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COLUMN

Rookgordijn
De dakenbranche heeft de laatste tijd aan aandacht op tv 
niet te klagen. Sinds enkele weken kan men op RTL Z de serie 
‘How it’s Done’ volgen. Een groot aantal bedrijven uit onze 
branche presenteert zich tijdens de afleveringen met hun 
activiteiten. Het is een prachtige kans om de buitenwereld te 
laten zien waar we in onze branche zoal mee bezig zijn. 

Mede daarom is dit vakblad één van de sponsors van het 
programma. Wie op tijd de tv aanzet, ziet aan het begin van 
elke aflevering verschillende bekende logo’s voorbij komen, 
waaronder dat van Roofs. Een diepe, warme voice-over  
 benadrukt het nog eens: ‘Dit programma wordt mede 
 mogelijk gemaakt door Roofs, het vakblad voor de daken
branche’. Heerlijk om voor het slapen gaan nog even  
naar te luisteren.

‘How it’s Done’ wordt op de zaterdagen aan het eind van 
de middag uitgezonden en de herhalingen worden op 
de dinsdagen tijdens de lunch en de donderdagen in de 
ochtend afgespeeld. De kans dat u dan met een biertje en 
een schaaltje chips voor de tv zit, is niet zo heel groot, maar 
gelukkig hebben we altijd nog ‘Uitzending gemist’. 

Voor de uitzendingen van respectievelijk De Monitor (22 mei)  
en Zembla (23 mei) had ik wél de versnaperingen binnen 
handbereik, maar het kwam er niet van om echt rustig 
 achterover te leunen. Je hoort wel eens dat angst één van 
de motoren van de journalistiek is en daar waren beide 
uitzendingen mooie voorbeelden van. De Monitor  
bracht in beeld welke dramatische consequenties het 
Asbestdakenverbod per 2024 kan hebben voor particuliere 
huisbezitters. De vraag die werd opgeworpen, was of  
het verbod, en de veelal ingrijpende gevolgen ervan,  
wel opweegt tegen de omvang van het probleem dat het 
wil oplossen. Wordt het verbod niet te veel ingegeven door 
angst? Moet er niet meer rationeel naar het onderwerp 
worden gekeken?

De uitzending van Zembla was een bondige  samenvatting 
van de discussie, die al vele jaren gaande is, over de mate 
waarin dakmaterialen  bijdragen aan de ontwikkeling  
van een brand. Wie dit vakblad een beetje volgt, weet dat 
het onderwerp met enige regelmaat terugkeert. Nog in  
het januarinummer van dit jaar hebben we de diverse  
standpunten en argumenten flink de ruimte gegeven.  
En terecht, het is een bijzonder belangrijk onderwerp. 

Vrijwel gelijktijdig met de Zembla-uitzending maakte de BBC 
bekend dat uit eigen onderzoek blijkt dat het isolatiemate
riaal in de Grenfell Tower in Londen was verkocht als een 
brandveilig materiaal. Het materiaal was getest en goedge
keurd in combinatie met een bepaald soort bekleding die bij  
de toepassing in de Grenfell Tower ontbrak. Op 14 juni 2017 
kwamen (volgens de BBC als gevolg van de giftige  stoffen 

die uit het isolatiemateriaal 
 vrijkwamen) 72 mensen om  
het leven, de meesten door 
verstikking. Dat is in één 
woord verschrikkelijk,  
zeker omdat de ramp  
niet zou hebben plaats
gevonden als de betrok
ken bouwers integer 
hadden gehandeld.

In dat opzicht roept de 
Zemblauitzending een 
 ongemakkelijk gevoel op.  
Hoe integer, om dat woord maar 
even te blijven gebruiken, is de 
Nederlandse bouwwereld eigenlijk? Ik heb 
de hele uitzending naar mensen zitten kijken die belangen 
beschermden. Dat is natuurlijk begrijpelijk, maar je vraagt  
je af of het hoogste belang, dat van de veiligheid en 
 gezondheid van de gebruikers van een gebouw, niet te veel 
uit het oog wordt verloren. Al vele jaren wordt over dit onder
werp een in hoge mate technische discussie gevoerd.  
Hoe zinnig de respectievelijke argumenten ook mogen  
zijn, het praktische effect ervan is dat de discussie vooral  
(vergeef me de woordspeling) een rookgordijn heeft 
 opgetrokken. Wie weet nog waar hij aan toe is?

Uiteindelijk is de bouw in zijn geheel alleen maar geholpen 
bij volledige transparantie van alle betrokken partijen.  
In het novembernummer van Roofs zal in een special 
 ‘Brandveiligheid’ de ruimte worden geboden aan alle 
 partijen om de standpunten toe te lichten.

Edwin Fagel
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Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

Eurothane Silver 
Hoogwaardige PIR isolatie.
Eurothane® Silver is een hoogwaardige PIR isolatieplaat, uitermate geschikt voor 
bijvoorbeeld bitumen dakbedekking of het verlijmen van EPDM. Dankzij de 
uitstekende en blijvende isolatiewaarde (λd = 0,022 W/mk) is het mogelijk om 
relatief dun te isoleren en kan zelfs voldaan worden aan de nieuwe BENG eisen (Bijna 
Energie Neutrale Gebouwen).

Eurothane® Silver is naast de standaard vlakke platen (Silver Vlak) ook leverbaar als 
afschotplaat (Silver A), die zorgt voor een optimale afvoer van hemelwater. Daardoor 
ontstaat er veel minder vervuiling op het dak, waardoor het dakbedekkingssysteem 
veel langer meegaat. Zo vormt het platte dak een uitstekende basis voor groendaken. 
De platen hebben bovendien een zeer hoge drukvastheid en bieden zo een perfecte 
ondergrond voor het plaatsen van zonnepanelen. Verantwoord én veelzijdig  
isoleren dus!

Heeft u advies of ondersteuning nodig bij het behalen van de juiste isolatiewaarde of 
het maken van een afschotplan? De specialisten van Recticel maken op verzoek een 
gratis afschotplan voor u op, komen langs voor een inspectie op locatie of bieden 
begeleiding bij het plaatsen van de isolatie. Na oplevering ontvangt uw project het 
isolatiecertificaat ‘Recticel® Insulation Inside’. Informeer naar deze service  
bij uw Aabo Contactpersoon!

Eurothane® Silver PIR is bij alle Aabo-vestigingen uit voorraad leverbaar in de meest 
gangbare maten en in alle beschikbare maten rechstreeks vanaf de fabrikant per 
volle vracht op het werk te leveren. 

Maatvoering en afschot
De isolatieplaten hebben een breedte van 
1200 mm en zijn beschikbaar in lengtes 600 
mm (vlak) of 2500 mm. 

Eurothane Silver A platen zijn beschikbaar 
met afschot 1/60 (20 mm over 1200 mm): 
van 20-40 mm tot en met 100-120 mm, met 
afschot 1/80 (15 mm over 1200 mm) van 
30-45 mm tot en met 105-120 mm en met 
afschot 1/120 (10 mm over 1200 mm) van 
30-40 mm tot en met 110-120 mm 

Verantwoord isoleren.
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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

Adv Roofs 230*300 doorvalveiligheid ned.indd   1 3/04/18   10:07
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De staalconstructie 

van de overkapping 

in uitvoering. Hier zijn 

goed de verschillende 

segmenten te onder-

scheiden (foto: Buiting 

Staalconstructie).

Een staalconstructie opgebouwd uit 130 elementen heeft geleid tot een  

overkapping met 49 ronde sparingen, die zijn opgevuld met luchtkussens.  

Dit ‘futuristische dak’ ligt ruim twintig meter boven het straatniveau van het 

nieuwe stationsplein van Utrecht Centraal en wordt gedragen door slechts  

zeven, eveneens stalen, kolommen. Het geheel heeft een oppervlakte van 

3600 m2 en een gewicht van ongeveer 430 ton.

Een overkapping  
op hoog niveau

balken, maar dit viel om verschillende constructieve, maat 
en uitvoeringstechnische redenen al snel af. Het lukte niet 
om de ronde sparingen in dit patroon de juiste grootte te 
geven. Bovendien moest de constructie dan om esthetische 
redenen nog bekleed worden.
Het bleek logischer om vorm en constructie op een slimme 
manier samen te voegen. Dat is bereikt door gebruik te 
maken van de zogeheten monocoque constructie. Bij dit 
principe, bekend vanuit de vliegtuigbouw, autoindustrie en 
scheepvaart, wordt de bouwkundige huid een dragende 
functie gegeven. Het voordeel in dit geval was dat er gewicht 
is bespaard, doordat er geen esthetische bekleding nodig 
was, het staal optimaal is benut omdat het op de juiste posi
tie zit en luchtkussens nu direct aansluiten op de dragende 
constructie. Architectuur en constructie zijn één geworden.

SEGMENTEN
De staalconstructie van de overkapping is 1,70 meter hoog 
en opgebouwd uit 130 elementen, geënt op een driehoekig 
stramien. Elk segment is het ontmoetingsvlak van drie cirkels 
(zie schematekening). In de basis zijn de elementen gelijk en 
hebben ze globaal gezien een trapeziumvormige doorsnede 
met de smalle basis aan de onderkant.
Er is evenwel een onderverdeling te maken in zes typen 
 segmenten, afhankelijk van de positie van het segment in 
het geheel en de rol die het speelt in de krachtenoverdracht.  
Dit is van invloed geweest op het gewicht van de segmenten.  
Het verschil in lichte en zware segmenten zit hem in de 
 toe gepaste plaatdiktes en in de aangebrachte stabiliteits
schotten en andere toevoegingen binnen het segment.  
De bovenplaten zijn door de bank genomen 6 tot 8 mm dik 
en de onderplaten 10 tot 12 mm. Deze laatste zijn dikker, 
omdat ze door de vorm smaller zijn dan de platen aan  
de bovenzijde. De zijplaten zijn rondgewalst om de ronde 
sparingen voor de luchtkussens te kunnen maken.

JHet Dak van het  aar 2018

Vanaf dit standpunt, op een dak van een aangrenzende  bebouwing, 

heeft men een spectaculair zicht op de overkapping.  

(foto: Bouwen met Staal).

Zicht op de overkapping met de 49 sparingen, zoals weinig mensen 

de constructie zullen zien (foto: Buiting Staalconstructie). Schematisch overzicht van de opbouw en samenstelling  

van de staalconstructie en de indeling in segmenten  

(foto: Buiting Staalconstructie).

De segmenten zijn in de fabriek geprefabriceerd en tijdelijk 

 opgeslagen alvorens op transport te gaan naar Utrecht  

(foto: Buiting Staalconstructie).

stalling en de verkeersstromen waren de posities van de 
kolommen beperkt.
Aan de basis staan kolommen van gewapend beton, die zijn  
ingeklemd in de fundering. Deze 12,5 meter hoge delen, 
waarvan een aantal trompetvormig aan de voet, lopen 
 vanuit de fietsenstalling dwars door de pleinvloer heen en 
steken ongeveer drie meter boven het pleinniveau uit.  
Hierop staan 23 meter hoge, verzinkte en gecoate stalen 
buiskolommen, deels conisch van vorm, met een doorsnede 
van 1,30 meter. Vlak onder de momentvaste aansluiting  
met de staalconstructie van de overkapping verjongen de 
kolommen zich tot een diameter van 0,80 meter. De kolom
men hebben een totaal gewicht van 18.000 kilo per stuk.
In eerste instantie werd voor de draagstructuur van de over
kapping gedacht aan een hexagonaal patroon van stalen 

Tekst: Joop Wilschut
Foto’s: Joop Wilschut (tenzij anders vermeld)

Aan de oostzijde van de nieuwe OVterminal van  
Utrecht Centraal is kortgeleden het nieuwe stationsplein in 
gebruik genomen. Dit platform is gelegen op een drielaagse 
fietsenstalling en is uitsluitend bedoeld voor voetgangers.  
Het vormt de verbinding tussen het stationsgebouw en 
het vernieuwde Hoog Catharijne en vervangt de vroegere 
 traverse tussen beide bouwwerken. Omdat de verbinding nu 
in de open lucht ligt, was een ‘droogloop’zone nodig. Die is 
er gekomen met de enorme overkapping van het plein.

DRAAGCONSTRUCTIE
De overkapping met buitenwerkse maten van 70 x 74 meter 
wordt gedragen door zeven kolommen, die bovendien voor 
de stabiliteit zorgen. Door de functies van de onderliggende 

Eén kolom in detail. Het donkere deel is de betonnen ´voet´ die 

v anuit de fietsenstalling door de pleinvloer steekt. Daarboven de 

stalen buiskolom die doorloopt naar de overkapping.
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OVERKAPPING STATIONPLEIN UTRECHT
OPDRACHTGEVER: GEMEENTE UTRECHT
ARCHITECT: ECTOR HOOGSTAD ARCHITECTEN, ROTTERDAM
 BURO SANT EN CO, DEN HAAG
CONSTRUCTEUR: ROYAL HASKONING DHV, NIJMEGEN
HOOFDAANNEMER: BAM INFRA, REGIO CIVIEL, BREDA
 BAM BOUW EN TECHNIEK, REGIO MIDDEN, BUNNIK
STAALCONSTRUCTIE:  BUITING MACHINEBOUW EN STAALCONSTRUCTIE, 

BROEKLAND
STAALLEVERANCIER: MERWESTAAL, MOERDIJK (PLAATSTAAL)
 ESTA ROHR, SIEGENKAANMARIENBORN (D) (BUIZEN)
BUIGWERK STAAL: KERSTEN EUROPE, WANSSUM
CONSERVERING : VAN MERKSTEIJN STAALCOATING, RAALTE
 ROTOCOAT, HEERHUGOWAARD
LUCHTKUSSENS: BUITINK TECHNOLOGY, DUIVEN
STEIGERWERK: EDS STEIGERWERK, DRUTEN

LUCHTKUSSENS
De 49 ronde sparingen in de stalen kapconstructie zijn opge
vuld met luchtkussens van ETFEfolie. Deze kussens hebben 
een diameter van 7,20 meter en zijn in het hart 2,50 meter 
hoog. Ze zijn samengesteld uit een onderfolie met een dikte 
van 0,25 µm; de bovenfolie is 0,30 µm dik. Tussen beide folies 
wordt een overdruk van 220 Pa gerealiseerd, die continu op 
peil wordt gehouden door compressoren, die op de boven
kant van de staalconstructie staan. Bij extreme belasting 
op de bovenfolie door bij voorbeeld zware sneeuwval, zal 
de druk binnen de kussens verhoogd worden. Bovendien 
bestaat de mogelijkheid dat een kussen volloopt met he
melwater bij een zware regenbui. Om deze extra belasting 
te kunnen opvangen, zijn aan de onderzijde van de kussens 
dunne staalkabels aangebracht om de folie te versterken.
De afvoer van hemelwater (in normale situaties) gebeurt 
via goten en standleidingen. Aan de bovenzijde van de 
segmenten is een gootconstructie opgenomen, waarin de 
luchtkussens direct afwateren. Het water loopt vervolgens  
via de goten naar een pluviasysteem en wordt door stand
leidingen in de kolommen verder afgevoerd.

