uitgevoerde onderzijde is er tevens altijd 
een ongehinderde waterafvoer.  

Toegepast bovenop dakbedekking is er geen UV veroudering van de dakbedekking 
en geen directe mechanische (punt)-belasting meer. De tegels zijn aan de 
onderkant voorzien van noppen waardoor de waterafvoer onder de tegel richting 
dakwaterafvoeren ongehinderd plaatsvindt. Hiertussen kunnen tevens kabels 
worden weggewerkt. 

Granuflex rubber tegels zijn zeer geschikt als toplaagafwerking op daken en balkons, 
als slipvrije looppaden op daken en terrassen en bij galerij-opplus systemen.  
Ook zijn ze toepasbaar als zone-markering en drukverdeler voor draagpunten van 
bijv. zonnestroomsystemen of installaties. 

Verder zijn rubber tegels ook uitstekend geschikt voor toepassing binnen of 
buitenshuis wanneer behoefte is aan demping of een antislip ondergrond. 
Kortom: Granuflex rubbergranulaattegels zijn flexibel, veilig en veelzijdig!

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

Ga voor Granuflex
Energieabsorberende rubbergranulaat tegels

Flexibel, veilig 
en veelzijdig.

    besparing in gewicht 
met reductie van 30%

easyLife

· Ergonomisch, minder fysieke belasting
· Milieuwinst, meer te laden op een vracht dus besparing vrachtbewegingen en CO2 uitstoot
· Nieuwe toepassingsgebieden door lichtgewicht constructie

info@nelskamp.nl · www.nelskamp.nl

DAKPANNEN
www.nelskamp.nl

Sigma-pan EasyLife
Nieuwe lichte betondakpan wegen 3 kg/stuk = 30 kg/m2 

Nieuw 
G-10 PV modules
www.nelskamp.nl
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Met dit artikel maakt Roofs het begin met een reeks artikelen waarin de 

 verschillende rooftopbars in Nederland worden gerecenseerd. In deze   

eerste aflevering de rooftopbar op de vijfde verdieping van het Mgebouw  

op Bink36 , in de Binckhorst in Den Haag.

Pulp Fiction in nieuwe 
Haagse rooftopbar

SPECIAL GEKLEURDE DAKEN

(waar het Mgebouw in is gebouwd) en de films van  
Quentin Tarentino (o.a. Pulp Fiction). De overheersende kleu
ren van het interieur zijn roze, blauw en mint, maar ook zijn er 
diverse klassieke stijlelementen in het interieur verwerkt.

Het horecaconcept vindt zijn oorsprong in Shanghai (waar 
twee van de vier betrokken ondernemers elkaar ontmoet
ten). Het idee is dat de fysieke ontmoeting tussen mensen 
zo intens mogelijk wordt beleefd. Dat merk je bijvoorbeeld 
aan de menukaart, waarbij alle gerechten gedeeld kunnen 
worden. Ook is de ruimte opgedeeld in kleinere, maar open 
gedeelten, wat het dineren intiemer moet maken. 

TWEE DAKTERRASSEN
Zoals gezegd beschikt Bink36 over  
twee dakterrassen aan weerszijden van 
de binnenruimte. Het midden van de bin
nenruimte bestaat uit een borrelgedeelte 
met een cocktailbareiland. Het restaurant 
bevindt zich aan de zijkanten van de 
ruimte, zodat men kan genieten van het 
uitzicht. Aan de beide buitenzijden zijn de 
dakterrassen ingericht. Aan de ene kant 
heeft men uitzicht op het industrieterrein 
de Binckhorst en de treinen die van en 
naar Den Haag CS rijden. Aan de andere 
kant is de skyline van Den Haag te zien. 
Tevens beschikt men over een ruimte die 
multifunctioneel inzetbaar is voor evene
menten en feesten. Deze ruimte wordt  
ook te huur aangeboden.  Zo is de ruimte 
nu al populair bij politieke partijen,  
die er de verkiezingsavond willen door
brengen en personeelsfeesten van  
bedrijven en ministeries uit de buurt.

De nieuwe rooftopbar is juist buiten de rand van het cen trum 
gevestigd, in een gebied dat nog in opkomst is. In het  
afgelopen jaar zijn er verschillende andere horecagelegen
heden geopend. Dit heeft tot gevolg dat men nog niet te 
maken heeft met een vastomlijnde doelgroep. Dit in tegen
stelling tot het centrum, waar bekend is dat bepaalde gebie  
den een bepaald soort publiek trekken. Zo heeft Het Plein in 
Den Haag bijvoorbeeld het stempel dat er vooral zakelijke 
mensen komen en de Grote Markt is het gebied van de 
 studenten en creatieve mensen. De nieuwe rooftopbar richt 

zich op een breed publiek, ‘volwassenen die werken of bezig 
zijn met afstuderen’, en bewerkstelligt zodoende een verbin
ding tussen beide doelgroepen.

Het dak wordt steeds meer ontdekt als de plek waar 
 bijzondere dingen kunnen gebeuren. De rooftopbar op  
het Mgebouw in Den Haag is daar een aansprekend 
 voorbeeld van. ■

De nieuwe rooftopbar werd eind 2017 
geopend. De horecagelegenheid 
bevindt zich in het gebouw van  
een voormalig PTTcomplex. De in  
totaal 1200 m² behelzen een cocktail
bareiland en restaurant met twee dak 
terrassen, die een panoramisch uit
zicht bieden op de Haagse skyline.  
Het restaurant biedt ruim 500 zitplaat
sen (inclusief buitenterras) en is daar  
naast een nieuwe uitgaansgelegen
heid met speciale clubnights en 
themaavonden. Het interieur is geïn
spireerd op de stijl van de jaren ’50 
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Multifunctioneel gebruik van daken is een hot item in de dakenbranche  

en opdrachtgevers vragen steeds vaker naar de mogelijkheden.  

Ook waterberging komt regelmatig ter sprake, maar wat is waterberging  

eigenlijk en waarom is het belangrijk?

Het belang van 
 waterberging op daken

SPECIAL GEKLEURDE DAKEN

WAAROM IS WATERBERGING BELANGRIJK?
Schade door wateroverlast is een groeiende kostenpost voor 
de overheid, verzekeraars en particulieren. Deze schade 
ontstaat doordat straten onder water komen te staan, omdat 
de riolering het water niet kan verwerken. Dit heeft tot gevolg 
dat gebouwen schade oplopen en dat het openbare leven 
vastloopt. Dat zorgt voor een flinke kostenpost.

Daarnaast kan het oppervlaktewater vervuild raken als 
de riolen het regenwater niet kunnen verwerken. Als riolen 
dreigen over te lopen, wordt het water namelijk vaak op 
het oppervlaktewater geloosd. Dit heeft uiteraard nadelige 
gevolgen voor de natuur en het leven in en om de singels, 
grachten, sloten e.d. Bovendien is het zonde als (schoon) 
 regenwater in het riool terecht komt. Dit water zou recht
streeks terug de natuurlijke omgeving in moeten kunnen.

Door klimaatverandering komen er steeds vaker zware buien, 
wat logischerwijs tot gevolg heeft dat er meer water  verwerkt 
moet worden. Daarnaast neemt de omvang van het stede
lijke gebied onverminderd toe. Bij verhard oppervlak, zoals in  
de stad, kan het regenwater nauwelijks in de bodem dringen. 
Het regenwater wordt, net als in het verleden, veelal zo snel 
mogelijk afgevoerd via riolering of naar het oppervlakte
water. Door de combinatie van deze twee factoren, klimaat
verandering en verstedelijking, komt de verwerking van het 
regenwater via het riool en het oppervlaktewater in de pro
blemen en moeten er andere oplossingen bedacht worden, 
zoals waterberging op daken.

WATERBERGING OP DAKEN
Een systeem om water op daken te bergen wordt vaak in 
combinatie met een groendak aangebracht. Dit betekent 
dat er onder de normale groenopbouw met retentiekratten 
een ‘bak’ gecreëerd wordt, waar het water in opgevangen 
kan worden. Het waterpeil op het dak kan bijvoorbeeld 
gereguleerd worden met computergestuurde hemelwater
afvoeren.

 
Het groen zorgt er sowieso voor dat het water vertraagd 
afgegeven wordt en daarnaast is het ook goed voor de 
beplanting. Het opgeslagen water verdampt en voorziet  
het groen van vocht in tijden van droogte. Bovendien heeft 
de combinatie groen/blauw een nog sterker effect tegen  
de hittestress in stedelijk gebied.

Uiteraard is niet ieder dak vanzelfsprekend geschikt voor 
 waterretentie. Sterkte en stijfheid van de draagconstructie 
moet onderzocht worden bij bestaande bouw of ingecal
culeerd worden bij nieuwbouw.

Een mooi voorbeeld hiervan is het dakpark op het kantoor
gebouw Vivaldi aan de Zuidas in Amsterdam. Dit is aange
legd op het bestaande betonnen dek van de ondergrondse 
parkeergarage. Uit onderzoek bleek de draagkracht van de 
hoofddraagconstructie voldoende was om het extra gewicht 
van de wateropslag en de substraatlaag te dragen, maar de 
draagkracht van de tussenliggers was dat niet. Daarom is  
er hier voor gekozen om een gedeelte van het dak, onge
veer tweederde, te verstevigen met een staalconstructie. 
Zodoende is dit gedeelte van het dak geschikt gemaakt 
voor waterberging. Niet voor niets heeft dit dak het predicaat 
‘Dak van het jaar 2017’ gekregen!