Tot slot nog iets over 
controlemogelijkheden en 
onderhoud. De buiskolom
men zijn via toegangslui
ken inwendig te bereiken 
voor inspectie en doorvoer 
van elektra en hemelwa
terafvoer. Datzelfde geldt 
voor de segmenten van 
de staalconstructie van 
de overkapping. Via vier 
mangaten aan de boven
zijde kan men controle en 
onderhoud uitvoeren aan 
luchtkussens, compresso
ren, goten en leidingwerk. ■

Alle segmenten zijn in de fabriek geprefabriceerd. Door de 
ronde vormen en de onderlinge koppeling van de segmen
ten, luisterde de maatvoering heel secuur en zijn er veel 
interne controlemomenten uitgevoerd. Na productie zijn 
aangrenzende segmenten direct per twee aan elkaar gelast 
om laswerk op de bouwplaats te beperken. Vervolgens zijn 
ze op afspraak volgens een vooraf gemaakt legplan vanaf 
een tijdelijk opslagterrein aangevoerd naar Utrecht en op 
de stempel/steigerconstructie van circa 22 meter hoogte 
gehesen. Daar zijn drie segmenten tot een cirkel gelegd, met 
draadeinden aan elkaar gekoppeld en van binnenuit gelast.
De volgorde van montage van de segmenten luisterde erg 
nauw: de stabiliteit moest uit de verbindingen met de kolom
men komen. Ook het krachtenspel van de uitkragingen en 
de belasting op de stempelconstructie moest nauwkeurig  
in de gaten gehouden worden. Er zit in totaal 600 ton staal  
in de overkapping.

JHet Dak van het  aar 2018

De oplevering is nabij, alleen nog de valbeveiliging weghalen  

en de overkapping is toonbaar.

Aan de onderzijde van de luchtkussens zijn dunne staalkabels 

a angebracht om de folie te verstevigen bij extreme belastingen.

Het aanbrengen van de luchtkussens in de 49 sparingen  

is in volle gang (foto: Buitink Technology).

Beeld van de overkapping vanaf straatniveau.  

Het plein is onder andere via roltrappen te bereiken.
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U heeft er waarschijnlijk niet veel van gemerkt: sinds 21 april van dit jaar 

vallen Persoonlijke  Beschermingsmiddelen niet langer onder de  

Europese Richtlijn 89/686/EEG, maar onder de EU Verordening 2016/425.  

En als u geen fabrikant bent of importeur van PBM’s, is dat een goed teken.  

Als werkgever is het raadzaam deze aantoonbaarheid door te zetten.

PBM’s onder  
nieuwe verordening

VEILIGHEID VERGT EEN STRAKKE ADMINISTRATIE

Om te komen tot een gezamenlijke markt, wordt er binnen 
Europa hard gewerkt aan het wegnemen van handels
barrières en oneigenlijke concurrentievoordelen. Bepaald is 
dat arbeidsvoorwaarden in de aangesloten landen gelijk 
moeten zijn om te voorkomen dat er geconcurreerd gaat 
worden ten koste van werknemers. 

CE-MERK
Arbeidsmiddelen moeten veilig zijn en uitrustingen die werk
nemers moet beschermen tegen risico’s moeten aantoon
baar kwalitatief in orde zijn. Producten die aan de eisen vol
doen, mogen het CEmerk voeren. Producten zonder CEmerk 
mogen niet gebruikt worden, omdat deze niet aantoonbaar 
voldoen aan de Europese regels. Een CEmerk kan alleen op 
basis van een geharmoniseerde norm verstrekt worden. 

Het stelsel aan reglementen, voorschriften en normen die  
de afzonderlijke landen moeten implementeren in de natio
nale regelgeving groeit gestaag. Dit is een continu proces. 
Waar het stelsel tekortschiet, wordt het aangevuld of verbe
terd en ook nieuwe ontwikkelingen worden op die wijze deel 
van het afsprakenstelsel. 

Zo ook afspraken rond de kwaliteit van Persoonlijke 
 Beschermingsmiddelen (PBM’s). De richtlijn 89/686/EEG 
voldoet niet langer. De kwaliteit van de PBM’s was niet altijd 
voldoende aan te tonen, onder andere waar het de import 
van PBM’s van buiten de EU betrof. De nieuwe verordening, 
die dus gelijk wet is in de aangesloten landen, brengt daar 
verbetering in aan. Afnemers en gebruikers van PBM’s  
zullen dat met name merken aan de gebruiksaanwijzingen, 
die meer dan onder de richtlijn beoordeeld worden. 

GEBRUIK VAN PBM’S
Mooi dus dat wanneer een product een CEmerk heeft, het 
aantoonbaar goed is. Daarmee is het voor werkgevers en 
werknemers niet af: het product moet ook aantoonbaar 
goed gebruikt worden. Grondslag voor het gebruik van PBM’s 
zijn niet de Europese regels, maar is de nationale Arbowet. 
Abladen geven de risico’s voor de standaardwerkzaamhe
den aan. Een RI&E geeft aan welke middelen onder welke 
omstandigheden gebruikt moeten worden. Die middelen, 
waaronder PBM’s, moeten aantoonbaar aan de eisen 
voldoen waar het CEmerk in voorziet. Ze moeten in goede 
staat verkeren om voldoende bescherming te bieden en de 
gebruiker moet geïnstrueerd zijn in het gebruik. Dat moet in 
toenemende mate aantoonbaar in orde zijn. Nu de midde
len na aflevering beter dan voorheen aantoonbaar voldoen, 
is het zaak als werkgever die aantoonbaarheid in de admi
nistratie door te zetten. 

Net als bij de aanschaf en keuring van arbeidsmiddelen,  
is het verstandig een administratie bij te houden welke PBM’s 
er in het bedrijf rouleren en deze toe te kennen aan de 
gebruiker (het is tenslotte een persoonlijk middel). Vervolgens 
is het van belang de gebruiksaanwijzing, de instructie en de 
keuring te registreren, zowel in het dossier van de gebruiker 
als op het PBM zelf. Vele leveranciers van PBM’s voorzien daar 
al in, door jaarlijks te keuren en te registreren. Vaak in combi

natie met de keuring van de arbeidsmiddelen. 

Tot slot is een regelmatige update van de instructie een
voudig te organiseren door toolboxmeetings of instructies 
van derden. Eenmaal goed georganiseerd, is het eenvoudig 
bij te houden. Nadeel van een strakke organisatie is natuur
lijk minder flexibiliteit, maar voor arbeidsmiddelen mag dat 
geen issue zijn. De veiligheid van de werknemers moet aan
toonbaar op orde zijn. ■

Tekst: Ton Berlee - Foto's: SBD
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Uitsluitend de allerhoogste kwaliteit, 
daaraan doen wij geen enkele concessie. 
Zo garanderen we al 40 jaar onover troff en 
perfectie. Zowel van onze innovatieve en 
hoogwaardige producten als van de 

unieke verwerking daarvan. Natuurlijk 
altijd met de signatuur van onze Wédéfl ex 
Established Dealers. Want samen leveren 
we al 40 jaar het waterdichte bewijs. 
Wédéfl ex. The Proof is in the Experience.
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De stad Rotterdam is voorloper op het 

gebied van multifunctionele daken.  

In dit artikel zet Roofs aan de hand van 

een gesprek met Paul van Roosmalen 

van de gemeente Rotterdam uiteen 

welke visie hier achter zit.

Waarom benaderen we  
de dakvloer niet als vloer?

MULTIFUNCTIONELE DAKEN

uitbreiding,” vertelt hij. “De enige richting die we nog relatief 
eenvoudig uit kunnen, is de lucht in. Rotterdam is dan ook 
de stad met de meeste hoogbouw. De ruimte voor recreatie 
en groenvoorzieningen moeten we ook echt op de daken 
zoeken. Daar ligt een ongelooflijke hoeveelheid vierkante 
meters die nog onbenut is gebleven. Onze inspanningen zijn 

erop gericht om het dakgebruik te stimuleren. Rotterdam is 
in dit opzicht voorloper, maar andere steden zijn inmiddels 
ook actief met dit onderwerp aan de slag gegaan. Ik ben 
van huis uit bouwkundige en wat mij al jarenlang verbaast, 
is de geringe aandacht die aan het dak wordt  geschonken. 
Zo gauw dat mogelijk is, wordt er een zo dun mogelijke 
overkapping toegepast: als het maar waterdicht is en, indien 
van toepassing, afdoende isolerend is. De bouwkundige term 
voor het dakoppervlak is de ‘dakvloer’ en dat is precies wat 
het zou moeten zijn: een vloer. Waarom benaderen we de 
dakvloer niet als zodanig?”

LIFE@URBAN ROOFS
“Het is eigenlijk vreemd dat de vraag naar de terugver dien
tijd zo vaak wordt gesteld, want bij vrijwel alle andere  
zaken die men aanschaft, wordt daar niet bij stilgestaan.  
Wat is  bijvoorbeeld de terugverdientijd van een horloge? 
Kennelijk wordt aan deze zaken een andere waarde 
 gehecht dan enkel het bedrag onderaan de streep.  
Geluk, gebruiksgemak, status – het zijn allemaal zaken die 
zich lastig in geld laten uitdrukken. De waarde van een 
gebruiksdak is wel te kwantificeren (hoeveel water houdt 
het dak vast, bijvoorbeeld, of hoeveel fijnstof vangt het dak 
af), maar voor een groot deel moet de waarde ook worden 
geformuleerd in deze ‘zachte’ kenmerken. De vraag naar 
de terugverdientijd is een voorbeeld van het traditio nele 
denken, waar de bouwwereld maar lastig van af komt. 
 Rotterdam heeft een aantal sterke voorbeelden van investe
ringen waar de terugverdientijd niet zomaar van is te zeggen. 
De Erasmusbrug was bijvoorbeeld een veel te dure brug, 
nu is het een icoon van de stad. Het is een verandering van 
mindset. Een multifunctioneel dak heeft ook maatschappe
lijke en culturele waarde.”

Dit gezegd hebbende, geeft Van Roosmalen aan ook te 
begrijpen dat er met budgetten wordt gewerkt, waarmee 
cijfermatig aantoonbaar moet worden gemaakt wat een 
bepaalde investering oplevert. “Je moet het natuurlijk  allebei 
doen. In samenwerking met Arcadis en CE Delft wordt 
momenteel gewerkt aan een instrument waarmee ook de 
‘zachte’ waarden zo veel mogelijk worden gekwantificeerd. 
Het rapport zal deze zomer verschijnen, Roofs zal hierover 
nader berichten.

Het ontwikkelen van het rekeninstrument is onderdeel van 
het project Life@Urban Roofs, waarin de gemeente Rotterdam 
participeert. Het belangrijkste doel van het project is om 
meer informatie beschikbaar te stellen om investeringen in 
klimaatadaptatie stimuleren. Hiervoor worden nieuwe samen
werkingsvormen en investeringsmodellen onderzocht en 
daadwerkelijk gerealiseerd. Ook komt er een ‘experimenten
dak’ om innovaties op het gebied van multifunctionaliteit te 
testen. Leveranciers kunnen het dak gebruiken voor onder
zoeken en demonstraties. Daarnaast zal een ontwerpwed
strijd gebouweigenaren en ontwerpers stimuleren een plan 
te ontwikkelen en vervolgens daadwerkelijk een multifunctio
neel dak aan te leggen. Het project loopt tot eind 2022.”

ANDERE VERDIENMODELLEN
Er moet worden gezocht naar nieuwe manieren om dit type 
daken te financieren, nieuwe verdienmodellen. Zo zijn er 
 constructies denkbaar waarbij bijvoorbeeld een café eige
naar wordt van alleen het dak. Maar denk ook aan bijvoor
beeld crowdfunding: de daktuinen op het Erasmus MC zijn 
volledig met behulp van crowdfunding tot stand gekomen. 
Hiervoor is een speciaal fonds in het leven geroepen en 
de meest uiteenlopende mensen en organisaties hebben 
bijgedragen, om welke reden dan ook. Sommige donateurs 
hebben een emotionele band met het ziekenhuis, anderen 
vonden dat ze moesten bijdragen aan een groen Rotterdam. 
Diverse (commerciële) partijen zagen het maatschappelijke 
belang en wilden daar hun bijdrage aan leveren, al dan niet 
met naamsvermelding. De bedragen verschilden dan ook 

van zeer bescheiden tot zeer royaal. Je ziet kortom dat je 
prachtige resultaten kunt behalen door innovatief te denken 
en zichtbaar te maken waar je mee bezig bent.”

Dat is één van de uitgangspunten van de Rotterdamse 
Dakendagen, die begin juni voor de vierde keer zijn georga
niseerd. De dagen worden een vaste waarde in het culturele 
landschap van Rotterdam. Het succes van de trap naar het 
dak van het Groothandelsgebouw in 2016 is veelzeggend: 

het dak is altijd al voor iedereen toegankelijk. Maar pas toen 
er een grote trap aan het Stationsplein werd neergezet, wilde 
iedereen het dak op en vond iedereen het prachtig. Het 
gaat dus om zichtbaarheid en de betrokkenheid van het 
publiek. Dan zie je dat er heel veel mogelijk is.”

COMBINATIES
Wij promoten de combinaties van functies. Je hebt het brede 
scala aan ‘gekleurde’ daken: begroeide daken (groen), 
energiedaken (geel), gebruiksdaken (rood) en waterdaken 
(blauw). Er zijn nog meer kleuren denkbaar en ook de meest 
uiteenlopende combinaties zijn denkbaar. De combinatie 
van begroeide daken en zonnepanelen is bijvoorbeeld  
al bijna traditioneel. Polderdaken (de combinatie van 
begroeide daken en waterdaken) worden steeds vaker 
toegepast. Maar ook hier geldt dat feitelijk alles wat op het 
maaiveld mogelijk is, ook op het dak kan. Dus door dakfunc
ties slim te combineren kan echt een nieuwe laag op de 
stad worden gecreëerd.”

De volgende stap zou dan zijn om de gebruiksdaken aan 
elkaar te verbinden. Naar de mogelijkheden op dit gebied 
wordt momenteel in samenwerking met de gemeente onder
zoek uitgevoerd. Er zijn al bijzondere ideeën, zoals bijvoor
beeld een rotonde boven de ‘Koopgoot’, naar voorbeeld van 
de reeds gerealiseerde brug over de Hofbogen. De naoor
logse laagbouw in het Rotterdamse centrum heeft allemaal 
dezelfde hoogte (35 m), dus het is relatief eenvoudig om de 
verbindingen tussen multifunctionele daken te leggen.”

Tijdens de Rotterdamse Dakendagen is het openbare dak 
op voormalig station Hofbogen officieel geopend. Het is een 
nieuwe stap in de richting van de extra laag van de stad, 
waarbij nog veel spannende ontwikkelingen op het dak zijn 
te verwachten. ■

We ontmoeten Paul van Roosmalen op het dakterras van het 
Timmerhuis in Rotterdam. Het is een prachtige dag en het 
dak biedt een fraai uitzicht op de Rotterdamse binnenstad. 
Verspreid over het dakterras, dat is uitgevoerd met veel groen 
en luxe, witte tegels, zitten groepjes mensen te vergaderen. 
Anderen zitten met hun laptop aan een tafeltje te werken. 
Het is een prettige werkplek, die bijdraagt aan het werk
plezier van de mensen die in het gebouw werken. 

Paul van Roosmalen was één van de genomineerden 
voor de Dakenman van het Jaar 2017 vanwege zijn rol als 
aanjager van de toepassing van multifunctionele daken in 
Rotterdam. “In stedelijke gebieden is er weinig ruimte voor 

DE VRAAG NAAR DE TERUG

VERDIENTIJD IS EEN VOORBEELD  

VAN HET TRADITIONELE DENKEN

JE KUNT PRACHTIGE RESULTATEN  

BEHALEN DOOR INNOVATIEF TE  

DENKEN EN ZICHTBAAR TE MAKEN 

WAAR JE MEE BEZIG BENT.

Paul van Roosmalen van gemeente Rotterdam.



... met de zonnestroomsystemen 
     van AaboGreenTech!

Duurzaam 
opgewekte 
energie...

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

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

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

Lange Linden 32
5433 NC Katwijk

T  088-9965680 
F  024-6782495

info@aabogreentech.nl
www.aabogreentech.nl

• Onderdeel van Aabo Trading: de grootste 
dakgroothandel van Nederland

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

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

micromanagement mogelijk
• Creëer samen met onze 

infraroodverwarming en warmtepompen 
en compleet duurzaam systeem 
 

Kies voor kwaliteit die voldoet aan
de eisen van deze tijd!

Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!

PURILAN PLUS 

• Voldoet aan de isolatie-eisen van het Bouwbesluit 
 Verwerking nog eenvoudiger met vast indekdeel

• Uniek in zijn soort Enige kleine uitzetraam (4-pans) met isolatiewaarde U= 1,6 W/m2K

• Compleet Compleet raam met vast aluminium indekdeel, in één doos

• Kwaliteit Stevig wit kozijn en uv-bestendig

• Zeer geschikt voor vervangingsmarkt 
 Vervanging door bestaand ongewijzigd gat van binnenuit; afwerkrand hoeft niet vervangen

• Eenvoudige montage Licht in gewicht en perfecte aansluiting op de pannen

• Keurmerk Purilan Plus dakraam heeft het CE keurmerk

Voldoet aan de 
isolatie-eisen van 
het Bouwbesluit!

www.ubbink.nl/purilanplus
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In deze rubriek wordt het uitgebreide  

palet aan onderwerpen beschreven  

waarmee TECTUM, het opleidingsinstituut  

voor de dakenbranche, zich bezighoudt.

De Vakscan waardevol voor  
werkgever en werknemer

BERICHTEN VAN TECTUM

Dit zijn zaken die  vermeld staan in de bedrijfstakeigen 
Arbocatalogus platte daken. Het gaat om maatregelen 
die genomen moeten worden, om aan de voorschriften  
van de Arbowet te voldoen op het BIKUDAKdak. De cur 
sus, die ook wel bekend staat als de ‘C1cursus’, is in
middels al jarenlang verplichte kost voor de dakbedek
kingsbedrijven en hun werknemers. Om zaken vooral 
interessant te houden, hebben de sociale partners aan 
TECTUM gevraagd om met een alternatief te komen.  
Dat is de uiteindelijk VakScan geworden. 

Enerzijds is de VakScan een door TECTUM ontwikkelde 
korte cursus van een dag, waarin de inhoud van de 

oorspronkelijke C1cursus in de herhaalcyclus zit. Dit betekent 
dat de zo gewenste aandacht voor veiligheid en gezond
heid volledig in stand blijft. Maar nu wordt dit via een prak
tische manier van werken in de praktijkhallen van TECTUM 
aan de praktijk getoetst. 

Anderzijds moet het voordeel van de VakScan gevonden 
worden in het feit dat er een voortdurende behoefte bestaat 
aan inzicht over het bestaand vakmanschap op en om de 
daken. Immers, de bitumineuze dakbedekkingsbranche 
diplomeert gemiddeld per jaar circa 120 dakdekkers in het  
kader van de opleidingen op niveau 1, 2 en 3. Jaarlijks zo’n  
5% van de dakdekkersberoepsgroep, die valt onder de 
werkingssfeer van de BIKUDAKcao. Echter, dit zijn veelal 
jongere dakdekkers of andere nieuwkomers, die nog geen 
jaren en jaren op het dak staan. Wat is er na een aantal 
jaren overgebleven van de kennis en het inzicht, opgedaan 
in de vakopleidingen? Daarnaast zijn er ook veel BIKUDAK
dakdekkers, die werkzaam zijn in de dakbedekkingsbranche, 
die nog nooit formeel een opleiding gedaan hebben, maar 

die wel uitstekende vaklui zijn. 
Kennis en kunde opgedaan 
door jarenlange ervaring en ooit 
verkregen via het doorgeefsys
teem van de toen al weer meer 
ervaren collega. Of, simpelweg, 
door het vak te doen, want oefe
ning baart kunst.
Voor beide hier genoemde 
groepen dakdekkers is de 
 VakScan bedoeld. Aan de hand 
van de inhoud van de vakoplei
ding op niveau 2, het gewenste 
minimale niveau (meer mag 

altijd) van de dakdekker conform de cao BIKUDAK, worden 
de vaardigheden van de werknemers gescand.  
Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om een beoordeling. Dit is  
een zeer belangrijk onderscheid, het gaat immers niet om 
een beoordeling, maar om een objectieve vaststelling van 
het kennis en kundeniveau van de individuele dakdekker. 
Op basis hiervan kan de dakdekker zelf zijn voordeel doen,  
in overleg met zijn werkgever uiteraard. Vanzelfsprekend kan  
de scan niet losgelaten worden op het totaal van de inhoud 
van de vakopleiding op niveau 2. Daarvoor is immers een 
1daagse cursusdag/een 1daagse scan volledig onvol 
doende in tijd. Nee, de wens is dat werkgever en werknemer  
met elkaar op basis van een aantal vooraf door de bedrijfs
tak vastgestelde pakketten met elkaar overleggen. Vervolgens 
is er een keuze op welke onderdelen de scan in eerste instan 
tie gewenst is. De pakketten waartussen kan worden gekozen,  
zijn vastgesteld zoals in het schema op de linkerpagina.

Uit de samenstelling van de pakketten blijkt duidelijk dat 
altijd de inhoud van gezond en veilig werken aan bod komt. 
Een dakdekker, die niet over de juiste inzichten op deze 
gebieden beschikt, kan immers niet op een verantwoorde 

manier zijn (of haar) werk doen. Daarnaast gaat het overdui
delijk over de inhoudelijke zaken van het bitumineus en/of 
kunststof dakdekken. Oftewel, het gewenste basisniveau van 
de dakdekker. 

Vanzelfsprekend zit er een bepaalde routing in de totale 
structuur van de VakScan. Deze routing behelst het totale 
traject van bedrijfsbezoek tot advisering van de pakketkeuze, 
uitvoering en eventuele gewenste bijscholing. In het overzicht 
hiernaast is te zien hoe de routing eruit ziet.
Let wel, dit is de volledig beschikbare routing, bijna niets is 
verplicht, alles mag in ieder geval. Wel is een voorwaarde 
voor een optimaal resultaat dat het bedrijf haar werknemers 
informeert over het hoe en het waarom van deelname aan 
de VakScan. De mate van de service die TECTUM verleent,  
is afhankelijk van de vraag van de bedrijven. 

Aan het einde van de VakScan wordt het resultaat met de 
deelnemer besproken in de trant van ‘wat ging er goed en 
wat kan er beter’, zoals ook in het filmpje via de app TECTUM.tv  
te zien is. Uiteindelijk worden de resultaten na goedkeuring 
van de dakdekker ook met de werkgever gedeeld. Zo kan  
er overwogen worden om aanvullende, gerichte scholing  
af te spreken. 

Op verzoek van de sociale partners (CNV Vakmensen,  
FNV en VEBIDAK) is voor een specifieke doelgroep (35 jaar  
en ouder) van deelnemers aan de VakScan een tweede 
deel ontwikkeld. Dit door het Sociaal Fonds BIKUDAK  
gefinancierde initiatief (mede door een bijdrage uit het  
Europees Sociaal Fonds (ESF)) wordt inmiddels uitgevoerd.  
Tijdens de VakScanDI (= Duurzame Inzetbaarheid) wordt in 
de mobiele werkplekbussen van TECTUM op de bouwplaats 
een vertrouwelijk gesprek gevoerd met de ervaren dakdek
ker. Inhoudelijk komen onderwerpen aan de orde als de 
werksituatie, eigen kennis en vaardigheden, gezondheid,  
de privésituatie en de toekomst en ambities van de indivi
duele dakdekker.

De resultaten van de ruim 200 DIgesprekken die zullen 
 worden uitgevoerd, moeten leiden tot aanbevelingen voor 
de bedrijfstak. Zo kan wellicht het langer gezond aan het 
werk blijven in de dakbedekkingsbranche bevorderd worden. 
Dit alles maakt de VakScan (en de VakScanDI) hopelijk tot 
een werkelijk onderdeel van de bedrijfstakeigen voorzienin
gen. Zeker is wel dat met de VakScan de dakdekker iedere 
drie jaar gescand wordt op een objectieve manier, zodanig 
dat de individuele werkgever en de individuele werknemer  
er baat bij hebben. ■

Dit artikel kunt u lezen  

op www.roofs.nl

Via de DakSkillCard houdt de bedrijfstak (werkgevers en 
werknemers) belangrijke zaken bij, die betrekking hebben 
op zowel het dakbedekkingsbedrijf als ook de individuele 
werknemer. Dit alles ten behoeve van het wel en wee  
van de dakbedekkingsbranche. De dakbedekkingsbranche 
kenmerkt zich eerst en vooral door het voeren van een  
eigen cao, de zogenaamde cao BIKUDAK (voluit:  
de ‘collectieve arbeidsovereenkomst voor de bitumineuze  
en kunststof dakbedekkingsbedrijven’).

Eén van de onderwerpen waar het in de DakskillCard  
om gaat, is de registratie van de caoverplichte cursus 
 ‘Gezond en Veilig Werken op het Dak’. Dit is al sinds jaar en 
dag de verplichte korte cursus. Het geldt voor iedereen,  
die werkzaam is op het dak voor een dakbedekkingsbedrijf, 
dat opereert onder de werkingssfeer van de cao BIKUDAK.  
In deze 1daagse cursus komt uiteindelijk (via de herhalings
cyclus van drie jaar) werkelijk alles aan bod, dat betrekking 
heeft op het gezond en veilig werken op het dak.  

Veiligheid Bitumen Kunststof

Keuzepakket 1 NEN 6050 +  
Gezond en Veilig Werken

APP / Zwart 
(details 123)

PVC (föhnen)

Keuzepakket 2 NEN 6050 +  
Gezond en Veilig Werken

SBS / Gemineraliseerd  
(details 123)

PVC (föhnen)

Keuzepakket 3 NEN 6050 +  
Gezond en Veilig Werken

APP / Zwart  
(details 123)

EPDM  
(lijmen en kitten)

Keuzepakket 4 NEN 6050 +  
Gezond en Veilig Werken

SBS / Gemineraliseerd  
(details 123)

EPDM  
(lijmen en kitten)

Keuzepakket 5 NEN 6050 +  
Gezond en Veilig Werken

APP / Zwart  
(details 12345)

Keuzepakket 6 NEN 6050 +  
Gezond en Veilig Werken

SBS / Gemineraliseerd  
(details 12345)

Details bitumen  1 = HWA 4 = Poer 

2 = Daktrim 5 = Kraal 

3 = Schoorsteen

Details PVC - haakse binnenhoek en buitenhoek

Details EPDM - haakse binnenhoek en buitenhoek

OVERZICHT KEUZEPAKKETTEN VAKSCAN

Deelname aan scholing

Bedrijfsbezoek  
Opleidingsadviseur  

TECTUM

Informatie over  
de C1VakScan

Aanmelding  
werknemers  

door werkgever

Uitnodiging voor  
deelname VakScan 

door TECTUM

Deelname  
aan VakScan  

op cusrusdatum

Invullen rapportage 
VakScan  

door TECTUM

Opsturen rapportage 
VakScan  

naar werkgever

Bedrijfsbezoek  
Opleidingsadviseur  

TECTUM
Terugkoppeling uitkomst  

rapportage VakScan

Opstellen/bijstellen  
Scholingsplan

(Bedrijfsopleidingsplan/
BOP

ROUTING STRUCTUUR VAKSCAN
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...Wij zorgen voor een drukvaste, isolerende afschotlaag!

Wat er ook op het dak komt...

Geen dak te gek voor Continu
mor te l s  voo r  p l a t t e  daken  en  v l oe r en

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

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

Wij zijn er trots op de enige landelijke aanbieder te zijn die in staat is om onmiddellijk 
na opdracht razendsnel zetwerk op maat te zetten. Wij beschikken namelijk over 18 
industriële zetterijen verspreid door heel Nederland. Daardoor hoeft u nooit meer één of 
meerdere dagen te wachten op uw zetwerk, maar kan het altijd ergens in de buurt voor u 
gezet worden! 

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

Zetwerk op maat 
Vanuit 18 zetterijen verspreid door Nederland.

Waarom zetwerk van Aabo Trading?

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

Oneindig
veelzijdig.
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WORKSHOP “THE WAR FOR TALENT;  
HET VINDEN, BOEIEN EN BINDEN VAN PERSONEEL” 

INHOUD
•  ARBEIDSMARKT COMMUNICATIE EN DOELGROEPGERICHTE WERVING
•  SOCIAL MEDIA /NIEUWSTE DIGITALE TECHNIEKEN / PAKKENDE VACATURETEKSTEN
•  IMAGO/ BEDRIJFSCULTUUR VAN DE ORGANISATIE/ BEGELEIDEN NIEUWE MEDE

WERKERS
•  ONGEWENST VERLOOP EN MISMATCHEN
•  FLEXIBILISERING VAN ARBEIDSVOORWAARDEN, VITALITEIT
•  MEDEWERKERS AMBASSADEURS VOOR JE ORGANISATIE MAKEN
•  SCHRIJVEN PLAN VAN AANPAK

DATA
•  11 092018 VAN 9.00 TOT 16.00 UUR BIJ BDA OPLEIDINGEN TE GORINCHEM
•  08 102018 VAN 9.00 TOT 16.00 UUR BIJ BDA OPLEIDINGEN TE GORINCHEM
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Terwijl enerzijds de vraag naar gekwalificeerd personeel explosief stijgt,  

daalt het aanbod als gevolg van de vergrijzing en ontgroening.  

Hoe kan de dakenbranche zich hiertegen wapenen?  

Een gesprek met Paul Verkaik van BDA Opleidingen.

Personeel vinden  
en binden

ARBEIDSMARKT

Nederland dat we de technische en praktische  beroepen 
beter beginnen te waarderen, maar het zal nog veel tijd 
 kosten voordat we de instroom van vaklieden weer op 
niveau hebben.” 

STERKE GROEI
“De vraag naar gekwalificeerd personeel zal alleen maar 
groter zal worden. “Neem alleen maar de nieuwbouw: jaar
lijks is een bouwproductie van zo’n 80.000 woningen nodig 
om tegemoet te komen aan de vraag maar er worden 
jaarlijks ‘slechts’ tussen de 40.000 en 50.000 woningen opge
leverd. Ook de utiliteitsbouw zit weer volop in de lift. Er zal de 
komende jaren dus veel meer worden gebouwd. In de reno
vatiemarkt worden bovendien nu projecten met achterstallig 
onderhoud uitgevoerd, die in de crisisjaren zijn blijven liggen: 
ook daar is al enige tijd een sterke groei waarneembaar.”

“Tel daarbij op dat de vraag naar duurzame toepassingen 
sterk groeit. Thermisch renoveren, zonnestroom en water
retentie zijn de hot items van dit moment. Per 1 januari 2023 
dienen kantoren verplicht te voldoen aan energielabel C.  
En per 1 januari 2024 moeten de asbestdaken zijn vervan
gen. Het is dus duidelijk dat er in ieder geval de komende  
vijf jaar nog werk genoeg is. Maar waar vind en bereik je 
jonge mensen, en hoe kunnen ze jouw bedrijf vinden?  

Welke sociale media kun je daarbij gebruiken, als je  
weet dat LinkedIn en Facebook niet heel populair zijn bij 
deze doelgroepen? Hoe schrijf je pakkende vacatureteksten 
 waardoor je je als aantrekkelijke werkgever kunt presen teren? 
Op welke wijze kun je je eigen personeel betrekken bij  
de werving?”

Om een antwoord te kunnen geven op deze vragen,  
organiseert BDA Opleidingen, in samenwerking met  
Bureau Verheul en Van Dijk Werving en Selectie,  
een 1daagse workshop waarin het vinden, binden en 
boeien van  personeel centraal staan. “Wat betreft het  
vinden van perso neel zijn er verschillende routes en we  
zullen ze allemaal behandelen,” vertelt Verkaik. “Als je kiest 
voor een personeelsadvertentie: waar plaats je die en aan 
welke eisen moet de advertentie voldoen? Maak je gebruik 
van een uitzendbureau of een headhunter? En: hoe kan 
men jouw organisatie  vinden? Heb je een goede website? 
Gebruik je de social media op een juiste manier, bereik  
je daarmee je doelgroep, bijvoorbeeld leerlingdakdekkers  
in spe?”