DAKBEDEKKINGSCONSTRUCTIE WATERBERGING
Het type dakbedekking moet geschikt zijn voor langdurige 
waterbelasting en in de dakbedekkingsconstructie moet 
iedere laag volledig verkleefd zijn. Waterberging is mogelijk 
op een ongeïsoleerd en op een geïsoleerd dak. Qua isolatie 

kiest een dakdekker voor een materiaal met een hoge druk
vastheid. Qua waterdichting is er eveneens keuze uit diverse 
materiaalsoorten. Het is altijd belangrijk om voor kwaliteit te 
kiezen, maar bij dakbedekking die continu onder water komt 
te staan is hoogwaardige dakbedekking natuurlijk helemaal 
onontbeerlijk. Er zijn legio mogelijkheden voor de dakbedek
king en het isolatiepakket. 

HOE STIMULEERT DE OVERHEID WATERBERGING?
Veel waterschappen geven aan dat hun beleid nog in ont
wikkeling is. Uit een recente inventarisatie blijkt wel dat 19  
van de 22 waterschappen (86%) beleid hebben hoe om te  
gaan met alternatieve waterberging, waaronder het groene/
blauwe dak. In 2016 rekenden vier waterschappen (18%) de 
waterberging van elk groen dak mee in de watercompen
satie op basis van een reductiecoëfficiënt. Zij beschouwen 
groene daken als ‘onverhard’, waarvoor geen watercompen
satie is vereist (reductiecoëfficiënt gelijk aan 0).

Gemeenten hebben de bevoegdheid om via een verorde
ning het lozen van regenwater en grondwater op de ge
meentelijke riolering te verbieden. Ook kunnen gemeenten  
subsidies verlenen aan inwoners en perceeleigenaren  
voor het afkoppelen van de riolering. Uit een recente studie 
van Stichting RIONED is gebleken dat 68 gemeenten een 
vorm van subsidie voor afkoppelen hebben toegepast,  
34 gemeenten dit in hun verordening hebben opgenomen 
en drie gemeenten het afkoppelen via een gebiedsaan
wijzing regelen. ■

Doeke Bosma, NDA

Onder waterberging op daken verstaan we het tijdelijk 
 opslaan van water. Niet te verwarren met waterbuffering, 
deze termen worden nogal eens door elkaar gebruikt.  
We spreken van waterbuffering indien het regenwater niet  
tot afvoer komt. Het verdampt of wordt opgenomen  
door de beplanting. Bij waterberging wordt het water opge
vangen en is er zodoende controle over het moment dat  
het water afvloeit.

Waterberging gebeurt op allerlei verschillende wijzen.  
Het water kan tijdelijk opgevangen worden in zogeheten 
retentiegebieden. Deze gebieden zijn speciaal ingericht voor 
het opvangen van water bij hoge waterstanden. In stedelijk 
gebied moet men denken aan opvangvijvers, ondergrondse 
opvang, wadi’s, openbare overloopgebieden (straat, sport
park of plein) of het aanpassen van de riolering en aan 
daken natuurlijk.



Bij de all-in one IKO Roof concepten zijn  
alleproducten op elkaar afgestemd en ze on-
derscheiden zich door een aantal  
specifieke kwaliteitskenmerken en vereisten:

n Alle producten zijn hoogwaardig.

n Hoge isolatiewaarde door IKO enertherm 
PIR-isolatie.

n De daksystemen hebben een kwaliteitswaar-
borging en hebben het BDA Agrément®.

n De projecten worden op een transparante 
werkwijze door IKO opgevolgd

n Alle fasen worden in een compleet  
projectdossier geregistreerd.

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

ALL-IN-ONE DAKSYSTEMEN
nl.iko.com

“MET DE IKO ROOF CONCEPTEN
 ZIJN WE VOORBEREID OP     
 KLIMAATVERANDERINGEN“

“Voor een dak waarop een tuindak 
wordt aangelegd, volgen wij de advies-
richting van de Vakrichtlijn gesloten 
dakbedekkingssystemen. Zeker als het 
ook nog eens een dak wordt met een 
tuindak, dat is ontworpen om water te 
bufferen.  

Technisch leveren we met het IKO roof 
Compact dak een dak met een inge-
bouwde zekerheid om in geval van een 
beschadiging de schade te kunnen voor-
komen dan wel beperken. Financieel en technisch hebben we met 
de compactdak oplossing van IKO een uniek aanbod.”

John Gooren, directeur van Schiebroek Dakbedekkingen uit Best:

Het IKO COMPACT dak
Om optimale zekerheid te kunnen bieden is 
het IKO compact roof samengesteld uit perfect 
op elkaar afgestemde materialen die uitvoerig 
getest zijn op duurzaamheid en waterdichtheid. 
Alleen bij toepassing van de in het BDA Agré-
ment® genoemde materialen en het volgen van 
de beschreven werkwijze mag een dak zich een 
IKO compact roof noemen.
De basis is een volledig met warme bitumen 
gekleefde dampremmende laag met een alumi-
niumdrager, een volledig gekleefde thermische 
isolatie met mineraal gecoat glasvlies geca-
cheerde PIR-isolatie en een tweelaagse SBS-dak-
bedekking waarvan de eerste laag gegoten 
is met warme bitumen en de (wortelvaste) 
toplaag gebrand.
Onder voorwaarde van een perfecte uitvoering 

DAKBEDEKKING  I  VLOEIBARE WATERDICHTING  I  ISOLATIE

®

SBS-dakbanen 
IKO roofgarden PRO

PIR-Isolatie 
IKO enertherm Compactroof

Dampscherm 
Alu compact 3 mm TT

De energie-efficiënte 
PIR-isolatie voor het IKO 
roof concept
Het is een bijzondere ervaring om de PIR-isola-
tieplaten volledig met warme bitumen te kleven 
en de dakbedekking daar vol en zat op te gie-
ten De platen blijven mooi strak en vlak liggen, 
terwijl je zou verwachten dat ze onder deze 
hoge temperatuur wel zouden gaan vervormen. 
De platen worden tijdens de uitvoering on-

compact

SBS-dakbanen 
IKO base 3 mm

Dakdekkersbedrijf Schiebroek - 
Energie(k) in daken - beschikt over de  
deskundigheid om ieder project van een opti-
male dakbedekking te voorzien. John Gooren 
en Wilfed Kromkamp vormen samen een 
perfect team met meer dan 60 jaren ervaring in 
de dakenbranche. 
De Schiebroek medewerkers staan garant  
voor hoge kwaliteit en optimale service.

derling gekoppeld met kunststof krammen. 
Hierdoor verschuiven de platen niet meer, 
waardoor de kans op naadvorming tussen de 
platen aanzienlijk is afgenomen. Een belangrijk 
punt van aandacht blijft het gladstrijken van het 
warme bitumen om te voorkomen dat er na 
afkoeling oneffenheden ontstaan.

kan er geen watertransport plaatsvinden via de 
isolatieplaten of de isolatieplaatnaden.
Het compact dak vormt de ideale basis voor het 
IKO green roof.
Bij de IKO roof concepten wordt een all-in ver-
zekerde garantie afgeven van 10 + 5 jaar.

IKO roof Compact dak ‘Burgerhoës’ te Landgraaf



Roofs     5756     Roofs

Naast de groene, gele, rode, blauwe en blauwgroene daken  

heeft Mawipex onlangs de ‘paarse’ daken geïntroduceerd.  

Deze kleuraanduiding staat voor circulair bouwen.  

Volledig recyclebare daken zijn immers aan het eind van  

hun levensduur eenvoudig te demonteren.

Paarse daken:  
duurzame dakbedekking  
en demontabele montage

SPECIAL GEKLEURDE DAKEN

verbonden worden, maar door te schroeven en te klikken. 
Alle onderdelen zijn dan zo ontworpen dat ze hun laatste 
levensfase niet zullen ingaan als afval, maar herbruikbaar 
zijn of hoogwaardig gerecycled kunnen worden.”

LEVENSVERWACHTING
Al ruim 20 jaar is Mawipex actief in de promotie en verkoop 
van EPDM als dakafdichtingssysteem. Het bedrijf vestigt  
er dan ook de aandacht op dat EPDM in diverse tests uit  
de bus komt als één van de meest duurzame dakafdich
tingssystemen. Verwezen wordt naar een studie van het 
Duitse SKZ (Süddeutsche KunststoffZentrum), dat uitwees  
dat de levensverwachting van EPDM dakfolies meer dan 
50 jaar bedraagt (in Centraal Europese klimaatomstandig
heden). Daarnaast komt EPDM ook als milieuvriendelijkste 
product naar voren, uit de vergelijkende studie van het  
NIBE (Nederlandse Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie). 

Jansen wijst erop dat de Firestone RubberGard EPDM mem
branen uit het assortiment op verschillende manieren be
vestigd kunnen worden: geballast (bijvoorbeeld met kiezels 
of tegels) of mechanisch bevestigd. Deze werkmethode sluit 
naadloos aan bij de filosofie van het circulair bouwen en  
de ‘paarse’ daken. Jansen pleit daarom voor het gebruik  
van een materiaalpaspoort: “Door precies te weten welke 
materialen gebruikt worden, en hun verdere levensloop te 
kennen, ook na de gebruiksfase, kunnen we efficiënt slopen 
zonder materiaalverlies.”