BINDEN EN BOEIEN VAN PERSONEEL
Ook het binden van personeel aan je bedrijf is een belang
rijk thema in de workshop. “Het heeft niet zo veel zin om heel 
veel energie in de werving te stoppen, als het personeel  
door de achterdeur weer verdwijnt, omdat ze bij een collega 
een tientje meer kunnen verdienen. Het creëren van een 
goede werksfeer, waarbij je bedrijf a great place to work is, 
is minstens zo belangrijk. We weten ondertussen dat men
sen vaak niet van baan veranderen om financiële redenen, 
maar veel vaker omdat ze zich binnen een onderneming 
niet gewaardeerd voelen, te weinig verantwoordelijkheid 
krijgen, geen carrièreperspectief zien of omdat de werksfeer 
niet plezierig is. Men zegt wel eens: ‘mensen veranderen  

niet van baan, mensen veranderen van leidinggevende’.  
Dus welzijn op de werkvloer wint aan belang en wordt  
door jonge mensen ook hoog gewaardeerd, vandaar dat 
sommige grote bedrijven zelfs al mensen in dienst heb
ben die enkel als taak hebben om het werkgeluk van de 
medewerkers te verbeteren. Bij één van deze bedrijven is er 
bijvoorbeeld voor gekozen om medewerkers niet meer met 
geld te belonen als zij een nieuwe medewerker aanbrengen. 
Het idee is dat zo’n bonus bijna onbewust wordt besteed 
aan dagelijkse zaken, terwijl je veel beter de medewerker 
een etentje met zijn partner in een sterrenrestaurant kunt 
schenken, of een weekendje Euro Disney met zijn of haar 
 gezin. Voordeel is dat je de partner of het gezin bij de onder
neming betrekt, waardoor je de binding kunt vergroten.” ■

“De ‘babyboom’generatie is aan het afzwaaien,”  
aldus Verkaik. “De komende 10 jaar zullen veel mensen  
de bedrijfstak verlaten en diezelfde generatie heeft minder 
kinderen gekregen dan eerdere generaties, waardoor er 
eenvoudigweg minder jonge mensen zijn die instromen. 
Daarbij hebben wij onze kinderen zoveel mogelijk gestimu
leerd om zo lang mogelijk door te studeren, waardoor ze zel
den werden gestimuleerd om te kiezen voor een baan in de 
bouw of techniek. Daardoor is nu dit tekort aan vakmannen 
ontstaan, waardoor veel dakaannemers steeds vaker nee 
moeten zeggen tegen interessante opdrachtgevers omdat 
de handjes ontbreken. Je begint nu wel te merken in  

DE VRAAG NAAR  

GEKWALIFICEERD PERSONEEL  

ZAL ALLEEN MAAR  

GROTER WORDEN

MENSEN VERANDEREN NIET VAN BAAN,  

MAAR VAN LEIDINGGEVENDE

Paul Verkaik van BDA Opleidingen
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NOOT VAN DE REDACTIE
ALS PERMANENTE VALBEVEILIGING WORDT IN DIT ARTIKEL HET KABELSYSTEEM 
 AANGEMERKT. BIJ KABELSYSTEMEN IS EXTRA AANDACHT VOOR DE HOOGTE  
VAN DE DAKRAND NOODZAKELIJK, IN VERBAND MET DEFLECTIE OF ‘UITSLAG’.  
DIE UITSLAG VERSCHILT PER KABELSYSTEEM EN PER UITVOERING. ANDERE  
BEKENDE PERMANENTE VOORZIENINGEN DAN GENOEMD ZIJN RAILSYSTEMEN  
EN NEERKLAPBARE HEKWERKEN. 

Geen zonnepanelen binnen 
twee meter van de dakrand!

maar we kunnen deze stelling zeer gefundeerd onderbou
wen en bovendien staat dakveiligheid in deze centraal.

Het uitgangspunt is dat een dak veilig moet zijn na plaat
sing van zonnepanelen. Veilig voor iedereen die nadien het 
dak moet betreden, zoals dakdekkers voor het beheer van 
de daken en monteurs van het installatiebedrijf voor goede 
werking van de PV. Bovendien was in de Roofs van mei 2018 
al te lezen dat de opbrengst van zonnepanelen tot 10% 
kunnen teruglopen als gevolg van het nalaten van reinigend 
beheer. Helaas worden zonnepanelen vaak onterecht als 
‘zelfreinigend’ verkocht. Met deze kennis valt een toename 
aan bedrijvigheid op het dak te verwachten, ook nog met 
de komst van professionele reinigingsploegen van zonne
panelen: een vak in opkomst! Ook zij willen graag op de 
daarvoor bestemde plek het dak weer verlaten en zeker niet 
via de dakrand.

Dan kom je regelmatig tegen dat een installateur simpel 
weg het maximale aantal zonnepanelen heeft geplaatst, 
zonder aandacht voor een veilige zone. Als dan ook nog 
een gebouweigenaar daarbij onvoldoende is geïnformeerd, 
of deze in ieder geval niet heeft geïnvesteerd in collectieve 
beveiliging (dus: permanente hekwerken of een borstwering 
van minimaal 100 cm hoog), krijg je zeker een onveilige 
 situatie. Overigens komt maar al te vaak voor dat het  
voornemen tot plaatsing van permanente hekwerken 
regelmatig strandt bij de Welstand. En elk hekwerk of hoge 
borstwering leidt op zijn beurt weer tot schaduwwerking  
(en dus vermindering van de opbrengst). Terwijl deze col
lectieve dakrandbeveiliging volgens de Arbowet de eerste 
keus moet zijn!

KABELSYSTEEM
Aan de andere kant is het voor kortdurende werkzaam

heden toegestaan om werkzaamheden binnen twee meter 
van de dakrand uit te voeren, mits er gebruik gemaakt wordt 
van persoonlijke beschermingsmiddelen. Wat inhoudt dat 
je deze werkzaamheden mag uitvoeren in een harnas met 
leeflijn, vastgemaakt aan een doorgaand kabelsysteem. 

Een dergelijk permanent kabelsysteem dient minimaal vanaf 
2 meter (maximale afstand 5,5 meter) van de dakrand te 
staan. Dit heeft te maken met het beperken van de maximale 
valhoogte. Dichterbij de dakrand is onveilig, omdat je vrije 
valhoogte anders in het geding komt. Hoe diep je valt,  
is namelijk afhankelijk van meerdere factoren. 

Hoewel de overlengte van een leeflijn niet meer dan 85 cm 
in de hoeken van het dakvlak mag zijn, val je in de praktijk 
bijvoorbeeld ruim drie meter als deze lijn aan de dakrand 
vast zou zitten. De grote valafstand komt voort uit de lengte 
van de persoon die valt, omdat de kabel op schouderhoog
te is bevestigd. 

Dan is er nog de uitslag van het valbeveiligingssysteem.  
Alle dakankers zijn zo ontworpen dat ze de kracht van een 
val absorberen. Het lichaam van degene die valt, hoeft dan 
niet de gehele klap op te vangen. Tevens ontstaat er ook 
ruimte op de kabel die tussen de ankerpunten gespannen is. 
Afhankelijk van de lengte van de kabel kan dit zomaar  
2 meter extra lengte op de leeflijn geven. Tot slot zit er een 
PBMdemper op de lijn die aan het harnas bevestigd is,  
die tot 50 cm kan uitrekken. En voordat je het weet, graaf je 
jezelf in!

Als u het met ons eens bent dat die twee meter afstand 
van de dakrand voor het kabelsysteem niet zo’n gek idee is, 
zal het plaatsen van zonnepanelen binnen die twee meter 
ook voor iedereen niet logisch zijn. En voor de creatieveling 
onder ons: nee, een situatie waarbij het ankerpunt tussen de 
zonnepanelen op twee meter van de dakrand staat, is ook 
niet geschikt. De leeflijn zou dan dwars door een gebied met 
zonnepanelen lopen en op diverse manieren hinder geven 
en onveilig zijn.

Wij komen tot de conclusie dat zonnepanelen niet dichter 
dan twee meter van de dakrand mogen staan, indien er 
geen permanente hekwerken langs de dakranden staan. 
Dan is er uiteraard ook nog wel bewegingsruimte, een loop

pad, van minimaal 50 cm breed noodzakelijk, maar dat 
scheelt effectief wel 1,5 m extra ruimte voor het plaatsen van 
panelen. Wellicht een optie voor een begroeid dak?

Deze conclusie trekken wij ook op basis van de juist ver
nieuwde Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen:  
‘Bij het ontwerp van PVsystemen op daken dient rekening te 
worden gehouden met de mogelijkheid van veilig onder
houd van de dakbedekking. Geadviseerd wordt om binnen 
4 meter vanaf de dakrand geen PVsystemen te plaatsen. 
Dit mag 2 meter zijn in geval van aanwezigheid van perma
nente voorzieningen tegen valgevaar.’ 

Wij zien geen andere manier waarop dit geïnterpreteerd zou 
kunnen worden. U wel? ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

De versnelde energietransitie op onze daken is merkbaar 
aan de gang. Helaas een markt die wij dakdekkersbedrijven 
allang hebben weggegeven aan de installatiebranche,  
die momenteel versneld daken vol zetten met PVpanelen. 
Daarbij is niet eens een samenwerking met de daken
branche, gericht op de levensduur van de dakbedekking, 
veiligheidsvoorzieningen en isolatiewaarde tot stand ge
bracht. En dat geeft op dit niveau zeker behoorlijke discussie. 
Daken vol leggen met PV geeft het beste rendement voor 
de eigenaar van het pand, maar hoe gaat de installateur 
daarmee om? Alleen het thema ‘veiligheid’ al…

DAKVEILIGHEID CENTRAAL
Zonnepanelen mogen op platte daken niet binnen  
twee meter van de dakrand geplaatst worden. Dat is een 
conclusie die wij durven te stellen. Betwistbaar? Misschien, 

ERIK EN DE ANDEREN

Erik Steegman  
NDA Duurzaam Dak Concept

In deze rubriek zal Erik Steegman ons  

maandelijks op de hoogte houden van  

ontwikkelingen in de dakenbranche  

vanuit het perspectief van NDA.



Anjo
INNOVATIVE
PARTNER

Wij adviseren u graag: 0251 22 93 23 

anjo.nl

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

installatiebranche om snel en eenvoudig topkwaliteit te kunnen leveren. 

OPLOSSINGEN
VOOR PLATTE DAKEN

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

Bij platte daken denk je aan Anjo!

ANJO_advertentie 195x129 2.indd   1 11-04-17   13:40

“Denken en doen 

onder één dak”
Westknollendam 120-AA  |  1525 PT Westknollendam  |  Postbus 214, 1520 AE Wormerveer  |  (075) 621 20 11  |  info@boko.nl  |  www.boko.nl

Kedge brengt een geheel vernieuwd verkleefd 

ankerpunt op de markt. Dit ankerpunt is in de 

Europese lidstaten en daarmee vanzelfsprekend 

ook in Nederland goedgekeurd overeenkomstig 

de Europese Verordening Bouwproducten. 

Met de bijbehorende CE-markering verklaart 

Kedge dat het ankerpunt voldoet aan de hoge 

veiligheidseisen van de Europese Unie.

Het Kedge valbeveiligings ankerpunt is 

eenvoudig te installeren, zonder bevestiging in 

de dakconstructie. Het grote voordeel van deze 

wijze van installatie is dat de waterdichtheid van 

de dakbedekking gewaarborgd blijft. Daarnaast 

zijn er nog een aantal voordelen waaronder de 

eenvoudige, snelle en voordelige montage.

Kedge Safety Systems BV / Postbus 850, 4200 AW / Gorinchem / www.kedge.nu / T +31 (0) 183 64 37 50 / E support@kedge.nu

De revolutie 
in valbeveiliging

Geen mechanische bevestiging, geen koudebruggen

Getest bij extreme temperaturen
Geen doorboring van de dakbedekking

Getest na veroudering

Verkleefd op de dakbedekking

Eenvoudige inspectie

Veilig aangelijnd werken op platte daken

Kedge18040030Roofs230x300mm.indd   1 28-05-18   21:57
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In deze rubriek laat Roofs markante personen van binnen en buiten de 

 dakenbranche aan het woord. De insteek is om de visie en de persoon  

achter die visie voor het voetlicht te brengen.

De natuur heeft altijd gelijk

AAN TAFEL MET… WILLEM KOPPEN

Het is met enige tegenzin dat Willem Koppen toestemde om  
mee te doen aan deze reeks. “Het gaat niet om mij als 
persoon. Het verhaal dat ik te vertellen heb, dat is belangrijk. 
Ik hou ontzettend van het vak: de techniek en het vakman
schap dat erbij komt kijken. Met mijn lezingen, trainingen en  
artikelen wil ik kennis delen en onbewuste onbekwaam
heid doorbreken. Als bijvangst worden dan dikwijls lieden 
zichtbaar die soms heel bewust kennis achterhouden en het 
verdienmodel laten prevaleren boven de technische kwaliteit 
van het gebouw. Schrijven is een bewustwordingsproces: 
voor mij persoonlijk en hopelijk ook voor de lezer. Ik zou het 
jammer vinden als mijn bijdragen alleen als ‘azijnpissen’ zou
den worden opgevat, ik denk ook dat een dergelijke reactie 
meer zegt over de lezer dan over mijn bijdragen.”

De bouw zit Willem Koppen in het bloed. Zijn overgrootouders 
hadden een groot en gerespecteerd aannemersbedrijf  
in WestGraftdijk in de periode 18801940. Het is dan ook  
niet verwonderlijk dat hij een opleiding bouwkunde ging 
volgen en eind jaren ’80 achter de tekentafel terecht kwam. 
Tijdens zijn werkzaamheden werd hij door bouwvakkers 
gewezen op fouten in de tekening. Die confrontatie met de 
werkelijkheid heeft hij als enorm leerzaam ervaren.

PRECISIESCHOT
Koppen lijdt aan een autoimmuunziekte waardoor hij regel
matig op zijn tandvlees loopt. “Ik probeer mijn dagelijkse 
energie zo goed mogelijk te verdelen tussen werk en gezin. 
Precies als bij een elektrische auto, waarbij je bewust en 
 efficiënt met je energie om moet gaan om comfortabel op 
de bestemming aan te komen. Ik adviseer iedereen dat  
zo te doen.”

“Maar het valt niet altijd mee voor een gedreven typetje 
zoals ik. Als ik thuis te horen krijg dat zij ‘weer de restjes 
krijgen’, dan heb ik mijn energie verkeerd verdeeld. Helaas is 
dat soms onvermijdelijk. Daarom vind ik het bloedirritant als 
mensen om de brei heen draaien en niet vertellen wat ze wel 
weten en daarmee anderen bewust op het verkeerde spoor 
zetten. Voordat je daar achter komt, is er vaak veel energie 
verloren gegaan en heb je wellicht al een keuze gemaakt 

op grond van halve informatie. Ik kan niet tegen onrecht,  
of mensen die zich beter voelen dan de ander, of mensen 
die alleen maar komen ‘halen’, of mensen die niet voor de 
ander openstaan, of mensen die zonder inhoudelijke moti
vatie hun eigen mening verkondigen en die willen opleggen. 
Die figuren mijd ik. Wat zou het duidelijk worden als de ont
wikkelaar/aannemer/installateur bijvoorbeeld zou zeggen: 
‘Ik vind mijn verdienmodel belangrijker dan uw gezondheid 
en daarom verkoop ik u met een flinke winstmarge een 
ventilatiesysteem dat veel lawaai maakt en in de hoogstand 
ook nog gebrekkig ventileert. Minder mag ik namelijk niet 
leveren!’ Dan weten we tenminste waar we aan toe zijn!  
Dit wil ik doorbreken door te laten zien dat het anders kan. 
Wellicht dat mijn publicaties daar ook aan bijdragen.”