De ‘paarse’ daken zijn dan ook volgens Jansen een niet te 
verwaarlozen onderdeel van het duurzaam bouwen. Het be
drijf heeft er een duidelijke oplossing voor in het assortiment, 
maar er zijn natuurlijk ook andere oplossingen denkbaar. 
De introductie van de ‘paarse’ daken heeft ook tot doel het 

nadenken over deze materie te stimuleren. “Het is altijd beter 
als het materiaal in de keten blijft en daarvoor heb je voor  
de dakbedekking een duurzaam materiaal nodig dat kan 
worden hergebruikt als grondstof voor een volwaardige 
nieuwe dakbedekking. Daarvoor is de verwerkingsmethode 
belangrijk: pas dus materialen toe die eenvoudig weer  
kunnen worden gedemonteerd en gescheiden van de 
overige lagen in het dakbedekkingssysteem. Dan ben je 
duurzaam bezig.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

De duurzaamheid van een gebouw wordt door diverse fac
toren bepaald. Denk daarbij aan het gebruik van milieuvrien
delijke en herbruikbare materialen en een energieneutraal 
ontwerp. Maar ook meervoudig dakgebruik en een flexibele 
en demontabele montage zijn niet te verwaarlozen aspec
ten van een duurzame bouwpraktijk. “Het is belangrijk om al 
in de ontwerpfase rekening te houden met deze aspecten,” 
aldus Frank Jansen, adviseur voorschrijvende instanties en 
bouwprofessionals.

Het begrip ‘paarse’ daken verwijst met name naar dit laatst
genoemde aspect: een demontabele montage. “Omdat de 
gebouwen die we realiseren niet het eeuwige leven heb
ben, moeten ze zo worden gebouwd dat ze over tachtig of 
honderd jaar weer gemakkelijk zijn te demonteren,” aldus 
Jansen. “Dit houdt in dat de verschillende onderdelen niet 
door middel van lijmen, kitten, cement of PUR met elkaar 

RubberGard EPDM

Bonding Adhesive BA-2012

Resista AK

Resista AK
Twin PackTM Isolatielijm

V-Force EU dampscherm

Inclusief all-in 
verzekerde 
dakgarantie

Volledige dakopbouw van Firestone

Adv Roofs_Mawipex_A.indd   1 23/02/18   11:52



OPTIGROEN ‘RETENTIEDAK’ 

Waterberging, Biodiversiteit, Energie, Alles in één!

www.optigroen.nl  | www.optigroen.be

SOLAR
RETENTIE
GROENDAK

Optigrün Benelux,  Dé Dakbegroener,  Koperslager  33,  3861 SJ  Ni jkerk,  Telefoon 0031 33 463 56 81,  E-mail  info@optigroen.nl

D É  D A K B E G R O E N E R

Battenweg 10 | 6051 AD Maasbracht | Tel: +31 (0)475 436439 | Mail: info@lei-import.nl | www.lei-import.nl

Leisteen
Een prachtig geschenk van de natuur. 
Een perfect bouwmateriaal met goede 
eigenschappen:

■ Duurzaam
■ Onderhoudsvrij
■ Kleurvast
■ Onbrandbaar
■ Bestand tegen weersinvloeden
en...
■ In vele verschillende kleuren te verkrijgen

Kijk voor meer voorbeelden van het 
gebruik van gekleurde natuurleien op 

onze website www.lei-import.nl

“Gekleurde” daken

Natuurlei Vermont Unfading green
Kleur: groen, formaat: 50 x 25 cm
Fris groene natuurleien welke op een ingetogen 
wijze respectvol harmoniëren met de omgeving.

Natuurlei Vitoria 57 Multicolor
Kleur: multicolor, formaat: 40 x 25 cm
Bonte natuurlijke herfsttinten in de natuurleien 
(gevel én dak) waardoor de architectuur van het 
project 4 jaargetijden lang mee opgaat in de steeds 
veranderende bosachtige omgeving.

Natuurlei CWT-y-Bugail County
Kleur: grijs, formaat: 50 x 25 cm
Moderne toepassing met een strakke detaillering 
van “eeuwenoud”, duurzaam materiaal.

Natuurlei Dynois 32
Kleur: multicolor, formaat: 40 x 25 cm
Homogene uitstraling door hetzelfde materiaal te gebruiken 
voor gevel en dak. Natuurlijk materiaalgebruik met overwegend 
bruingrijs gemêleerde aardse tinten.
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Hoewel zonnepanelen vaak als ‘zelfreinigend’ worden verkocht, blijkt dat  

de opbrengst tot 10% kan teruglopen als gevolg van verontreiniging.  

Flevo Solar Wash bv uit Almere heeft zich toegelegd op het wassen van  

zonnepanelen met verwarmd osmosewater.

Reiniging van  
zonnepanelen

SPECIAL GEKLEURDE DAKEN

Flevo Solar Wash bv is ontstaan uit  Flevoglaswas, het glazen
wassersbedrijf van Tom Pappot. Onlangs heeft het bedrijf een 
aanzienlijke investering gedaan in een speciale reinigings
installatie in een aanhanger. De installatie bestaat uit een 
watertank voor maximaal 1250 liter osmosewater en een filter 
dat uit aangevoerd kraanwater het zout, kalk en mineralen 
filtert, zodat osmosewater overblijft. Op de werklocatie kan de 
voorraad osmosewater  hierdoor aangevuld worden en is het 
niet noodzakelijk elders  osmosewater te tanken.
Verder is er een warmtepomp aanwezig die het water 
 verwarmt tot 40° C en het water door de waterslang  
pompt. De slang heeft een totale lengte van 200 meter.  
Aan het uiteinde van de slang is een roterende kunststof 
borstel gemonteerd. 

OSMOSEWATER
“We gebruiken geen reinigingsmiddelen,” vertelt Tom Pappot. 
“Dat is alleen maar schadelijk voor de zonnepanelen.  
Zeker panelen op basis van een folie zijn niet bestand tegen 
dat soort middelen. Osmosewater is zacht water dat, zeker 
wanneer het verwarmd is, het vuil eenvoudig van het op
pervlak spoelt. Regenwater spoelt inderdaad wel vuil van het 
oppervlak, maar niet het meer hardnekkige vuil. En de meest 
vervelende verontreiniging bevindt zich aan de onderran
den van de panelen: op deze plaatsen kan het regenwater 
niet reinigen en bovendien is er het risico dat het vuil in het 
paneel dringt en de folie aantast.”

Het bedrijf reinigt de panelen in alle toepassingen, dus ook 
op platte en hellende daken. De werkmethode hangt af 
van de betreffende situatie, maar normaal gesproken kan 
men de platte daken betreden om de panelen te reinigen. 
De waterslang is eenvoudig naar het dak te takelen en de 
borstel neemt men los mee naar boven. De panelen op 
hellende daken zijn in de meeste gevallen te reinigen vanaf 
het maaiveld of vanuit een hoogwerker. In een enkel geval 
zal bijvoorbeeld vanuit een boot moeten worden gewerkt, 
 wanneer het gebouw wordt omringd door water. Het bedrijf 
heeft hier zelf een boot voor beschikbaar.

Pappot: “Wij raden aan de panelen één à twee keer  
per jaar te laten schoonmaken, afhankelijk van de locatie.  
In de buurt van Schiphol, bijvoorbeeld, raken de panelen 
sneller verontreinigd en is het aan te raden de panelen  
twee keer per jaar schoon te maken. In meer landelijke 
 omgevingen is één keer per jaar voldoende. Onderzoek van  
TNO heeft uitgewezen dat dit tot 10% in de opbrengst kan 
schelen. Wij hanteren voor onze werkzaamheden een 
 paneelprijs in plaats van een prijs per vierkante meter.  
Zo is eenvoudig uit te rekenen of de investering in het 
schoonmaken de moeite waard is.”

BEURS
“Het besef dat ook zonnepanelen gereinigd moeten worden, 
begint nu pas door te dringen,” vertelt hij. “Daar komt bij 
dat niet zomaar iedereen het dak op mag om dat werk uit 
te voeren: je hebt aan regels te voldoen. Wij zijn VCA VOL 
gecertificeerd en zullen onze werkzaamheden dan ook altijd 
uitvoeren volgens de geldende veiligheidsregels.” 
“Wij zijn op de vakbeurs Solar Solutions Int. voor het eerst 
met deze activiteit naar buiten getreden en sinds die tijd 
loopt het storm. Zowel grote opdrachtgevers als  particuliere 
woningbezitters hebben ons inmiddels gevonden en de 
opdracht verstrekt. Het gaat zo snel, dat we inmiddels  
serieus nadenken over uitbreiding van ons team.  
De vraag blijft natuurlijk: waar vind je gekwalificeerd en  
gemotiveerd personeel?”

Het bedrijf is momenteel als één van de weinigen actief op 
dit gebied, maar men verwacht dat de concurrentie snel zal 
volgen. “De solarbranche groeit explosief en daarmee groeit 
ook de markt voor aanverwante services zoals de reiniging 
van de zonnepanelen. Wij zijn blij dat we met onze investe
ringen op dit gebied op de markt vooruit lopen en op dit 
gebied kunnen zorgen voor bewustwording.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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NIEUWSLIJN SPECIAL GEKLEURDE DAKENNIEUWSLIJN SPECIAL GEKLEURDE DAKEN

NIEUW GERECHTS GEBOUW MET DAKTUIN VERRIJST IN BREDA
In Breda verrijst momenteel een nieuw gerechtsgebouw met op de parkeer
garage een openbaar toegankelijke daktuin van 6.000 m². Het park is voorzien  
van een betonnen padenstructuur, een hekwerk met spoormotief, schanskorven,  
zitelementen, een irrigatiesysteem en beplanting. 
 
Het samenwerkingsverband InBalans bouwt hier een aansprekend,  
eigentijds gebouw dat ruimte biedt aan drie organisaties: de rechtbank,  
het openbaar ministerie en de Raad voor de Kinderbescherming.  
Van Kessel Sport en Cultuurtechniek, onderdeel van Koninklijke VolkerWessels,  
is als onderaannemer bij dit project betrokken, mede dankzij hun brede exper
tise op het gebied van terreininrichting. Leverancier van de materialen voor 
het coulisselandschap op de parkeergarage is Optigrün. Landschapsarchi
tectenbureau karres+brands heeft het ontwerp voor de buitenruimte rondom 
het gebouw gemaakt, waaronder de openbare ruimte en een daktuin. 
 Inmiddels is de bouw in volle gang, het gerechtsgebouw wordt medio 2018  
in gebruik genomen. 

216 BOMEN GEPLANT NAMENS DAKBEHOUD NEDERLAND
Dankzij de ‘bomenactie’ op Vakbeurs Facilitair & Gebouwbe

heer doneert Dakbehoud Nederland 108 bomen aan  
het bos op de Mount Malindang in de Filipijnen en plant 

men 108 bomen aan nieuw bos in Nederland. In totaal  
216 bomen. Bossen zijn uitermate geschikt als middel om je 
CO2uitstoot te compenseren. Ze nemen CO2 op uit de lucht 

en zetten dit om naar zuurstof. Erik Steegman van  
Dakbehoud Nederland neemt op de foto het certificaat  

van Annet van Eerden van Trees for All in ontvangst. 

WONING HARDENBERG BEDEKT MET G10 PV MODULES
Op een woning in Hardenberg, die werd gerealiseerd door 
Zweers Bouwbedrijf, zijn 73 stuks G10 PV modules ingedekt  
die samen 8700 Wp aan elektriciteit leveren. De nieuwe kunst
stof modules worden in plaats van 8 hele dakpannen gedekt 
en vormen samen met de vlakke keramische G10 pannen  
een eenheid. De modules zijn eenvoudig door de dakdekker 
aan te brengen en mee te dekken, zoals ook Dakdekkersbedrijf 
Dunnewind De Lange beaamt. Het dak wordt functioneler  
met energieoplossingen en PV hoeft dus helemaal niet  
storend aanwezig te zijn met deze geïntegreerde oplossing, 
aldus Nelskamp.

UTRECHT KRIJGT RUIMERE REGELING VOOR GROENE DAKEN
Het Utrechts college vernieuwt en verruimt de regeling voor 
groene daken. Uit de evaluatie van de huidige subsidieregeling 
blijkt dat tussen 2011 en 2017 ruim honderd aanvragers samen 
ruim 7.200 m² dakgroen hebben aangelegd, meer dan de streef
oppervlakte in 2011. In de nieuwe regeling komt een structureel, 
jaarlijks budget van 50.000 euro beschikbaar. Om de regeling 
voor bewoners laagdrempelig te maken, kunnen bewoners ook 
gezamenlijk een aanvraag indienen voor minimaal 20 m² groen
dak. Ook nieuw is dat de regeling open staat voor ondernemers. 
De regeling blijft beperkt tot bestaande gebouwen, omdat bij 
nieuwbouw groene daken meegenomen kunnen worden als 
duurzaamheidsmaatregel.

MEER INVESTERINGEN IN ZONNEENERGIE,  
MINDER IN WIND

Wereldwijd is er in 2017 voor $161 mrd (€131 mrd) 
in nieuwe zonneenergiecapaciteit gestoken.  

Dat was 18% meer dan in het voorafgaande jaar. 
De investeringen in windmolens daalden echter 
met 12% naar $107 mrd. De totale investeringen 

in groene energie stegen met 2% naar $280 mrd. 
Dat blijkt uit een rapport over groene energie  

van de Frankfurt School of Finance and  
Management, het VNMilieuprogramma (UNEP) 

en Bloomberg New Energy Finance. 

BOUWSECTOR: PER 2019 GEEN GAS MEER  
IN NIEUWBOUWWONING 
Geen enkele nieuwbouw woning mag vanaf volgend 
jaar nog een cvketel en gasfornuis krijgen. Dat wil 
NVB Bouw, waarvan leden driekwart van alle nieuwe 
huizen realiseren. De woningbouwsector gaat zo 
beduidend verder dan het Kabinet. Volgens NVB 
Bouw is een verbod op nieuwe woningen met een 
gasaansluiting hoognodig en moreel het juiste om te 
doen. Met het verbod ontstaat een gelijk speelveld 
voor de gehele bouw en worden gasloze woningen 
veel sneller goedkoper. 

BEES & BUTTERFLIESMAT TEGEN BIJENSTERFTE
In de strijd tegen de wereldwijde bijen en vlindersterfte 
heeft Sempergreen de Bees & Butterfliesmat ontwikkeld.  
De stand van de bijen en vlinders neemt de afgelopen 
jaren alarmerend af, onder meer door een gebrek aan 
nectar en stuifmeel. Bijen en vlinders zijn essentieel voor  
de biodiversiteit en de voedselproductie.

De Bees & Butterfliesmat is beplant met vier soorten sedum, 
vijf tot zeven soorten siergrassen en een mix van ruim 
 veertig vaste planten en kruiden. De plantjes groeien op 
een biologisch afbreekbare kokosvezelmat en een speciaal 
ontwikkeld biodivers substraat. Bij levering is de mat altijd 
voor minimaal 95% begroeid. Sempergreen vegetatie
matten worden geproduceerd conform FLL richtlijnen.

TU DELFT ONDERZOEKT SAMENWERKING  
MARKT EN WATERSCHAPPEN
De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap van de faculteit  
Bouwkunde TU Delft gaat op verzoek van de waterschappen  
onderzoek doen naar de samenwerking tussen waterschappen en 
het bedrijfsleven. Hiervoor hebben de faculteit, de waterschappen  
en het Hoogwaterbeschermingsprogramma een samenwerkings
overeenkomst getekend. Het is voor het eerst dat de waterschappen 
een dergelijke samenwerking met de faculteit Bouwkunde van de  
TU Delft aangaan. 

Het onderzoek is gericht op de samenwerking tussen waterschappen 
en het bedrijfsleven, volgens de eerder gezamenlijk opgestelde  
visie ‘De Waterschapsmarkt van de toekomst, bouwstenen voor 
 vernieuwing’. De visie bevat onder meer een concreet actieplan  
met bouwstenen om de verhouding tussen opdrachtgever en 
 opdrachtnemer in de projecten te verbeteren. Betrokken waterschap
pen zijn Noorderzijlvest, Rivierenland, Hollandse Delta en  
Scheldestromen en de Hoogheemraadschappen van Delfland en 
Hollands Noorderkwartier.

START EERSTE LANDELIJKE GROENE LINT NAAR FLORIADE 2022  
In Hoorn is gestart met de aanleg van een Bijenlint.  
Dit Bijenlint van Stichting Stadslandbouw Hoorn maakt deel uit van 
6 thematische groene linten. Deze vormen de aftrap van de actie 
‘Floriade 2022, de weg er naar toe’ van Branchevereniging VHG.  
De denkbeeldige linten lopen dwars door Nederland en verbinden 
groene initiatieven. Ze leiden naar Almere, waar in 2022 de  
Floriade plaatsvindt. 

Foto: A2
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Op vrijdag 30 maart 2018 organiseerde adviesbureau Vlindar een informatie

bijeenkomst voor de producent van valbeveiligingssystemen SFS intec.  

Tijdens de bijeenkomst werd een overzicht gegeven van de actuele stand  

van zaken van de wet en regelgeving op het gebied van valbeveiliging.

Duidelijkheid in wet- en  
regelgeving valbeveiliging

VALBEVEILIGING

invulling aan te geven, en wie op welk moment aanspreek
baar is, wordt aan de markt zelf overgelaten. 

ONDUIDELIJKHEID IN DE MARKT
Directeur Elko Petten van Vlindar gaf aan dat dit nog wel 

eens voor verwarring kan zorgen. Elke marktdeelnemer in de 
bouw heeft zijn eigen verplichting, maar deze verplichting is 
voor iedere partij in andere wetgeving vastgelegd. Waar de 
werkgever te maken heeft met de Arbowet, heeft de leveran
cier/fabrikant te maken met de Verordening Bouwproducten. 
De verplichtingen van de opdrachtgever liggen vast in de 
Woningwet. Verschillende typen regelgeving dus, met ieder 
een eigen doelstelling. Het ligt dus voor de hand dat ze niet 
naadloos op elkaar aansluiten. Dit zorgt voor  onduidelijkheid, 
ook al omdat niet altijd duidelijk is welke status een regel heeft. 
Een wet is iets anders dan bijvoorbeeld een brancherichtlijn.

Petten: “Om het allemaal nog ingewikkelder te maken,  
is ook niet alle regelgeving uitontwikkeld. Een berucht voor
beeld hiervan is de EN 795. Sinds de bepaling dat veilig
heidsankers onderdeel zijn van het gebouw (en dus geen 
PBM’s zijn), is het niet meer mogelijk de gebouwgebonden 
ankers volgens EN 795 CE te markeren.” Roofs heeft hier 
uitgebreid over geschreven. Petten vertelt dat momenteel 
nieuwe regelgeving in ontwikkeling is om dit gat te vullen.  

De nieuwe Verordening PBM’s is op 21 april van kracht 
 gegaan en ook wordt er een nieuwe richtlijn ontwikkeld 
waarmee ankerpunten een CEmarkering kunnen krijgen.

Tenslotte, en dat is de reden waarom SFS intec contact 
opnam met adviesbureau Vlindar, zijn er belangrijke verschil
len tussen de verschillende landen. Alleen al de verschillen 
tussen Nederland en België zijn aanzienlijk, laat staan de 
verschillen tussen bijvoorbeeld Nederland en Engeland.  
Het gegeven dat men in Engeland andere maataandui
dingen hanteert dan in Nederland, is de reden dat de veilige 
zone in Engeland niet even groot is als in Nederland.  
De gedachte achter de afmeting van de veilige zone is 
 overigens wel dezelfde: wanneer een volwassen mens vanuit 
de veilige zone languit in de richting van de dakrand valt, 
mag hij niet over de dakrand kunnen vallen.