“Ik probeer in discussies (waar mogelijk met humor) altijd de 
zaken terug te brengen tot de essentie. Wat dat betreft ben 
ik als een positieve droge spons die alle bruikbare informa
tie opzuigt. Het is een vorm van concentratie, waarbij je op 
het juiste moment de juiste vraag stelt. Ik probeer altijd een 
precisieschot te lossen. Zo ben ik wel eens een voorstelronde 
begonnen met de vraag: ‘Vertel wie u betaalt’. Dan krijg  
je een heel ander gesprek, met wezenlijke informatie. 
 Openheid en transparantie zijn ontzettend belangrijk.”

Wat is dan de ‘essentie’? “De natuur liegt niet,” reageert 
Koppen. “Menselijke wetten zijn de slechte vertalingen van 
de natuurwetten. Onze inspecteurs hebben dan ook altijd 
gelijk, zolang ze mond houden. ‘Er is een luchtlek’, is bijvoor
beeld een constatering waar geen discussie over mogelijk 
is. Vervolgens moet je kijken naar de oorzaken, de mogelijke 
gevolgen, de mogelijke oplossingen en dat is een subjectief 
proces. Ik ben ooit met een gezondheidsklacht terecht
gekomen bij een Duitse professor die in zijn diagnose een  
ongelimiteerde hoeveelheid factoren bekeek. In Nederland 
word je zo snel mogelijk in een protocol gestopt en wordt  
er alleen gekeken naar de afgevinkte mogelijkheden. 
 Daarmee mis je een heleboel puzzelstukjes, die je wel nodig 
hebt om tot de juiste oplossing te komen. Ook hier geldt 
natuurlijk dat hoe meer je weet, hoe meer je in de gaten  
krijgt dat je het niet weet. Het gaat erom dat je dit erkent.  
Het is vervolgens wel fijn om de zekerheid te hebben dat je  
je uiterste best hebt gedaan om de best mogelijke oplossing 
te vinden. Het kan echt anders, en dat gaan wij laten zien!”

NEROZERO
Onlangs berichtten wij over de aftrap van de ontwikkeling 
van de NeroZerowoningen. Koppen vertelt: “Bij deze ont
wikkeling wordt een drietal uitgangspunten gehanteerd: 
gezondheid & comfort, duurzaamheid en betaalbaarheid. 
Aan al deze punten moet, zonder compromis, gegarandeerd 
worden voldaan met de laagst mogelijke kostprijs.  
Wie wil wonen in een huis dat is voorzien van allerlei installa
ties om het binnenklimaat te reguleren, maar dat niet gezond  
of comfortabel is ? En wie wil wonen in een huis dat door  
alle maatregelen (op termijn) onbetaalbaar wordt? Van de  
partners wordt verlangd dat zij volledige openheid van 
z aken geven: wat zijn de kosten, welke marge reken je?  
Er worden dus enkel eerlijke verdienmodellen gehanteerd.  

De door ons benaderde ontwikkelaar, aannemer en fabri
kanten vinden het leuk om mee te doen, omdat het enkel 
nog over de inhoud, het vak zelf gaat. Binnenkort zullen de 
eerste NeroZerowoningen gerealiseerd worden.”

Koppen had ter gelegenheid van de aftrap een prijsvraag 
onder scholieren georganiseerd, waarbij ze mochten aange
ven wat volgens hen een gezonde woning was. Het resultaat 
was opmerkelijk: een kind weet beter dan de experts dat  
een gezonde woning een goede ventilatie nodig heeft!  
Een kind kan je dus uitleggen wat belangrijk is in een woning. 
Wat gaat er dan mis?” ■

Voor de lezers van Roofs behoeft Willem Koppen van  
Koppen Bouwexperts wellicht weinig introductie. Hij verzorgt 
op vrijwel maandelijkse basis artikelen voor het vakblad 
waarin hij de ’onbewuste onbekwaamheid’ binnen de  
bouw aan de kaak stelt. Met name op het gebied van lucht
dichtheid kraakt hij met enige regelmaat harde noten.  
In 2004 won hij met het ambitieuze project Stad van de Zon  
de DakAward. 

WILLEM KOPPEN 
IN ACHT VRAGEN

BURGERLIJKE STAAT?
Getrouwd

KINDEREN?
Twee dochters van 14 en 12. 

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT?
Zoals ik zei verdeel ik mijn energie tussen mijn werk en mijn gezin. 
 Daarbuiten blijft niet zo veel over.

FAVORIETE MUZIEK?
Al naar gelang mijn stemming varieert mijn keuze. Namen die nu  
bij mij opkomen zijn onder andere Coldplay, London Grammar,  
Simple Minds, Yann Tiersen, etc. 

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING?
Cognac. En Altai (Azië) lijkt me geweldig.

FAVORIETE STAD?
Op dit moment is dat Wenen.

FAVORIETE ARCHITECT OF GEBOUW?
Ik hou van vakmanschap met een natuurlijke uitstraling en met 
 duurzame materialen, rekening houdend met natuurwetten. Zo kan  
ik bijvoorbeeld Gaudi waarderen om de bijzondere toepassing  
van natuurlijke ventilatie, die verborgen zit in de extravagante archi
tectuur. Of bijvoorbeeld architectuur die binnen laten samensmelten 
met buiten, zoals Mies van der Rohe dat doet.

WAAR BEN JE HET MEEST TROTS OP?
Op mijn gezin. Wat ik verder leuk vind, is als ik de mensen op allerlei 
 thema’s het bewustzijn kan prikkelen en als ik word nagesproken 
of gekopieerd. Dan spreek je blijkbaar de taal die mensen kunnen 
 gebruiken. Als ik ooit stop met werken, wat overigens niet zo waar
schijnlijk is, dan zou ik het fijn vinden als ik kan zeggen dat ik eraan  
heb bijgedragen dat woningen iets gezonder zijn geworden. Dan zou 
ik in professioneel opzicht pas echt trots zijn. 

Koppens overgrootouders hadden een groot en gerespecteerd aan-

nemersbedrijf in West-Graftdijk in de periode 1880-1940.
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In de bouw worden daglichtvoorzieningen voornamelijk toegepast met 

 argumenten die betrekking hebben op de gezondheid en het welzijn  

van de gebruikers. Wat is hier de wetenschappelijke onderbouwing van?

Daglicht en gezondheid
SPECIAL DAGLICHT

te voorkomen dat gebouwen zonder daglichtvoorziening zou
den kunnen worden opgeleverd. Hoewel het merendeel van 
de mensen een voorkeur aangeeft voor het natuurlijke licht, 
zijn er tot op heden slechts weinig  wetenschappelijke on
derzoeken uitgevoerd die de waarde voor mensen hebben 
weten vast te leggen. De betere architect laat zich hierdoor 
echter niet beperken en weet de kwaliteit van het daglicht 
een wezenlijk onderdeel te laten vormen van de architectuur.

GEZONDHEID
Wat is nu precies het effect van daglicht op de gezondheid? 
We weten in ieder geval dat voor de aanmaak van vitamine 
D, blootstelling aan zonlicht (UVgedeelte) essentieel is.  

Het regelmatig blootstellen aan zonlicht kent een preven 
tieve werking ter voorkoming van andere vormen van  
kanker en werkt levensverlengend. Daarnaast kan onvol
doende lichtblootstelling via ons oog ons slaap/waakritme 
in de war sturen, wat ook negatieve gevolgen heeft op  
onze gezondheid.”

Licht wordt via het oog en via de huid in het lichaam opge
nomen. Er zijn vele soorten daglicht, afhankelijk van de stand 
van de zon, de bewolking, etc. Dat zorgt voor dynamisch licht 
in het gebouw en het ligt voor de hand dat er verschillende 
effecten op het menselijk lichaam waarneembaar zullen zijn.

SLIM OMGAAN MET DAGLICHTSYSTEMEN
Alles bij elkaar kunnen we veilig aannemen dat daglicht 
een positieve invloed heeft op de gezondheid (geestelijk en 
lichamelijk). Dit wordt in de Nederlandse bouwwereld ook 
steeds breder onderkend en dat is positief. Aan de andere 
kant zou het niet wenselijk zijn om overal maar glas toe te 
passen. Er kan immers ook te véél zonlicht binnenkomen.  
Dat licht is verblindend, het zorgt ervoor dat schermen lastig 
zijn te lezen en ook heeft het in veel gevallen energetisch 
nadelige effecten: in de zomer wordt het vaak te warm,  
in de winter te koud. In gebouwen met veel glas zie je dikwijls 
dat mensen de zonwering naar beneden laten en niet  

meer omhoog doen. Dan is de toepassing van het daglicht
systeem nutteloos.

Daarom moet slim worden omgegaan met daglichtsyste
men, zodat een juiste balans kan worden bereikt tussen 
daglicht en schaduw. Algemeen geldt dat een daglichtvoor
ziening in het dak voor méér licht zorgt dan voorzieningen  
in de gevel, omdat zonlicht nu eenmaal van boven komt.  
Er zijn ook oplossingen denkbaar met gekleurd glas. 

KUNSTLICHT
In de gebouwde omgeving moet het daglicht vaak con
curreren met het kunstlicht. Hierbij worden de voordelen  
van het daglicht (zoals gratis, vaak in overvloed aanwezig, 
een dynamisch karakter en energiezuinig) afgewogen tegen 
die van het kunstlicht. Waarbij aangetekend moet worden 
dat de energiezuinige ‘led’verlichting juist door die energie
zuinigheid heeft gezorgd voor een toename in het energie
verbruik: deze verlichting wordt vrijwel overal in toegepast.  
De voordelen van daglicht afwegend tegen de nadelen 
slaat de balans nog steeds door in het voordeel van zonlicht; 
dus het is aan te raden serieus te kijken naar een evenwich
tige toepassing van daglicht in het gebouw. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Foto’s EGM Architecten 

Glas is een relatief duur bouwmateriaal en de investering in 
daglichtvoorzieningen moet dus goed onderbouwd worden. 
Daarbij moet rekening worden gehouden met diverse 
aspecten van de toepassing. Denk daarbij aan aspecten 
als opwarming, verblinding, reflectie, etc. Gezondheid is daar 
een belangrijk onderdeel van.

In het Bouwbesluit is wel een minimale eis opgenomen van 
de daglichtopening, maar deze eis geeft geen garantie  
voor een bepaalde hoeveelheid en kwaliteit van daglicht. 
Het is een absoluut minimum dat vooral is geformuleerd om 



De vlakke glazen daklichten van Vlakkelichtkoepel zijn een stijlvol alternatief  
voor de traditionele lichtkoepels. Ze combineren strak design en een lage   
opbouw met eenvoud in montage.

Stijlvolle lichtbrengers
Daklichten en lichtstraten voor woning en project

advertorial

www.vlakkelichtkoepel.nl. Neem voor wederverkopers 
 prijzen contact met ons op.

Brandwerend
Ook zijn er brandwerende vlakkelichtkoepels. Deze zijn 
getest door onafhankelijk brandlaboratorium Peutz. Ze zijn 
geclassificeerd volgens Europese norm EN 1365-2:2015  
en houden een brand 30 minuten of 60 minuten in het 
brandcompartiment.

Kenmerken
• Grote variatie in afmetingen
• Volledig prefab, inclusief opbouw
• Mooi design, fraaie afwerking
• Eenvoudige montage
• Grote glazen overspanningen 
• Snelle levertijd
• Uitstekend getest door Kiwa/BDA en SKG-IKOB
• Zonwering mogelijk, binnen en buiten
• Inbraakwerend RC2
• Altijd voorzien van veiligheidsglas
• Zowel vrijstaand als voor gevelmontage
• Ruime keuze in soorten glas
• 10 jaar garantie

Nieuws
Begin dit jaar werd de Vlakkelichtkoepel 2 Delen op de 
markt geïntroduceerd, tijdens de beurs gevel (Ahoy, 
 Rotterdam). Deze prachtige lichtstraat tot liefst 7,60 meter 
met slechts 1 smalle ondersteuningskoker kent sindsdien 
een vliegende start.

Toch zijn we al weer bezig met de volgende ontwikkeling: 
een stijlvol Daklicht onder laag afschot met een totale  
Uw waarde van minder dan 0,5 W/m2K. Ook geschikt voor 
renovatie situaties waarbij een bestaande opstand behou-
den blijft. Tijdens de beurs Architect@work in september 
(Ahoy, Rotterdam) laten we hier meer van zien. 

Alle maten standaard mogelijk 
Echt uniek is de maatvoering: Vlakkelichtkoepels zijn  
verkrijgbaar in iedere maat op 5 cm interval, zowel  
in de breedte als in de diepte. Zo kan het daklicht dus  
volgend zijn op het dakontwerp zelf. Uw gewenste maat  
zit er altijd tussen.

Aantrekkelijk geprijsd 
Niet alleen de productkenmerken zijn aantrekkelijk:  
de prijs is dat ook. Bereken de consumentenprijs op  

www.vlakkelichtkoepel.nl
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Bij de ingrijpende renovatie van het 

oude VROMgebouw (tegenwoordig: 

Rijnstraat 8) in Den Haag heeft de 

 toepassing van daglicht, via zogeheten  

‘verticale atria’, een belangrijke rol 

 gekregen. In de kop van het gebouw is 

een gebouwhoog atrium gerealiseerd. 

Het pand is zodoende een  bijzonder 

fraai voorbeeld van de functie van 

 daglicht. Opvallend is bovendien de 

 ‘wereldbol’ van kunstmatig daglicht in 

het plafond van de derde, en de vloer 

van de vierde verdieping. 

Daglicht in het voormalig 
VROMgebouw

SPECIAL DAGLICHT

Het oorspronkelijke ontwerp voor het toenmalige ministerie 
van VROM, van de hand van architect Jan Hoogland, stamt 
uit de jaren ’80, het gebouw is in 1992 geopend. Het geldt 
als één van de eerste atriumgebouwen in Nederland. Bij de 
renovatie is discussie geweest over hoe er met het gebouw 
moest worden omgegaan. Wat moest worden behouden? 
In overleg met de oorspronkelijke architect is besloten om 
vanuit het achterliggende idee verder te werken. Dat houdt 
in dat de onderdelen die ook tegenwoordig nog werken,  
zijn behouden. Wat niet meer werkte, is aangepast. 

De atria speelden in het oorspronkelijke ontwerp ook een 
belangrijke rol in de luchtcirculatie. 
Bovendien speelt daglichttoetreding in zowel het oorspronke
lijke als het nieuwe ontwerp een belangrijke rol in de ‘routing’ 
van het gebouw. In het nieuwe ontwerp is de interne indeling 
echter verhelderd, want in het oude VROMgebouw was  

het nog wel eens ingewikkeld om de weg te vinden. In het 
nieuwe ontwerp is de centrale gang, die alle schijven met el
kaar verbindt, verbreed en direct aan de atria op het  oosten 
gelegd. Daarmee is direct helder of je aan de oost of de 
westzijde van het gebouw staat en aan welk atrium. 

ATRIUM
In het oude VROMgebouw was de entree gesitueerd in een 
voetgangerspassage. Dit is een centrale passage vanuit het 
Centraal Station naar het stadscentrum. Om meer ruimte te 
creëren heeft OMA deze passage verdubbeld. De rechter
zijde van de passage blijft in gebruik voor het voetgangers
verkeer, de linkerzijde is een rustiger entreegebied voor het 
gebouw en de organisaties die erin zijn gevestigd. De roltrap
pen in het gebouw hebben een felgele kleur gekregen, 
zodat ze door de glazen gevels goed zichtbaar zijn.

Boven in het gebouw is een mix van grote en kleinere kan
toorruimtes gerealiseerd, allen met een glazen wand naar de 
gangen. De kop van het gebouw is vernieuwd om vrij zicht 
op het zuiden te creëren en er een naar buiten gericht on
derdeel van te maken. In het midden van deze nieuwe kop 
is een gebouwhoog atrium gerealiseerd, dat extra daglicht 
op de verdiepingen brengt en bovendien een mooi uitzicht 
biedt op de verdiepingen aan de overzijde van het atrium. 

WERELDBOL
Bijzonder is de ‘wereldbol’ die in het Internationaal Congres
centrum is opgenomen. Het vergadercentrum zelf bestaat 
uit verschillende vergaderruimtes, waaronder vrijstaande, 
kleinere zaaltjes met volglazen wanden. Ook zijn er lang
gerektere zalen gemaakt, waar een glazen wand omheen 
slingert. Op de plattegrond komt dit overeen met hoe isolatie 
op bouwtekeningen wordt getekend. 

In de grote zaal is in zowel het plafond als de vloer van de 
verdieping daarboven een glazen ‘wereldbol’ opgenomen, 
waarvan de vlakken zacht oplichten als de zaal in gebruik is. 
Dit levert een bijzonder fraai beeld op.

DUURZAAM
Het gebouw gold destijds als een voorbeeldproject voor 
duurzaam bouwen. Met de renovatie is het pand ook op dit 
gebied up-to-date gebracht. Op het dak zijn zonnepanelen 
toegepast en ook is er een WKOinstallatie gerealiseerd.  
De atria spelen zoals gezegd een belangrijke rol in de lucht
circulatie in het pand.

Het gebouw is gerealiseerd volgens Design, Build, Finance, 
Maintain and Operate (DBFMO), waarmee het verantwoor
delijke consortium, bestaande uit BAM, OMA en ISS, voor  
25 jaar verantwoordelijk is voor het onderhoud en schoon
maak van het gebouw. ■

Foto: Nick Guttrige

Foto: Nick Guttrige

Foto: Delfino Sisto Legnani

Foto: Delfino Sisto Legnani



Kiezen voor de polycarbonaat koepel is kiezen voor tal van voordelen

Breng licht in huis  
met Skylux lichtkoepels

Voordeel 1: Hoge slagvastigheid
Deze koepel wordt ook de pantserkoepel genoemd,  
omdat hij zeer slagvast is, namelijk 250 x hoger dan  
glas van dezelfde dikte. Deze koepel garandeert dan ook 
de 1.200 Joule doorvalveiligheid. Deze doorvalveiligheid 
is cruciaal, zeker nu platte daken meer en meer betreden 
worden. Denk maar aan het plaatsen en onderhouden van 
zonnepanelen en/of andere technische installaties. 

Voordeel 2: Makkelijke plaatsing dankzij licht gewicht
Kunststof is licht van gewicht. Daardoor kan de dakwerker 
de koepel eenvoudig alleen of met maximaal twee per
sonen installeren.

Voordeel 3: Lichtdoorlatend en toch hittewerend
Polycarbonaat is een transparante kunststof, maar kan 
 tegelijkertijd ook hittewerend zijn.
Verkies je een zo laag mogelijke doorgang van zonne 
energie? Ga voor de heatstop versie.
Een heatstop laag is geëxtrudeerd in de massa van  
de buitenste polycarbonaat schaal en reflecteert  
49% warmtestralen terug (dit is 24% meer dan bij een 
 heldere koepel). Heatstop heeft als gevolg dat de buiten
wand opaal parelmoer getint is. Deze opalen uitvoering  
zorgt voor een egale lichtspreiding.
De UVbeschermende coëxtrusielaag zorgt er eveneens voor 
dat de koepel zijn kleur en lichttransmissie blijft behouden.  

Voordeel 4 : Inbraakveilig
Dankzij de inbraakvertragende rode klipdop is de koepel 
inbraakveilig.

Voordeel 5: een grote keuze aan vormen en formaten
Skylux biedt verschillende vormen aan binnen het gamma 
kunststofkoepels. Ons grootste aanbod bestaat uit bol
vormige koepels. Zij hebben het grote voordeel dat ze 
 zelfreinigend zijn.
De piramidevormige koepel wordt dan weer gekozen voor 
het esthetische aspect. De koepel biedt immers een fraai 
uitzicht aan het volledige dak. 
Daarnaast bieden we meer dan 180 verschillende afme
tingen aan: rechthoekig, vierkant en zelfs rond.

Voordeel 6: Ook in kunststof haalt u  
een hoge isolatiewaarde
Uw project is een gebouw met hoge isolatieeisen? Kies voor 
een koepel met meerdere wanden of de EPversie.
De utwaarde van de koepel hangt af van het aantal 
 schalen waaruit de koepel bestaat. Hoe meer schalen,  
hoe lager de utwaarde en dus hoe beter isolerend.  
We bieden enkelwandige koepels (minst isolerend) tot 
dubbeldrievier en vijfwandige koepels (meest isolerend)

EP staat dan weer voor Energy Profit . De benaming “EP 10” 
koepel duidt op de dikte van de 4wandige polycarbonaat 
spouwplaat van 10 mm. Door deze opbouw is het geheel 
6wandig en superisolerend: Ut = 1,3 W/m2K. 

advertorial

Skylux biedt al meer dan 45 jaar het grootste gamma lichtkoepels met  

180 verschillende afmetingen en meer dan 6.000 mogelijke combinaties. 

Skylux heeft bovendien zo’n 10.000 lichtkoepels op voorraad. De meeste 

dakwerkers kiezen voor een polycarbonaat koepel. Logisch, want deze  

koepel biedt tal van voordelen:

De meeste dakwerkers kiezen vandaag voor 3-wandige koepels. U ook?
✔  Méér energiebesparing (tot 35%!) voor een kleine meerprijs
✔ Minder condens als ook het dak extra geïsoleerd wordt 

Overtuigd?
Kies voortaan Skylux lichtkoepels. 
Bel +32 (0) 56 20 00 00 
voor al uw vragen
Skylux NV
Spinnerijstraat 100
8530 Stasegem
skylux.be
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EERDERE WINNAARS:
2008: WESTRAVEN RIJKSWATERSTAAT TE UTRECHT, ARCHITECTENBUREAU CEPEZED
2010: DE OOSTVAARDERSKLINIEK TE ALMERE, ONTWORPEN DOOR STUDIO M10.
2010: ALLIGHT IN HAARLEM, ONTWORPEN DOOR BORDER ARCHITECTURE.
2012: MUSEUM KAAP SKIL TE TEXEL, MECANOO ARCHITECTEN.
2012: LICHT BUDGET HUIS TE ALMERE, COURAGE ARCHITECTEN.
2014: STATION ROTTERDAM CENTRAAL TE ROTTERDAM, TEAM CS (WEST 8, BEN
THEMCROUWEL, MVSA).
2016: HOGE RAAD DER NEDERLANDEN TE DEN HAAG, KAAN ARCHITECTEN
2016: HUIS 20 X 3 TE ZIERIKZEE, TIM DE GRAAG

Tot 15 mei jl. kon men projecten 

 inzenden voor de nieuwe editie van  

de prestigieuze Dutch Daylight Award. 

Een voorbeschouwing.

Bijzondere daglichttoepassingen 
worden bekroond  
met Dutch Daylight Award

SPECIAL DAGLICHT

De Dutch Daylight Award is een tweejaarlijkse kwaliteits  
 prijs voor gebouwen met bijzondere daglichtkwaliteiten.  
De award is in 2008 in het leven geroepen om bijzondere 
daglichtarchitectuur te belonen en onder de aandacht  
te brengen onder een breed publiek, zodat dit als inspiratie 
kan werken voor toekomstige bouwprojecten.

De jury nomineert uit de inzendingen maximaal 5 projecten 
in de categorie kleine gebouwen (<1000 m²) en maximaal 
5 projecten in de categorie grote gebouwen (>1000 m²). 
Uiteindelijk wint in iedere categorie één project de  
Dutch Daylight Award 2018. 

De jury bestaat deze editie wederom uit daglichtexperts uit  
verschillende disciplines gelieerd aan daglicht en de bouw
wereld. Juryvoorzitter is Atto Harsta (Aldus Bouwinnovatie), 
oprichter en erelid van Stichting Living Daylights. Hij zal 
 worden bijgestaan door Paul van Bergen (bouwfysicus  
en directeur DGMR) en Sylvia Pont, professor light design aan 
de TU Delft. 

Ook nemen architecten van de winnende projecten  
van de Daylight Award 2016 plaats in de jury: architect  
Tim de Graag (Reitsema & Partners) won in 2016 met  
20x3 de award in de categorie <1000 m². Vincent Panhuysen 
(KAAN architecten) won met de Hoge Raad der Nederlanden 
in de categorie >1000 m². De jury wordt gecompleteerd door 
Michiel van Raaij (hoofdredacteur van Architectenweb) en 
Jan Wurth (vertegenwoordiger van Lamilux, producent van 
daglichtsystemen). 
 
Voorgaande edities hebben een breed scala aan bijzondere 
winnaars opgeleverd, elk met bijzondere daglichtkwaliteiten. 
Belangrijke beoordelingscriteria zijn:

•  De ervaring van daglicht, kunstlicht, uitzicht en warmte 
(temperatuur en sfeer); 

•  De voorbeeldfunctie (de mogelijke bijdrage aan de 
 ontwikkeling van daglicht in de architectuur; zowel voor  
het ontwerpproces als in het gebruik)

•  De bouwfysica (van de ruimtelijke opzet tot en met de 
lichtcontrole)

•  Strategie (de visie op de toekomst van daglicht in  
de architectuur).

De inzendingstermijn voor de editie van 2018 liep  
15 mei jl. af. Roofs zal de nominaties en winnaars in een 
latere editie bekendmaken. ■

De toepassing van daglicht in het Erasmus MC in Rotterdam is zeer bijzonder. Het project was dit jaar genomineerd voor het Dak van het Jaar 2017 

en het ligt voor de hand dat het project ook voor de Dutch Daylight Awards hoge ogen zal gooien.

Ongetwijfeld is Museum Voorlinden in Wassenaar een kanshebber voor Dutch Dayligth Award. Het project won vorig jaar al  

de DakAward voor het Dak van het Jaar 2016.



Lichtplaten

Lichtstraten

Ideaal daglicht!
Hoogwaardige kunststoffen scheppen onbeperkte mogelijkheden. 

In de hedendaagse architectuur speelt daglicht een belangrijke rol. Van Boven geldt als pionier op het 
gebied van kunststof bouwproducten en heeft zich ontwikkeld tot één van de belangrijkste producenten 

van kunststof daglicht producten. Voor vrijwel iedere toepassing wordt een 
lichtdoorlatend kunststof product geleverd. 

Schelluinsestraat 52-56  | 4203 NN Gorinchem
Telefoon 0183 63 34 77 | www.van-boven.com

Wilt u ook een gratis abonnement op steilDAK? Mail dan naar info@lumail.nl of kijk op www.steildak.nl

steilDAK is het gespecialiseerde vakblad 
voor de hellende dakenbranche

Het vakblad stelt zich ten doel op een zo breed mogelijke basis vakinformatie te verspreiden over alle items m.b.t.  
het hellende dak, zowel op het gebied van regelgeving en normering, als de technische en praktische invulling hiervan.
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VAKDAG 2018

Actuele ontwikkelingen  

getoond tijdens Vakdag 2018

Vrijdag 26 januari jl. werd te Veenendaal de Vakdag 2018  gehouden.  

Het was het eerste evenement dat werd georganiseerd door de 

 Vereniging Gebouwschil Nederland.

Door de samenwerking van de voegers, dakdekkers en de 

metselaars kon een breed publiek worden aangetrokken, 

wat zowel voor bezoekers als voor standhouders positief 

uitpakte; zowel voor het kennisnemen van zaken die  

net buiten de eigen branche liggen als voor het netwerken 

bleek dit net als in voorgaande jaren een gelukkige keuze 

te zijn geweest.

WORKSHOPS

Om de branche te voorzien van informatie over (actuele) 

onderwerpen, werd tijdens de Vakdag een aantal pre

sentaties gegeven over actuele onderwerpen en ontwik

kelingen in de branche, die voor de ondernemers grote 

actualiteitswaarde hebben. Er is op dit moment een  

aantal belangrijke ontwikkelingen en nieuwe mogelijk

heden te melden, die meer dan de moeite waard zijn  

om aandacht aan te geven:

1. Valkuilen bij het werken met steenstrippen  

(Harrie Vekemans)

Vekemans, een expert in het onderwerp en direct betrok

ken bij de commissie die momenteel een URL over dit 

onderwerp schrijft, nam zijn toehoorders mee in de wereld 

Het doel van deze dag was het informeren van de achterban 

over alle actuele zaken die momenteel in de branche spelen. 

Het evenement werd in goede samenwerking tussen de 

voegbedrijven, dakdekkers hellende daken en de metselaars 

georganiseerd, inmiddels ook formeel samenwerkend in de 

nieuwe Vereniging Gebouwschil Nederland.

De Vakdag had de vorm van een doorlopende beurs en de 

bezoekers konden zich laten informeren over de laatste 

stand der techniek en nieuwe ontwikkelingen in het vak. 

Er was een mooi aantal toeleverende bedrijven  voor het 

merendeel geassocieerde leden  bereid gevonden om als  

standhouder aan de dag bij te dragen; met nieuwe produc

ten, hulpmiddelen en gereedschappen.  Leveranciers van  

mortel, gereedschappen, reinigingsapparatuur, dakvensters 

en hoogwerkers stonden klaar om de bezoekers de laatste 

ontwikkelingen toe te lichten.

Ook werd aandacht besteed aan het aspect opleidingen, 

om de ondernemers in de branche te laten zien welke  

opleidingen er allemaal beschikbaar zijn en werd er 

 informatie gegeven over bedrijfsopleidingen met betrek

king tot veilig en gezond werken.

van de steenstrippen. Waar liggen kansen en wat zijn de 

risico’s voor de ondernemers?

2. Verwerking en toepassing van niet-cementgebonden 

mortels (Jaap Koek)

Jaap Koek adviseert bedrijven al jaren over technische 

zaken. Eén van de dingen die nogal eens op zijn pad  

komen, zijn de problemen die kunnen ontstaan bij het 

gebruik van voegmortels die geen of nauwelijks cement 

bevatten, en hoe daar juist wel mee moet worden omge

gaan. Hij gaf zijn publiek daar in twee drukbezochte bijeen

komsten uitgebreid uitleg over.

3. Veilig werken op hoogte met rolsteigers (Adri Frijters)

Frijters is veiligheidskundige, en heeft zijn sporen ruim ver

diend bij Arbouw (het huidige Volandis). Hij nam bezoekers 

mee in het veilig werken op hoogte en richtte zich vooral  

op rolsteigers. De wetgeving hieromtrent is namelijk per  

1 januari 2018 veranderd.

4. Rendement uit duurzame inzet van personeel  

(Tjeerd Willem Hobma)

Hobma is directeur van Volandis, het voormalige Arbouw, 

en vertelt hoe je als ondernemer winst kunt behalen met 

‘duurzame inzetbaarheid’. Hoe zorg je ervoor dat mede

werkers zo lang mogelijk goed inzetbaar blijven? Hoe houd 

je ze productief, tevreden en betrokken?

Het was een geslaagde dag waarbij de bezoekers zich 

heb ben kunnen laten voorlichten over de laatste ontwik

kelingen en via de workshops meer hebben kunnen horen 

over aangeboden onderwerpen. Dit past naadloos in de 

voorlichtende taak van Vereniging Gebouwschil Nederland 

en haar ambitie om een bijdrage te leveren aan het ver

hogen van het (kwaliteits)niveau van de leden.

Zowel van standhouders als van bezoekers werden 

 positieve reacties over de opzet en de organisatie van  

de dag ontvangen. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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In het Trainingscentrum van Dakvenstermeesters Montage Keurmerk  

te Ede ontving Robert van Hattem van Van Hattem Dakkapellen uit handen 

van Bas van Etten (projectleider SKH) en Dennis Kosten (Formule Manager 

Dakvenstermeesters Montage Keurmerk) het KOMO certificaat. Het is het 

 eerste bedrijf dat dit certificaat ontvangt.