DE WETGEVING IN DE PRAKTIJK
“Waar het soms nog de vraag is hoe bepaalde regelgeving 
moet worden ingevuld, begint zich dit in veel gevallen  
af te tekenen als gevolg van jurisprudentie,” aldus Petten. 
“Wanneer in vergelijkbare gevallen de rechters vergelijkbare 
beslissingen nemen, ontstaat een patroon waarlangs men af 
kan leiden hoe de praktijk zich tot de regelgeving verhoudt.”

De onduidelijkheden en grijze gebieden zijn de redenen  
dat er diverse partijen zijn opgestaan die zich als experts  
op dit gebied presenteren. Aandachtspunt hierbij is of  
deze experts zijn verbonden aan bepaalde leveranciers.  
Elko Petten vertelt: “Vlindar is een volledig onafhankelijk 
 adviesbureau. De informatie die wij SFS intec hebben gege
ven, kunnen wij willekeurig ieder andere partij ook bieden.  
Uit de evaluatie is gebleken dat de informatiesessie zeer 
goed ontvangen is. Er zal vervolg aan worden gegeven in 
de zin dat men op abonnementsbasis ook in de toekomst 
gebruik zal maken van onze kennis: wij fungeren dan als een 
soort kennisbank. Ook kunnen wij desgewenst op project
basis worden ingehuurd om bepaalde processen op het 
gebied van valveiligheid te begeleiden.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Je zou met de internationalisering van de markt denken dat 
de wet en regelgeving op het gebied van veilig werken op 
hoogte primair op Europees niveau is geregeld. Niets is min
der waar. Europa, en trouwens ook de Nederlandse overheid, 
beperkt zich tot het stellen van doelvoorschriften. Hoe hier 

Elko Petten, directeur van Vlindar

OPROEP AAN IEDEREEN IN DE VALBEVEILIGING

UITBESTEDEN VALBEVEILIGING DAKVEILIGHEID 
ONAFHANKELIJK TIJDSBESPARING DISTRIBUTEUR 

KOSTENBESPARING ZWAARDERE EISEN FABRIKANT 
WET KWALITEITSBORGING HOGERE VEILIGHEID SAFETY 
AANTOONBAAR GESCHIKT VOLDOEN  AAN 

WET- EN REGELGEVING PRAKTISCHE ONTWERPREGELS 
AANNEMER NIEUWE ANKERPUNTENNORM DAKVEILIGHEID  

DAKDEKKER EN17235 IMPORTEUR PBM-VERORDENING

info@vlindar.com |  vlindar.com

advies- en ingenieursbureau
veilig werken op hoogte

Of u nu aannemer, dakdekker, installateur of 
fabrikant bent... Vlindar ondersteunt iedereen 
met het realiseren van valbeveiliging.
Weet u wat de nieuwe PBM-
verordening en de nieuwe 
ankerpuntenrichtlijn voor u 
betekenen? Of heeft u een 
veiligheidsontwerp, RI&E of 
berekeningen nodig? Vlindar 
helpt op onafhankelijke wijze. 
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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

www.ubbink.nl/flatroofvent

Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!

Om de levensduur van uw dakconstructie te verlengen, is ventilatie een must. 
Daarom ontwikkelde Ubbink de FlatRoofVent, een krachtige platdak 
constructie ontluchter. Tijdens de bouw van een platdak is het belangrijk om 
nauwkeurig om te gaan met het plaatsen van dampremmers om de 
constructie optimaal te beschermen tegen weersinvloeden. Toch is dit niet 
altijd mogelijk en is ventilatie/ontluchting noodzakelijk om er zeker van te 
zijn dat bouwvocht en/of condensatievocht op de lange termijn geen kans 
krijgt om uw constructie aan te tasten. De FlatRoofVent is de perfecte 
oplossing!

Met de FlatRoofVent, de krachtige 
platdak constructie ontluchter!

Geef vocht 
een uitlaatklep! 

18335 adv FlatRoofVent 230x300mm.indd   1 24-04-18   14:09
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De vormgeving en het materiaalgebruik van daken en gevels worden steeds 

minder standaard. Ook relatief nieuwe technieken als de toepassing van zonne 

energie zijn in opkomst. Dat maakt de vraag hoe deze oppervlakken op een 

verantwoorde manier zijn te reinigen actueel. De Duitse fabrikant TG hyLift  

biedt onder de naam hyCleaner een machine die in de meest uiteenlopende 

situaties een oplossing hiervoor biedt.

Geautomatiseerd reinigen  
van (dak)oppervlakken

DAKONDERHOUD

speciale toepassingen. De activiteiten van hyCleaner behel
zen de ontwikkeling en inzet van een schoonmaakmachine 
die zich voortbeweegt op speciale rupsbanden (voor dak
toepassingen), aan de gondel van de hoogwerker of aan 
de glazenwassersinstallatie (voor geveltoepassingen) of aan 
een kraan (voor toepassingen op het maaiveld). Het bedrijf 
is gevestigd in het Duitse Gronau, vlak over de grens bij  
Enschede. In de Benelux wordt de fabrikant vertegenwoor
digd door Pieter en Henny Wolters. 

GEAUTOMATISEERD SCHOONMAKEN
Waarom een machine? Pieter Wolters: “De automatisering 
van de reiniging van oppervlakken is zinvol, want zodoende 
worden de menselijke tekortkomingen uitgeschakeld. Na een 
paar uur glazenwassen, bijvoorbeeld, wordt een mens moe 
en zal hij mindere kwaliteit gaan leveren. De machine biedt 
een constante kwaliteit en productiviteit. Ook is de machine 
geschikt voor toepassingen waar mensen niet of nauwelijks 
kunnen komen. Het dak van het station in Berlijn was bijvoor
beeld meer dan dertig jaar niet schoongemaakt omdat 
dat technisch onmogelijk was. Met de toepassing van een 
speciaal door ons ontwikkelde schoonmaakmachine is het 
uiteindelijk wel gebeurd.”

De werking van de schoonmaakmachine is heel vergelijk
baar met die van een automatische grasmaaier. Sommige 
uitvoeringen zijn radiografisch bestuurbaar, maar er zijn ook 
modellen die volautomatisch functioneren of integendeel 
met de hand worden bediend. Het assortiment is onderver
deeld in drie categorieën, aangeduid met de kleuren ‘blue’ 
(daktoepassingen), ‘red’ (geveltoepassingen) en ‘black’ 
(speciale toepassingen). Deze categorieën zijn op hun 
beurt onderverdeeld in de subcategorieën EVO I, II en III, die 
het formaat van de machine aanduiden. De machines die 

voor speciale situaties worden ontwikkeld, in de hyCleaner 
blackserie, gaan uit van een standaard die kan worden 
gemodificeerd. Aan deze modificaties gaan vanzelfsprekend 
uitgebreide gesprekken met de klant aan vooraf, waarin het 
gebruik zo nauwkeurig mogelijk wordt omschreven. 

De meest uiteenlopende ondergronden en materialen kun  
nen door de machine worden gereinigd: glas, beton, alumi
nium, staal, kunststof, PVpanelen, etc. Per toepassing wordt 
bepaald wat de meest gunstige borstel en (indien van toe
passing) het gewenste materiaal van de rupsbanden moet 
zijn. Bij daktoepassingen kan de machine worden toegepast 
op hellingshoeken tot 35°. De rupsbanden zijn dan vervaar
digd uit een zeemleer, wat zeer stroef is maar geen krassen 
veroorzaakt. Overigens moet men bij deze toepassingen, 
voor de veiligheid van de machine en de omgeving,  
de machine middels een veiligheidslijn aanlijnen. “Hoe goed  
de machine ook is, hij moet wel verantwoord worden ge
bruikt,” zegt Wolters hierover.

Het gebruik van deze machine wordt pas rendabel vanaf 
 oppervlakken van 400 m². De hyCleaner kan per uur een 
oppervlak van zo’n 800 m² schoonmaken. Het bedrijf gaat er 
prat op dat men enkel met (osmose)water reinigt: er wordt 
geen gebruik gemaakt van (chemische) schoonmaak
middelen. Wolters vertelt dat de machines kunnen worden 
gekocht en worden geleased. “Wij begeleiden de machines 
ook na levering intensief. Iedere afnemer krijgt eerst een dag  
training en opleiding. Daarin krijgt men een uitgebreide in
structie en training, zodat we na de trainingsdag zeker weten 
dat de gebruiker weet hoe hij met de machine om moet gaan.

STATION ARNHEM
Inmiddels is het bedrijf actief in tal van landen. In Nederland 
fungeren Piet en Henny Wolters als het aanspreekpunt.  
Naast de verkoop ondersteunen zij de machines verder op 
het gebied van service en onderhoud. “Doordat we korte 
lijnen hanteren, kunnen we snel reageren op vragen van de 
klant,” vertelt Wolters.

Wereldwijd heeft men ook verschillende opvallende refe
renties. Zo heeft het al genoemde station van Berlijn flink 
wat aandacht in de pers gekregen. Op het stationsdak van 
Straatsburg is eveneens een spectaculair resultaat bereikt. 
En onlangs is in Jordanië een veld met zonnepanelen met 
behulp van een hyCleaner ontdaan van woestijnzand:  
hier betreft het een toepassing zonder water. 

In Nederland is het dak van het station van Arnhem een 
opvallende referentie. Het gaat om zowel het bijzondere  
dak van het stationsgebouw als de perronoverkappingen. 
De perronoverkappingen bevatten hardnekkig vuil (waaron
der roestig slijpsel van de rails), daarom moest er speciaal 
voor deze toepassing een machine worden gemaakt.  
Bij zowel het stationsdak als de perronoverkappingen was de 
overgang tussen de daglichtvoorzieningen en het dak een 
aandachtspunt. “Dat is een ander voordeel van de auto
matisering van deze werkzaamheden: de machine reinigt 
ook op plekken waar mensen lastig bij kunnen komen.”

De machines van hyCleaner zijn onder de aandacht ge
bracht tijdens de Solar Solutionsbeurs en zal ook tijdens de 
komende editie van de vakbeurs Interclean Amsterdam te 
bezichtigen zijn. Deze beurs vindt plaats van 1518 mei 2018 
in de RAI Amsterdam. ■

Het bedrijf is opgericht in 2011 door Alfons Thihatmer en  
Andreas Grochowiak (TG staat voor de respectievelijke  
achternamen). Zij hebben een verleden bij een fabrikant  
van ladderliften en kranen en die ervaring nam men mee  
bij de oprichting van het nieuwe bedrijf. TG hyLift bestaat  
uit twee onderdelen, namelijk hyCrane en hyCleaner.  
Onder de naam hyCrane ontwikkelt men kranen voor  



Gekleurde en multifunctionele daken

Functioneel afgedicht
Een dak als kunstobject, om op te recreëren of te tuinieren, om energie mee 
te winnen of om water op te beheren; de afgelopen twintig jaar heeft het dak 
veel extra functies gekregen.

De mogelijke extra functies die u aan een dak kunt geven zijn, volgens een 
veelal gebruikte systematiek, uiteengezet in de kleuren: Groen (daken met 
begroeiing), Blauw (voor de oplsag van water), Geel (voor het opwekking van 
duurzame energie) en Rood (reacreatieve daken). Een multifunctioneel dak 
heeft altijd meer dan één kleurlabel, en dus een combinatie van functies.

Afdichten met vloeibare kunststoffen
Gekleurde en multifunctionele daken vragen om een gedegen constructie, een 
perfecte afdichting en veiligheidsmaatregelen. Op een groen, blauw, rood, geel 
of multifunctioneel dak is altijd een dakbedekking nodig waarbij een volledig 
verkleefde methode wordt toegepast. De toplaag van het systeem moet 
hydrolyse (de splitsing van een chemische verbinding onder opname van water) 
bestendig zijn. Ook is het van belang dat de afdichting wortelvast (worteldoor-
groeibestand) is conform NEN-EN 13948 (Nederlandse Norm-Europese Norm), 
want de wortels van de beplanting mogen natuurlijk nooit door de afdichting
groeien. Dit kan bijvoorbeeld met een afdichting op basis van vloeibare kunst-
stoffen, zoals PMMA. Met de volledig verkleefde methode wordt de onder-
constructie onderdeel van de dakbedekking. Mocht er dan onverhoopt toch een 
calamiteit of inwateringsput ontstaan, dan kunt u het lek tenminste lokaliseren.
 
Betrouwbaar, duurzaam en esthetisch
Vloeibare kunststoffen, op basis van PMMA (Polymethylmethacrylaat), worden 
steeds vaker gebruikt als alternatief voor de traditionele baanvormige afdich-
tingen. Belangrijk voordeel is dat het vloeibaar wordt aangebracht, zonder 
verhitting. Bovendien hoeven de overlappen niet gelast te worden, zoals wel het 
geval is bij de meeste traditionele dakbanen. Hierdoor is er geen brandgevaar 
tijdens het aanbrengen of de verwerking. Het is snel belastbaar en beloopbaar 
en het is ongevoelig voor uv-straling en andere weersinvloeden. Het materiaal 
is wortelwerend en omdat het compleet verkleefd wordt met de ondergrond 
ontstaat een volledig naadloos oppervlak inclusief randen en details. Dat is een 
voordeel, omdat de meeste lekkages voortkomen uit gebreken van verbindings-
naden en detailaansluitingen. Door de elasticiteit, en een (speciaal-) wapenings-
vlies dat ingebed wordt in de PMMA hars, heeft het tevens een scheurover-
bruggende werking. Omdat vloeibare kunststoffen aansluiten op alle details is 
uw dak geheel waterdicht, ook op de moeilijkst bereikbare plekken. 

Deze afdichting kan ook voorzien worden van een antislip laag. Door het 
aanbrengen van een kleur finish kunt u een esthetisch aantrekkelijk geheel 
creëren en is het aan te passen aan de omgeving, of huisstijl. Met bepaalde 
combinaties van kleuren (bijvoorbeeld met wit en glasparels), kunt u de op-
brengst van zonnepanelen op het dakvlak bevorderen. Zo draagt het gebruik 
van vloeibare kunststoffen bij aan zowel de deurzaamheid van gekleurde 
daken, als ook aan de esthetische waarde. 
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Zinkunie is marktleider in het leveren en fabriceren van zinken, koperen, r.v.s. en loden artikelen. 
Daarnaast hebben we een uitgebreid assortiment in dakbedekking.
Met dit brede aanbod en onze uitgebreide expertise op het verwerken van deze artikelen, 
bieden wij u het one-stop-shop principe. Zo zijn bijna al uw dak- en gevelmaterialen in een keer 
bij ons te bestellen, inclusief het benodigde verwerkingsadvies.  

Dé dak- en gevelspecialist!

GEREEDSCHAPPEN    SNELLE SERVICE    VAKKUNDIG ADVIES    CURSUSSEN    VEILIGHEIDSARTIKELEN    

MAATWERK   DAKSYSTEMEN   HELLEND DAK- EN GEVELBEKLEDING   GOOTSYSTEMEN   LASEREN EN OSSENOGEN    

VACATURES
Wij zijn altijd op zoek naar gemotiveerde mensen om ons team te versterken. 
Interesse? Kijk dan op www.zinkunie.nl/vacatures voor onze openstaande vacatures.
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Het dak van het Drinkwaterpompstation van Vitens in Zeddam is  

verkozen tot Dak van het Jaar 2017 in de categorie hellende daken  

en won daarmee de Gouden Dakpan. De jury roemde de combinatie  

tussen het platte en het hellende dak. Hoe heeft de verantwoordelijke  

dakdekker dit project ervaren?

Het beste van twee werelden

HELLEND DAK MET PLATDAK-OPBOUW

Olster Dakwerken bv uit Steenwijk heeft zich in de loop der 
jaren vooral gespecialiseerd in de meer uitdagende dak
constructies. Zij zijn een enthousiast en erkend verwerker van 
kunststof dakbedekkingen als EPDM, TPO en PVC. Voor dit 
unieke project heeft De Groot Vroomshoop dan ook speciaal 
met hen contact opgenomen om een waterdichte afdichting  
te realiseren. Beide bedrijven doen al meer dan 25 jaar 

zaken met elkaar. De Groot Vroomshoop is een onderdeel 
van Koninklijke Volker Wessels en heeft meer dan 90 jaar 
ervaring in het bouwen met hout. Ook zijn zij gespecialiseerd 
in het demonteren en verplaatsen van gebouwen naar een 
andere locatie. Door hun uitgebreide ervaring met hout
constructies zijn zij een partij die in staat is om grote en 
bijzondere gebouwen te realiseren.

Het Drinkwaterpompstation Zeddam is een voorbeeld van 
zo’n bijzonder gebouw. Het betreft een gesloten dakcon
structie met een OSB dakbeschot (22 mm) over de vuren
houten liggers en gordingen. Hier overheen is een laag 
zelfklevende EPDM dakbedekking aangebracht. Aan de dak
randen is een aluminium profiel aangebracht ter voorkoming 
van inwatering. Op de dakbedekking zijn vervolgens Accoya 
regels aangebracht die aan de onderzijde met een strook 
EPDM waterdicht zijn afgewerkt. Tenslotte zijn de Accoya 
planken als toplaag aangebracht met behulp van RVS na
gels. Het dak heeft geen goten, maar wel aan alle zijden een 
behoorlijk overstek om het water van het dak te laten lopen. 

UITDAGING
Henderikus Doorten van Olster Dakwerken bv legt uit waarom 
zij de uitdaging zijn aangegaan in dit bijzondere project en 
vertelt hoe zij te werk zijn gegaan. “Wij werden benaderd om 
in dit project na te denken over een waterdichte oplossing bij 
een ongeïsoleerde onderconstructie en houten dakschotten. 
Het is geweldig dat zij ons in deze bijzondere en unieke pro
jecten steeds weer weten te vinden. Met veel enthousiasme 
hebben we dit project gezamenlijk opgepakt en uitgewerkt.” 

Doorten vervolgt: “De opdrachtgever heeft voor het duur
zame Accoya hout gekozen, een houtsoort dat na de 
bewerking de eigenschappen van hardhout heeft. Om deze 
duurzaamheid in het gehele dakbeschot ook te waarborgen,  
hebben wij voor de EPDM van RESITRIX® gekozen. Op de 

onderconstructie is eerst een FG35 primer aangebracht,  
om vervolgens volledig met de EPDM dakbedekking af te 
dichten. Het regelwerk is ingewerkt met een EPDM van de
zelfde fabrikant. Door de helling van het houten dakbeschot 
loopt het regenwater zo weg naar beneden, grote lekkages 
komen dan niet voor. Doordat de buitentemperatuur buiten 
en binnen onder de kap hetzelfde is, is de ventilatie onder  
het dakbeschot optimaal. Het is wel bijzonder om met een 
dergelijk dak de Gouden Dakpan te winnen, zeker omdat  
de concurrentie groot was.” 