Kwaliteitsborging  
van dakkapellen  
kan nu écht van start

SPECIAL DAGLICHT

 lichtstraten, daktoetredingen en dakkapellen). Bedrijven mo
gen het Montage Keurmerk voeren wanneer zij voldoen aan 
de strenge criteria en de trainingen hebben gevolgd, die 
door SKH gecertificeerd zijn. Deze erkenningsregeling zorgt 
ervoor dat opdrachtgevers maximale zekerheid hebben over 
de kwaliteit van de montage en uitvoering van hun daglicht
product. Hiermee is aantoonbaar dat vakkundig, volgens 
het Bouwbesluit en de wet en regelgeving, is gemonteerd, 
waardoor de garantie is gedekt.

KWALITEITSEISEN
De kwaliteitseisen zijn belangrijk in een markt die vol is met 
bedrijven die daglichtproducten en dakkapellen leveren en 
plaatsen. Voor opdrachtgevers is het lastig om een bedrijf op 
kwaliteit en kunde te selecteren. Met het Dakvenstermeesters 

Montage Keurmerk is deze selectie al gedaan: aangesloten 
bedrijven moeten verplicht een Dakvenstermeesters Mon
tage Keurmerk training volgen om aan de voorwaarden  
te voldoen. Deze trainingen worden ieder jaar gevolgd en 
zijn gecertificeerd door een  landelijk orgaan.

Tevens verwerken de aangesloten bedrijven 
daglichtproducten en dakkapellen volgens de 
onderstaande bouwvoorschriften:
•  Door SKH opgestelde beoordelingsgrondslag 

BGS009 (Montage van daglichtproducten  
in hellend en plat dak)

•  De BRL 1513 (2008): beoordelingsrichtlijnen  
voor het dakdekken hellende dak

•  De URL 1112 (2008): uitvoeringsrichtlijnen  
voor de montage van prefab dakvensters, 
 inclusief aansluitsystemen.

Dakvenstermeesters verwerken en plaatsen 
producten volgens de richtlijnen en geldende 
voorschriften. Dit voorkomt dat men later met 
 onverwachte tegenvallers te maken krijgt,  
zoals o.a. vocht en condensproblemen,  
maar ook energieverlies doordat de isolatie  
niet gewaarborgd is. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Met het certificaat kan de leverancier aantonen dat de 
dak kapel aan alle eisen van isolatie, brandveiligheid en 
luchtdichtheid voldoet. Doordat ook de monteurs zijn 
 gecertificeerd voor de montage van dakkapellen via 
 Dakvenstermeesters Montage Keurmerk, is de kwaliteit  
van zowel het product als de montage geborgd.  
Het keurmerk is merkonafhankelijk.

Dakvenstermeesters Montage Keurmerk zet zich in voor 
 kwaliteitsbewaking en verbetering op het gebied van de 
montage van daglichtproducten in het hellende of platte 
dak (zowel dakramen, daglichtsystemen, lichtkoepels, 

Wilt u ruimer wonen zonder te verhuizen? 
Een grotere zolder met meer daglicht en precies 
dé uitstraling die bij uw huis past? Kies voor 
een VH Dakkapel. In één dag meer woongenot, 
energiebesparing en als klap op de vuurpijl een 
waardevermeerdering van uw woning.

Klaas Fuitestraat 33a   8281 BX Genemuiden   038 337 7989   info@vhdakkapellen.nl   www.vhdakkapellen.nl

IN ÉÉN DAG MEER LEEFRUIMTE, 
MEER LICHT EN EEN SCHITTERENDE GEVEL
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RESTAURATIE EN RENOVATIE GEBOUW 8 TE ZAANDAM
• OPDRACHTGEVER: RIJKSVASTGOEDBEDRIJF
• ARCHITECT: HOOYSCHUUR ARCHITECTEN BV TE WORMERVEER
• AANNEMER: SCHAKEL & SCHRALE TE AMSTERDAM
• LEVERANCIER GLASDAK: BRAKEL ATMOS TE UDEN

Het monumentale Gebouw 8 op het 

 Hembrugterrein in Zaandam is onlangs 

 gerestaureerd en gerenoveerd. Het betreft 

een zogeheten ‘voorherbestemming’:  

de nieuwe eigenaar mag het monument 

naar eigen inzicht een nieuw doel geven.  

Het glazen dak werd volledig vernieuwd.

Voormalig wapendepot 
krijgt nieuw glasdak

SPECIAL DAGLICHT

Gebouw 8 is een Rijksmonument. Het is een voor malig 
wapen depot uit 1899, dat als zodanig deel uitmaakte van 
de Stelling van Amsterdam. Later deed het dienst als hoofd
kantoor van Artillerie Inrichtingen. Het pand is op getrokken  
in neorenaissancistische stijl en het interieur en de hoofd
ingang werden vormgegeven in de jaren ‘50.  
Het gebouw stond op instorten en om het te redden van dit 
troosteloze einde is besloten het pand, inclusief het glasdak, 
volledig te restaureren en te renoveren, met respect voor  
het originele ontwerp.

De verantwoordelijke aannemer, restauratiespecialist  
Schakel & Schrale, vroeg leverancier Brakel Atmos daarom 
een glasdak van ongeveer 45 x 2 meter te realiseren,  
dat recht doet aan de originele vormgeving. Dit vroeg  
om maatwerk. Het nieuwe glasdak is opgebouwd uit het 
Brakel® BA4 glasroedesysteem waarbij de enkelglas ruiten 
vierzijdig gedragen worden. Afhankelijk van de gekozen 
afdeklijst kunnen bij dit systeem de ruiten twee of vierzijdig 
ingeklemd worden. Dit systeem is te combineren met grote 
ruitafmetingen en heeft een goede lucht en waterdichtheid.

Gezien de eis dat de klassieke vormen van het originele 
 glasdak teruggebracht moesten worden, detailleerde de 
R&D van Brakel Atmos een speciale afdeklijst die overeen
komt met de originele afdeklijst.

ALUMINIUM GLASSYSTEEM AANGEPAST AAN STALEN 
DRAAGCONSTRUCTIE
De onderconstructie van het glasdak bestaat uit een traditio
nele, stalen draagconstructie. Om de glasconstructie zoveel 
mogelijk aan te laten sluiten op de oorspronkelijke staalcon
structie is er speciale aandacht besteed aan de detaillering 
van de overgang van het aluminium op de staalconstructie. 

Zowel het Rijksvastgoedbedrijf, architect Hooyschuur als 
Schakel & Schrale zijn zeer gecharmeerd van het resultaat. ■

Oude situatie



DRIVEN BY
DAYLIGHT

...INNOVATIE

DAGLICHT & RENOVATIE..

Het JET BIK assortiment biedt uitkomst met speciaal 

voor renovatiedoeleinden ontwikkelde producten. 

Glazen lichtkoepels die geschikt zijn om op een 

bestaande opstand te plaatsen, wat een belangrijke 

besparing in arbeidstijd oplevert en aan de huidige 

isolatienormen voldoet.

www.jet-bik.nl
JET BIK is onderdeel van de JET Group

CAST PMR Dakramen

Aandacht tot in detail

De CAST PMR Dakramen vormen met hun 

ultra platte pro� el dé ideale oplossing bij het 

inbouwen van een dakopening met behoud 

van het originele karakter van het pand. Van 

nieuwbouw tot restauratie en van renovatie 

tot creatie, deze unieke, isolerende, slanke 

stalen dakramen sluiten volledig aan bij elke 

karaktervolle dakbedekking.

■ Volledig op maat voor u gemaakt

■ Optimale lichtinval

■ Zelfreinigende en isolerende beglazing

■ Aandacht voor elk detail

Voor alle soorten dakbedekking

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

“Daglicht op het hoogste niveau”
Geniet van daglicht en ventilatie 

op maat voor u gemaakt.
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Vele ruimten in gebouwen beschikken niet over voldoende daglicht en  

het is vaak niet mogelijk om dit op te lossen door het aanbrengen van  

een daglichtvoorziening, zoals een (dak)raam of lichtstraat. De reden is  

dat er niet direct buitenmuren of daken grenzen aan deze ruimten,  

met als gevolg dat deze van daglicht verstoken ruimten slechts beperkt  

door mensen kunnen worden gebruikt.

De illusie van echte ramen 
met een daglichtervaring

SPECIAL DAGLICHT

Dit probleem wordt opgelost met Deco DayLight LED dag
lichtsystemen, die ook uitzicht bieden op natuur. Deze dag
lichtsystemen kenmerken zich door een hoge LUXafgifte en 
gebruik van de beste LED chips in het juiste kleurenspectrum 
en bieden daarmee een realistische daglichtervaring.

REALISTISCHE ILLUSIE
De systemen worden voorzien van hoge resolutie  fotopane len, 
die zorgen voor een realistische illusie van luchten of land
schappen, gecombineerd met een beleving van echt 
daglicht. De fotopanelen kunnen snel en eenvoudig worden 
verwisseld voor andere uitzichten, waardoor bijvoorbeeld een 
optimale beleving van de vier seizoenen kan worden gerea
liseerd. Hiermee kan men, ook waar dat technisch eigenlijk 
niet mogelijk is, genieten van het daglicht en de natuur.
 
De wolkenplafonds zijn modulair, wat betekent dat men 
meerdere systemen met elkaar kan koppelen om op deze 
wijze ieder gewenst oppervlak en samenstelling te realiseren, 
waarbij altijd één natuurlijk uitzicht ontstaat. Aangezien de 
wolkenplafonds zeer ondiep zijn (28 mm), kunnen ze worden 
toegepast op alle soorten plafonds (gips, beton, hout, e.d.). 
Het treffen van extra bouwkundige voorzieningen, zoals het 
maken van verlaagde plafondeilanden, is hierdoor niet 
nodig. Daarnaast kunnen ze ook naadloos worden geïnte
greerd in systeemplafonds.

De Deco DayLight LED daglichtsystemen kenmerken zich door:
•  Hoge resolutie fotopanelen geprint op PETG platen  

(UV bestendig en brandklasse B1=zelfdovend);
•  Uitgebreide beeldbank voor plafond en wandsystemen, 

ieder uitzicht leverbaar;
•  Een onderscheidend vermogen op technisch gebied;
•  Meanwell LED drivers IP 67, bestand tegen water en stof,  

vrij van iedere flikkering, dimbaar;
•  Energiezuinig, een lange levensduur en garantie  

van 3 tot 5 jaar.

Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat hoogwaar
dige LED daglichtsystemen met een uitzicht op de natuur 
een zogeheten ‘healing environment’ realiseren, bijdragen 
aan gezonde werk en leefomgevingen en een ultieme 
beleving creëren. Ze worden dan ook toegepast in diverse 
sectoren, zoals Health Care omgevingen, kantoorgebouwen, 
Hospitality & Leisure, Retail, onderwijsinstellingen en particu
liere woningen. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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VELUX Groep lanceert bewustzijns 
campagne gezonde gebouwen

zegt Philomena Bluyssen, hoogleraar Indoor Environment bij 
de Technische Universiteit Delft. “Wat de meeste mensen niet 
beseffen, is dat ook bepaalde vervuilende, ziekmakende stof
fen in alledaagse huishoudelijke voorwerpen de luchtkwali
teit binnenshuis kunnen verslechteren. Ook veel alledaagse 
activiteiten – koken, schoonmaken, douchen, de was drogen, 
kaarsen branden en zelfs printen – beïnvloeden de lucht
kwaliteit in huis.

OPGROEIEN IN ONGEZONDE GEBOUWEN
“Ongemerkt zijn we de laatste decennia veel meer binnen 
gaan leven,” vertelt Vreeken. “Passende maatregelen zijn 
hard nodig. Maar daarvoor moeten we ons eerst  bewuster 
zijn van het feit dat de luchtkwaliteit in gebouwen een 
belangrijke oorzaak is van gezondheidsklachten, zoals droge 
branderige ogen, niezen en hoofdpijn.” Alleen maatrege
len voor een betere binnenlucht acht Vreeken sowieso niet 
voldoende. “Alleen door meer tijd buiten door te brengen én 
onze gebouwen gezonder te maken, kunnen we de trend 
van ongezond binnenleven doorbreken.” ■

Het grootste deel van de Nederlanders is zich niet bewust 
dat binnenlucht tot wel vijf keer meer vervuild kan zijn dan 
buitenlucht. Dat is de belangrijkste conclusie uit een inter
nationaal onderzoek onder 16.000 bewoners, waaronder 
meer dan 1.000 Nederlanders, van onderzoeksbureau YouGov  
in opdracht van de VELUX Groep. Veel Nederlanders 
 onderschatten de impact van het binnenleven op hun 
gezondheid. Des te zorgwekkender is het dat Nederlanders 
gemiddeld 90% van hun tijd binnen doorbrengen: ruim 21 uur 
per dag.

Het onderzoek spitst zich toe op de ‘Indoor Generation’,  
een typering van de huidige generatie die ten opzichte van 
voorgaande generaties veel meer tijd binnen spendeert.  
De VELUX Groep lanceert een internationale campagne om 
meer bewustzijn te creëren over het belang van gezonde 
gebouwen. Met de campagne spoort de leverancier van 
daglichtproducten architecten, bouwbedrijven en opdracht
gevers aan om gezondheid en comfort vanaf het eerste 
moment in ontwerpen van gebouwen te verwerken.

GOED VOOR MILIEU,  
MAAR NIET ALTIJD VOOR GEZONDHEID
Om te voldoen aan de energieprestatieeisen die vanaf 2020 
voor de nieuwbouw gelden, worden bestaande en nieuwe 
gebouwen steeds intensiever geïsoleerd en luchtdicht 
 gemaakt. Wanneer hierbij niet voldoende geventileerd en 
gelucht wordt, resulteert dat in vochtige, schimmelige ruimtes. 
En dat kan een negatief effect hebben op de  gezondheid 
van de bewoners. “Gebouwen uit alle macht isoleren 
 bespaart weliswaar energie, maar schaadt ook de kwaliteit 
van de binnenlucht,” zegt Marcel Vreeken, manager public 
affairs bij VELUX Nederland. Een blinde focus op isolatie
normen in de bouwsector is dan ook ongewenst. “Ventilatie 
hoort een integraal onderdeel te zijn van elk renovatie of 
bouwproject,” aldus Vreeken.

Meer dan driekwart (77%) van de Nederlanders weet  
niet dat binnenlucht veel meer vervuild kan zijn dan 
 buitenlucht. “Bij ongezonde lucht denken mensen vaak  
aan vervuilende fabrieken of drukke snelwegen,”  

SPECIAL DAGLICHT

Daglichtvoorzieningen zijn niet alleen nuttig voor daglichttoetreding in het 

gebouw, maar ook meer algemeen voor het binnenklimaat. De VELUX Groep 

lanceert naar aanleiding van onderzoeksresultaten een bewustzijns campagne  

voor gezonde gebouwen.

Verdien nu VELUX Rewards 
op alle VELUX producten!*

*excl. gootstukken, toebehoren en blank afgelakte dakramen.

Schrijf je in op www.velux.nl/rewards

The Indoor Generation

Verbeter je indoor life met meer daglicht 
en frisse lucht!

The indoor generation: een generatie die 90% van zijn tijd 
binnen door brengt. Geïsoleerd, in het donker of in kunst-
licht. Iets wat niet altijd even prettig of gezond is.

Daglicht en frisse lucht hebben een directe invloed op een 
betere gezondheid en welzijn. VELUX oplossingen zijn 
daarom ook een e� ectieve manier om je woning te 
veranderen.