“We zijn er kortom erg trots op dat we hebben kunnen 
 meewerken aan dit unieke project en samen met  
De Groot Vroomshoop en Rooding Architecten het  
Dak van het Jaar 2017 in de categorie hellende daken 
 hebben gewonnen. Natuurlijk hadden we vooraf wel 
 gehoopt dat we met dit bijzondere dak de prijs in de  
wacht zouden slepen. De prijs is voor ons een erkenning  
van ons vakmanschap en de perfecte samenwerking.” ■

Het 1500 m² dak in dit project is niet alleen complex,  
maar ook zeer innovatief en duurzaam. Om de gelami
neerde vurenhouten draagcontructie, en dan met name 
de min of meer open verbindingen, te beschermen tegen 
weersinvloeden, is onder de houten accoya dakdelen  
een EPDM dakbedekking (RESITRIX® SKW van Carlisle Con
struction Materials) aangebracht.
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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’.

Arbeidsgezondheidskundig 
onderzoek

Het PMO is, mits ingezet door de juiste deskundigen,  
een waardevol instrument voor organisaties en individuele 
medewerkers: voor actieve verzuimpreventie op basis van 
de RI&E en ter verbetering van motivatie, inzetbaarheid en 
productiviteit en sluit beter aan bij duurbare inzetbaarheid.  

Wij vinden dat gezondheid boven alles gaat en daarom 
stellen wij al twee decennia onze werknemers in de gelegen
heid naar dit onderzoek te gaan. Werken in de bouw is 
 immers niet alleen leuk, maar vaak ook lichamelijk zwaar. 
Door een goede voorlichting en een juiste basis van vertrou
wen is bij ons de opkomst circa 95%! Een landelijk gezien 
zeer hoog percentage. En dat doet goed. Op deze wijze 
wordt de vinger aan de pols gehouden en als bijkomend 
pluspunt krijg je adviezen over hoe je gezonder kunt werken 
en leven. Daarbij krijgen wij als werkgever ook nog een 
‘cadeautje’ en dat is een rapportage met tips en aanbeve
lingen voor een veiligere en gezondere werkomgeving. ■

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 ver
sterken van mensen en de organisatie. Dit levert diverse voor
delen 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 het arbeids
gezondheidskundig onderzoek.

Met het populaire woordspelletje Scrabble gaat ‘arbeids
gezondheidskundig’ onderzoek veel punten opleveren.  
Maar hoe zit dat nu eigenlijk met dit onderzoek? Er is nog 
teveel onduidelijkheid over.
Artikel 18 van de Arbeidsomstandighedenwet zegt het 
volgende: ‘De werkgever stelt de werknemers periodiek in 
de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is 
gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de 
werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen 
of te beperken.’ Met andere woorden: het is de taak van de 
werkgever zijn werknemers regelmatig medisch onderzoek 
aan te bieden. Hoe vaak dit is, en in welke vorm (PAGO of 
PMO) wordt niet aangegeven. 

PAGO (Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek) en 
PMO (Preventief Medisch Onderzoek) zijn beide medische  
onderzoeken bedoeld voor werknemers. De PAGO is bedoeld  
om arbeidsgebonden gezondheidsrisico’s in kaart te brengen  
en het PMO is een algemeen gezondheidskundig onder
zoek: het brengt de leefstijl en conditie van werknemers in 
kaart. Het PMO is dus een aanvulling op het PAGO en kan de 
werkgever helpen bij het beter invullen van het preventieve 
beleid op de werkvloer.

Dakspecialisten op internet

www.euroaluminium.nl www.vebidak.nl

www.eurofast.nl

www.flowlight.nl

www.firestonebpe.nl

RubberGard™ EPDM 
en UltraPly™ TPO Daksystemen

www.btl.nl

www.domelichtstraten.nl

www.zinkmeesters.nl

www.aabo.nl

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.

AABOZINK

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabo�x.nl

DakInspectie DakInspectie DakInspectie
AdviesBuro

AABOTOOLS
Gereedschap voor professionals.

www.aabotools.nl

«tools for 
professionals»

www.leister.nl We know how.

www.provatherm.nl

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

www.weversbv.nl

Gereedschappen & machines
voor loodgieters & installateurs

www.weversbv.nl

www.continuisolatie.nl

www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

www.daktechniekholland.nl

www.beelenbv.nl

Dakbedekking - Isolatie - Dakaccessoires

www.sealeco.nl

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

 www.eyecatchersafety.com

www.mawipex.nl

www.bitasco.nl

Hodak Dakmaterialen B.V.
Ruysdaelbaan 3 
5642 JJ Eindhoven

T.  040 - 280 72 65 
E. info@hodakdakmaterialen.n 
W. www.hodakdakmaterialen.nl
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De opvallende dakconstructie van de nieuwe mensa vormt het  

centrale punt van de hogeschool in het Duitse Schwäbisch Gmünd  

en gaat naadloos op in de omgeving.  Bezoekers zien een gewelfd  

dak dat mooi overgaat in het landschap.

Slimme houten 
 dakconstructie  
op Duitse mensa

PROJECTBESCHRIJVING

De basisgedachte van het gebouw was om zoveel mogelijk 
natuurlijke hulpbronnen te gebruiken. “Daarom hebben we 
ervoor gekozen om de dakconstructie van hout te maken”, 
vertelt Steffen Kainzbauer, architect en projectmanager bij 
het Duitse architectenbureau Liebel/Architekten. “De houten 
dakconstructie is ontwikkeld door een interdisciplinair team 
van zeven specialisten.” De groep heeft een rasterwerkstruc
tuur ontwikkeld die rust op stalen kolommen. De dakcon
structie is gerealiseerd met behulp van Kerto® LVL Qpanelen 
en Sbalken van Metsa Wood.

De toegepaste Qpanelen en Sbalken zijn constructief  
zeer sterk. “We hebben een puur ontwerp gerealiseerd met 
identieke fineren voor zowel de balken als het beschot. 
 Dankzij het hoge dragende vermogen van de LVLbalken 
konden we slanke balken toepassen en de LVLdak en vloer
platen gebruiken voor de schijfwerking,” vertelt Mark Lukas 
van ingenieursbureau Dr.Ing. H. Hottmann. De hoofddraag
balken van Kerto LVL die zijn toegepast in de dakconstructie 
zijn slechts 1012 cm breed en hebben een zeer minimale 
doorbuiging. De verbindingen zijn onzichtbaar ingewerkt 
door het gebruik van speciale verbindingsschroeven.

COMPLEXE DAKCONSTRUCTIE  
MET NAUWKEURIGE IMPLEMENTATIE
De dakconstructie was verdeeld in hoofd en secundaire 
 balken. De dak en vloerpanelen werden gebruikt om de ge 
hele dakconstructie te ondersteunen. Dit was mogelijk met 
Kerto LVL Qpanelen(69 mm). Deze panelen werden ook 
gebruikt voor een overhangend dakontwerp dat in de zomer 
schaduw biedt maar in de winter licht van de laaghangende 
zon binnenlaat. Dit betekent dat het gebouw ondanks de 
grote vensteroppervlakken weinig warmte krijgt.

Het eindresultaat ten aanzien van duurzaamheid,  
ontwerp en functionaliteit is bijzonder fraai. Timmerbedrijf 
Holzbau Moßhammer GmbH heeft vakwerk geleverd  
met de constructie van de grote nieuwe mensa. Het project 
is met nauwkeurige precisie en volledig volgens de  
planning gerealiseerd. ■



B E S C H E R M I N G  V A N  H E T  H O O G S T E  N I V E A U
KLAAR VOOR DE WERELD 
VAN MORGEN? WEL MET 

DE REVOLUTIONAIRE 
TECTA-LEI.

TECTA biedt bescherming van het hoogste 

niveau. Kies voor een mantel van leien voor 

dak en gevel die er levenslang als nieuw uitziet 

dankzij TECTA: een ingenieuze, gepatenteerde 

technologie die het lei-oppervlak verzegelt en zo 

beschermt tegen schade en verkleuring. 

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

VRAAG 
EEN GRATIS
STAAL AAN

Eternit NV - Kuiermansstraat 1 - 1880 Kapelle-op-den-Bos - België - Tel. +31 547 28 88 07 - Fax +31 547 28 88 08 - info 0800 236 87 32 - info.dak@eternit.nl - www.eternit.nl

TECTA 
BESCHERMT TEGEN:

KRASSEN EN STOTEN

STOF EN VUIL

VERKLEURING

VERVORMING

UITBLOEIINGSEFFECTEN

13997_TECTA ad A5.indd   1 26/02/18   12:28

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

- krachtige, constante vlam

- bespaart tot 20% gas

- trekt de fles volledig leeg

- slaat 100% dicht bij slangbreuk

WERK VEILIG MET EEN 
REDUCEER/SLANGBREUKVENTIEL VAN HOGE KWALITEIT.

Art.no 309399

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

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

In navolging van inmiddels 17 van onze 19 vestigingen, is ook Aabo Trading 
Beverwijk uitgerust met een eigen industriële zetterij! Vanaf nu kunnen wij u dus 
ook vanuit Beverwijk razendsnel aan zink en Plastisol maatwerk helpen!

Wij zijn er trots op de enige landelijke aanbieder te zijn die in staat is om 
onmiddellijk na opdracht uw zetwerk op maat te produceren. Dankzij 18 zetterijen 
verspreid door Nederland hoeft u bij ons nooit lang te wachten op uw bestelling:  
het zetwerk kan altijd ergens in de buurt voor u gezet worden, als het moet 
zelfs dezelfde dag! Wij zorgen dat uw bestelling voor u klaar staat of snel naar u 
verzonden wordt. Dit kan uiteraard samengaan met alle andere van onze ruim 8000 
artikelen uit ons assortiment!

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

Zink en Plastisol op maat
Nu ook vanuit Aabo Trading Beverwijk!

Aabo Trading Beverwijk 
Duiveland 3a 
1948 RB Beverwijk
T:  088 996 5550
E:  beve@aabo.nl

Elke werkdag 
open van 07.oo 

tot 17.00!

Ook Beverwijk heeft 
nu een zinkzetterij!
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VESP: EEN VOLDAAN AFSCHEID VAN CHRISTIAN HEYVAERT
In 1995 hebben drie concurrerende EPDM producenten hun ‘corporate pet’ afgezet en zijn ze gezamenlijk opgetrokken ter  promotie van  
de EPDM folie toepassingen in de Benelux. Wiebe Fokkema (HERTALAN® Rubber Products), Pieter van Beek  (Phoenix Dichtungstechnik)  
en Christian Heyvaert (Firestone Building Products Europe) hebben uiteindelijk in 1997 de Verenigde EPDM Systeem Producenten (VESP)  
opgericht. Na ruim 20 jaar neemt Christian Heyvaert als 
laatste van de drie afscheid binnen de VESP.

Christian heeft zich vanaf het begin ingezet als bestuurslid 
en secretaris en tot op de dag van zijn afscheid dit met trots 
en passie ingevuld.

In 1997, bij de start van de VESP, was het marktaandeel in 
 Nederland met 700.000 m2 zo’n 3,6%. Nu twee decennia 
later staat EPDM met 20,5% marktaandeel en 4,1 miljoen 
verkochte m2 in Nederland op een mooie tweede plaats.

De VESP is een mooi voorbeeld waarin producenten elkaar 
versterken. Als vraagbaak voor vele nieuwe collega’s in de 
EPDM markt heeft Christian hierin dan ook altijd een mooie 
bijdrage geleverd. Met Christian heeft de oude garde defini
tief afscheid genomen, het is nu aan de tweede lichting het 
werk voort te zetten.

agenda
17 mei 2018
LANDELIJKE ASBEST PRAKTIJKDAG 2018
Van der Valk Hotel Veenendaal
Info: www.asbestpraktijkdag.nl

17 mei 2018
THE SOLAR FUTURE NL
DeFabrique te Utrecht
Info: www.thesolarfuture.nl

2325 mei 2018
RENOVATIE 2018 
Brabanthallen ’sHertogenbosch
Info: www.renovatiebeurs.nl

57 juni 2018
PROVADA 2018
RAI Amsterdam
Info: www.provada.nl

RECTIFICATIE 
In het artikel ‘Multifunctioneel dakpark biedt meer uitstraling’ over het polderdak op 
het kantoorgebouw Vivaldi in Amsterdam (Roofs november 2017) wordt per abuis 
een verkeerde benaming gebruikt voor het systeem dat de dynamische waterbuf
fering mogelijk maakt. De juiste benaming van het systeem dat op dit project is 
toegepast, is de Smart Flow Control.

P E R S O N A L I A
Carlisle Construction Materials bv
Rob Smulders is op 1 december 2017 bij Carlisle Construction 
Materials bv gestart in de functie Technisch Adviseur in de 
regio ZuidNederland en België voor de merken RESITRIX® en 
HERTALAN®. Hij was hiervoor werkzaam bij Innodak.

SealEco bv
Per 1 maart j.l. zijn Niek van der Leeuw en Jan Pluimers toege
voegd aan  het salesteam van SealEco bv te Lemelerveld.

Niek van der Leeuw is voor velen geen onbekende in de 
daken branche. Na 12 jaar trouwe dienst op de binnendienst 
van Icopal bv is hij gestart als projectmanager op de afdeling 
 Customers Sales bij SealEco. 

Jan Pluimers is in dienst getreden als Commercieel Technisch 
 Adviseur voor Dak & Gevel voor regio Noord Nederland.  

Jan heeft in het verleden al veel ervaring opgedaan met de 
verkoop van verschillende dakmaterialen. 

VERHUIZING
Braber Dakmaterialen in Den Haag, één 
van de vestigingen van Bitasco Trading, 
is dit voorjaar verhuisd naar een nieuwe 
locatie in Den Haag. De nieuwe adres
gegevens zijn:

Binckhorstlaan 134 
2516 BE  Den Haag 
Telefoon kantoor:   070  305 07 41

KINGSPAN UNIDEK VERNIEUWT PRODUCTEN VOOR DAKRENOVATIE
Het verbeteren van de bestaande woningvoorraad voor 2020 is een  
opgave voor iedere woningcorporatie en vastgoedeigenaar. Op de 
weg naar gemiddeld label B wordt vaak gestart met renovatie van 

 woningen zonder isolatie en met een dakbeschot met enkel tengels.  
De vernieuwde renovatieproducten Unidek Reno Dek en  

Unidek Reno Dekfolie van Kingspan Unidek kunnen over dakbeschot 
en tengels heen geplaatst worden. Dat bespaart de verwerker zware 

arbeid, tijd en afval. Een eersteklas thermische prestatie maakt  
Unidek Reno Dek de technische topper van de twee.  

Unidek Reno Dekfolie is snel te monteren, dat beperkt de  
overlast voor bewoners.

FESTOOL INTRODUCEERT ACCUISOLATIEZAAG ISC 240 
Met de nieuwe accuisolatielaag van Festool kunnen snelle, 
precieze sneden worden gemaakt bij het op maat zagen  
van isolatiematerialen, zowel flexibele als vaste PURisolatie
materialen. Het realiseren van een perfecte aansluiting van  
het isolatiemateriaal voorkomt energieverlies. 
 
De ergonomische constructie en het geringe gewicht zorgen 
voor een maximaal werkcomfort. “Wij hebben met onze nieuwe 
accuisolatiezaag een compleet nieuw systeem voor de 
 bewerking van isolatiemateriaal ontwikkeld, dat voorheen nog 
niet in deze vorm bestond,” verklaart Danny Huijzer  product
manager van Festool. “Hiermee kunnen nu ook moeilijk te 
 zagen, flexibel isolatiemateriaal zoals minerale wol en natuur
vezels efficiënt, snel en precies worden gezaagd.” 

FLATFIX FUSION VAN ESDEC UL2703 GECERTIFICEERD
Na de certificering van ClickFit Supra eind vorig jaar,  

is ook FlatFix Fusion UL2703 gecertificeerd. Esdec is 
verheugd dat Underwriters Labaratories (UL) als voor

aanstaand certificeringsinstituut haar vertrouwen laat 
blijken in de montagesystemen. Om aan de zeer strenge 

standaarden van de UL2703 certificering te voldoen,  
worden de PVinstallaties heel uitgebreid getest op o.a. 
mechanische belasting, levensduur van de materialen  

en op wind en sneeuw resistentie. Ook het testen 
van  aarding en vereffeningsweerstand zijn uitgebreid 
 onderdeel van de testscope en succesvol doorstaan  

door het lichtgewicht montagesysteem.

NORM ‘BRANDVEILIGHEID GROTE VEESTALLEN’ GEPUBLICEERD
De norm voor brandveiligheid van grote  veestallen, NEN 6060, is gepubli
ceerd. De bijlage J bij NEN 6060 geeft een bepalingsmethode waarmee 
kan worden vastgesteld of een groot brandcompartiment van een  
lichte industriefunctie voor bedrijfsmatig houden van dieren (veestal),  
voldoet aan de functionele eisen om branduitbreiding te voorkomen 
(Bouwbesluit 2012, artikel 2.81) voor nieuwbouwsituaties. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van het gelijkwaardigheidsbeginsel uit het  
Bouwbesluit 2012, artikel 1.3.



VEILIG WERKEN OP HOOGTE
Nieuwe Verordening PBM’s van kracht

BEDRIJFSNIEUWS
Nieuwe locatie Braber Dakmaterialen in Den Haag

SPECIAL
Daglicht

AAN TAFEL MET…
Willem Koppen

Volgende maand in Roofs:

De volgende Roofs verschijnt op 5 juni 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.

BTL www.btl.nl

Nelskamp www.nelskamp.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

IKO nl.iko.com

Mawipex Handelsmaatschappij bv www.mawipex.nl

Lei Import www.leiimport.nl

Optigroen Benelux www.optigroen.nl

Vlindar www.vlindar.com

Unilin Insulation bv www.unilininsulation.com

Ubbink bv www.ubbink.nl

Triflex bv www.triflex.nl

Zinkunie bv www.zinkunie.nl 

Eternit bv www.eternit.nl

Sievert www.sievert.be

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Kingspan Unidek www.unidekeps.com

Skylux www.skylux.be

Derbigum Nederland bv www.derbigum.nl

Adviesbureau Dakbestek www.dakbestek.nl

Soprema www.soprema.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

MSA BeNeLux msasafety.com

Dakea www.altaterra.eu

Actiondak www.actiondak.nl

Icopal bv www.icopal.nl

All Up www.allup.nl

Beelen Dakmaterialen www.beelen.nl

Snakeline bv www.snakeline.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Daksafe www.daksafe.nl

Eurofast www.eurofast.nl

Prefa www.prefa.com

Boko bv Dakbedekkers www.boko.nl

ZinCo Benelux bv www.zinco.nl

Zoontjens Beton www.zoontjens.nl
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Adverteerdersoverzicht

82     Roofs

InsulationInsulation

BELOOPBAARHEID

CONSTANT

98%
LUCHT

Unidek Platinum Kameleon
 UNIVERSEEL TOEPASBARE THERMISCHE DAKISOLATIE

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

KIES 
VOOR
100%
VEILIGHEID 

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

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

www.skylux.be

lichtstraten met 1200 joule netten glaskoepels anti-doorvalrooster

VAST OF
OPENGAAND

SYSTEEM

polycarbonaat kunststof lichtkoepels
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