VELUX koepel gebogen glas
met     designmet     design

• Unieke koepel van gebogen glas
• CurveTech design zorgt voor perfecte afwatering
• Uit te breiden met VELUX buitenzonwering en raamdecoratie
• Inbraak werend en gemaakt van 6 mm dik gehard glas
• Verkrijgbaar met vaste of ventilerende opstand
• Regensensor standaard bij VELUX INTEGRA®

• Te monteren op daken van 0-15°

VEL8161 Adv Roofs_v5.indd   1 25/05/2018   10:24



Het innovatieve Koepellux uit Langedijk (Noord Holland) levert duurzame koudebrugvrije glas dakkoepels aan de utiliteits 
– en woningbouw. Naast deze dakkoepels geeft het bedrijf ook advies over alle soorten glas dakconstructies en koudebrug-
vrije lichtstraten. 

Koepellux bouwt mee aan 
een duurzaam Nederland

advertorial

hebben een zeer hoge isolatiewaarde, meervoudige EPDM-afdichting met 
HR++ of HR triple beglazing. Dit is inclusief de geïsoleerde opstanden tot 
wel 700 mm hoog, die afgestemd zijn op de toenemende dikte van de da-
kisolatie. 

Voordeel van deze dakkoepels is dat ze aan alle eisen voldoen: goede iso-
latie, luchtdichtheid, hoge veiligheid én optimale lichtinval. Er bestaat een 
keuze uit HR++- en HR triple- gelaagde en zonwerende beglazing, opgeno-
men in de thermisch gescheiden aluminium of kunststof profielsystemen, 
waardoor koudebruggen mede worden voorkomen. Bovendien wordt glas 
niet dof en is minder krasgevoelig en makkelijker recyclebaar dan kunst-
stof. Tevens zijn de glas dakkoepels stootbestendig, doorvalveilig (getest op  
1200 Joule) en voldoen ze aan de hoogste eisen. Daarnaast kan ook HR3- of 
HR4-beglazing met kwalificaties voor PassiefHuis geleverd worden. 

SCHUIFBARE DAKLUIKEN MET GLAS
“En we blijven innoveren”, vervolgt Hoebe. “Sinds 2018 is ons assortiment 
uitgebreid met verschillende typen schuifbare glas dakluiken. Naast een 
optimale balans tussen isolatie, toegang van daglicht en comfort, zijn deze 
luiken zeer geschikt voor een verbinding met dak of dakterras.” Er is keuze 
uit HR++ en HR triple glas, helder, zonwerend of mat. Deze glas dakluiken 
kenmerken zich door het feit dat ze niet gevoelig zijn voor windbelasting 
op hoger gelegen daken. Ook zijn ze voorzien van persoonsbeveiliging met 
sensoren tijdens het openen en het sluiten. 

LICHTSTRATEN
Hoebe: “We leveren en monteren ook koudebrugvrije lichtstraten voor nieu-
we bedrijfsgebouwen, maar we kunnen ze eveneens vervangen in bestaande 
panden. Deze lichtstraten zijn opgebouwd uit thermisch gescheiden profie-
len. We kijken hierbij ook meteen naar de energietransitie en verbetering  
van isolatie. Wij kunnen een Uwindow/Utotaal isolatiewaarde bereiken van 
1,1 W/m2 K over de gehele lichtstraat. Er is keuze uit meerdere combinaties 
van beglazing voor inval van daglicht mogelijk, waarbij ook gekeken wordt 
naar de invloed van zonnewarmte. Bij het toepassen van koudebrugvrije licht-
straten kan de klant gebruikmaken van de energie-investeringsaftrek (EIA).” 

BRANDWEREND
Koepellux levert ook 30 minuten brandwerende dakkoepels volgens  
EI 30 WBDBO, om de brandveiligheid en brandoverslag te beperken.  
Deze zijn leverbaar in vlak glas 10 graden hellend, maar ook als zadelkap. 
Beide typen worden geleverd met certificaat. Deze brandveilige dakkoepels 
voldoen eveneens aan alle eisen op het gebied van isolatie, toetreding van 
daglicht, vermindering van warmte en/of energieverlies. Tevens zorgen ze 
voor meer wooncomfort.

ONDERHOUD
“We denken van tevoren al mee over het onderhoud van al onze systemen. 
Zo kan de levensduur van een goed product nog verder verlengd worden”, 
 aldus Hoebe. “Uiteraard willen we graag producten verkopen, maar we 
 willen op de langere termijn vooral tevreden klanten en dan is een duurza-
me oplossing altijd de beste. Daarom zijn we ook zo blij met alle innovatieve 
ontwikkelingen voor onze branche.” ■

“We helpen onze klanten dagelijks om vanuit onze expertise een optimaal 
klimaat in hun pand te creëren”, vertelt directeur-eigenaar Piet Hoebe van 
Koepellux enthousiast. “Daarbij kijken we vanuit de wensen van de klant naar 
de perfecte balans tussen isolatie, behoud van warmte, lichtinval en comfort 
voor zowel woningen als bedrijfsgebouwen. We gaan daarbij uit van de dag-
lichtinval en de reductie van warmteverlies. Sinds 2013 is het in de EU verplicht 
om na levering en/of montage van onze producten een prestatieverklaring 
(Declaration of Performances, ofwel DOP) af te geven. Hierin zijn alle eigen-
schappen en prestaties van de producten en constructies expliciet vermeld.”  

DUURZAAMHEID
Koepellux kiest voor haar producten voor duurzame materialen, waarbij 
eveneens gelet wordt op eventueel hergebruik en de gewenste BREEAM 
‘Excellent’-specificaties. Ook denkt het bedrijf mee over energiezuinige 
of -neutrale woningen of bedrijfspanden. “We kunnen bijvoorbeeld dak-
koepels leveren die voldoen aan de ‘Passiefhuis Methode’. Deze stelt veel 
zwaardere eisen aan de isolatie en integratie van een glas dakkoepel”, ver-
telt Hoebe. “Een optimaal verlopende isotherm vermindert de koudebrug 
van deze koepels. We noemen dit het totaal geïsoleerde koudebrugvrije glas 
dakkoepel-concept. Deze zorgt ook voor een efficiënt energieverbruik. Hier-
door is het risico op condensvorming aan de binnenzijde van een dakkoepel 
bij een lage buitentemperatuur behoorlijk verminderd. Daarnaast behoren 
passieve ventilatie en externe zonwering hier ook tot de mogelijkheden.” 

DAKKOEPELS
Dakkoepels zijn in veel uiteenlopende soorten, maten en modellen verkrijg-
baar. Ze variëren van kleine ronde glas dakkoepels tot platte of piramidevor-
mige glas dakkoepels. En van gesloten versies tot exemplaren, die elektrisch 
of handmatig te openen zijn voor veel ventilatie. Koudebrugvrije glas dak-
koepels zijn op luchtdichtheid getest en zorgen ervoor dat de warmte in het 
pand behouden blijft. Daarnaast maakt de keuze voor comfort, hogere ge-
luidsisolatie, besparing op de energierekening en minder belasting van het 
milieu, de investering direct lonend. De duurzame dakkoepels van Koepellux 

Auteur| Lilian Heijmans    Beeld| Koepellux
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Rekentool voor  
glastoepassingen

biedt architecten, ontwerpers, gevelbouwers en glasverwer
kers dak en geveloplossingen, waarmee ze esthetische en 
functionele mogelijkheden kunnen verkennen en aan com
plexe eisen op het vlak van energie, daglichttoetreding en 
akoestiek kunnen tegemoetkomen. Het is onze visie om waar
de voor onze klanten te creëren en we zijn ervan overtuigd 
dat deze nieuwe software daartoe zal bijdragen door hen de 
tools te bieden die ze nodig hebben om de hoogwaardige 
glascombinatie die het best bij hun volgende project past  
te begrijpen en te bepalen.”

De berekeningsmethode die bij de configuratieeditor  
Glass Analytics wordt gebruikt, is door de aangemelde 
instantie KIWA gecertificeerd voor nauwkeurigheid volgens 
EN410 en EN673. De berekeningsgegevens zijn afkomstig  
van gecertificeerde waarden om de betrouwbaarheid van 
de gegenereerde gegevens voor gebruik bij het ontwerpen 
van gebouwen en bouwwerken te garanderen. ■

Met Glass Analytics hebben gebruikers toegang tot een en
kel onlineplatform met een reeks berekenings en visualisatie
tools, waaronder een uitgebreide configuratieanalyse,  
akoestische berekeningen, fotorealistische weergave, bouw
informatiemodellen (BIM), etc. Het is het nieuwe platform  
van Guardian voor de analyse van glas en beglazings
systemen en vervangt de Guardian Configurator, die nu  
is gedeactiveerd. 

Om de toegang tot de analytische tools te vereenvoudigen 
en te verbeteren, is de berekeningssoftware voor akoestische 
isolatie in Glass Analytics opgenomen, waardoor gebruikers 
een uitgebreide analyse van de glas en beglazingspresta
ties op een enkele plaats kunnen uitvoeren.

Iedere tool van Glass Analytics draagt tot het glasselectie
proces bij en helpt de gebruiker om de juiste glasoplossing 
voor de ontwerpdoelstellingen van zijn project te vinden.  
Bij iedere stap van het ontwerp, specificatie en bouwproces 
geven de tools specifieke informatie over de esthetische en 
glasprestatiewaarden voor de juiste samenstelling van  
de beglazing volgens de projecteisen. Met Glass Analytics 
kunnen gebruikers:

•  de prestaties in het midden van de ruit berekenen voor 
configuraties op maat ;

•  de akoestische prestatie van verschillende beglazings
configuraties bepalen;

•  fotorealistische weergaven van standaard of op maat 
gemaakte glassamenstellingen aanmaken; 

•  toegang krijgen tot de inhoud van robuuste bouw
informatiemodellen (BIM) op maat; 

•  projectberekeningen bewaren en gebruiksklare rapporten 
voor klanten aanmaken. 

Dimosthenis Liouris, directeur van het technisch adviescen
trum van Guardian Glass in Europa vertelt: “Glass Analytics 

SPECIAL DAGLICHT

Guardian Glass heeft de veelgebruikte reeks webgebaseerde softwaretools  

van het bedrijf verbeterd, waarmee gebruikers de voordelen van glas met  

hoge prestaties in de gevels en daken van gebouwen beter kunnen aantonen.

Voordelen van de dakkoepels van Koepellux:

• Breeamcertificatie optie afgestemd op de eisen anno nu

• Hoog innovatieniveau voor het beste product

• HR++, HR3 en HR4 gelaagd glas in een thermisch gescheiden beglazingsysteem

•  Hoge mate van veiligheid, optie: gelaagd glas, vliegvuurbestendig, 30 minuten brand-

werend of inbraakwerend, weerstandklasse 2, maximal niveau P4A

• U ontvangt een DOP prestatieverklaring

Kies voor dakkoepels van glas! Die zijn goed geïsoleerd, duurzaam, 
hebben een hoog comfort en een prima lichtinval. 
Kies daarom voor de kwaliteit van Koepellux.

Bouwt mee aan een Duurzaam Nederland

Meer info? | 0226 343333 | www.koepellux.nl

Dakkoepels van Koepellux:
Perfecte combinatie van comfort en hoge energieprestaties

Koepellux adv Roofs juni 2018.indd   1 28-05-18   10:33
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NIEUWSLIJN SPECIAL DAGLICHTNIEUWSLIJN SPECIAL DAGLICHT

COMBINATIE VAN DAGLICHT EN LEDLICHT
Illumy by Luxlight is een platdakraam met geïntegreerde 
ledverlichting. Vier vragen lagen aan de ontwikkeling van 
Illumy ten grondslag: 
• ‘Hoe krijgen we het meeste daglicht in een woning?’ 
• ‘Hoe krijgen we de lichtkleur zo natuurlijk mogelijk?’ 
• ‘ Hoe kunnen we met kunstlicht zorgen voor aanvullende 

verlichting op donkere momenten?’
• ‘ Hoe kunnen we een energiezuinig dakraam maken dat 

in de winter energie genereert en in de zomer warmte 
tegenhoudt?

De designers vonden de antwoorden en zijn erin geslaagd 
om ze te verenigen in één ontwerp. Door een Illumyplatdak
raam komt het meeste daglicht in de woning. Door de toepassing van Crystall HR++ triple 
glazing is het daglicht natuurlijk en kleurecht. Het kan met koel wit of sfeervol warm kunst
licht op een gedoseerde manier worden aangevuld. De isolatiewaarde en buitenzonwering 
maakt dit platdakraam geschikt voor energieneutraal bouwen.

NORM VOOR VLAKGLAS VAN GEBOUWEN GEPUBLICEERD
NEN heeft onlangs NEN 3569 ‘Vlakglas voor gebouwen  
 Risicobeperking van lichamelijk letsel door brekend glas’ 
 gepubliceerd. Deze norm geeft antwoord op de regeling 
van betrouwbaarheid. NEN 3569 geeft eisen voor verticaal 
 geplaatst, rondom lijnvormig opgelegd vlakglas, toegepast als 
bouwproduct voor gebouwen en bouwwerken. Doel van de 
norm is het beperken van het risico van lichamelijk letsel door 
het breken van glas ten gevolge van een stootbelasting door 
personen. Gedoeld wordt op letsel door scherven en letsel  
door vallend glas. Letsel door het bezwijken zelf wordt geregeld 
in NEN 2608 (over het draagvermogen en de vervormingen  
van vlakglas; methode Fine & Kinney). Deze norm vervangt  
NEN 3569:2011

FAKRO NEDERLAND LANCEERT CAMPAGNE ‘T MOOISTE LICHT
Dakramen kunnen veel meer bijdragen aan woon 

beleving, comfort en duurzaamheid dan nu het geval is.  
FAKRO Nederland, specialist in ramen voor hellende en  

platte daken, brengt die boodschap deze lente voor alle  
woonconsumenten in haar nieuwe campagne ‘t Mooiste licht. 

 
“Jaarlijks verkopen we vele duizenden dakramen via de bouwwereld voor nieuwbouw en  

renovatie projecten in Nederland. Omdat we willen bijdragen aan woonbeleving, comfort en  
duurzaamheid willen we vooral consumenten inspireren hoe zij de mogelijkheden van daglicht in  
huis kunnen vergroten. Want licht doet leven en geeft kleur aan je dag en aan de ruimtes in huis”,  

zegt Theo Peters, directeur van FAKRO Nederland. “Daarom deze campagne waarin we woon
consumenten uitnodigingen om samen met FAKRO ‘t mooiste licht in huis te creëren.”

GLASSTEC VERKLEINT KLOOF THEORIE EN PRAKTIJK
De jubileumeditie van Glasstec wordt volgens een 

vernieuwd concept van 23 tot 26 oktober 2018 georga
niseerd in Messe Düsseldorf. Naast een nieuwe look zal het 

conferentieconcept nog meer toegevoegde waarde bieden 
voor alle doelgroepen van bezoekers. Met een groot aantal 

presentaties biedt de conferentie in hal 10 diepgaande achtergrond
kennis en wordt de kloof tussen theorie en praktijk verder verkleind. Aftrap van 

het evenement op de ochtend voor de beurs zal de technologieconferentie ‘function meets 
glass’ zijn. Op dinsdag presenteren de partners HVGDGG en BV Glas de thema’s glasproductie 
en markten. De thematische focus op woensdag ligt op nieuwe en toekomstige technologieën, 

gepresenteerd door de Duitse Engineering Federation (VDMA). Op donderdag vindt een op 
architectuur gericht ochtendprogramma plaats. 

RECORDAANTAL INSCHRIJVINGEN VOOR 
 INTERNATIONAL VELUX AWARD 2018
Een recordaantal van 3318 teams heeft zich dit  
jaar aangemeld om mee te dingen naar de  
International VELUX Award (IVA). De competitie is de 
grootste wedstrijd voor architectuurstudenten in zijn 
soort. De teams strijden om een prijzenbedrag van 
maximaal € 30.000 en de kans om hun daglicht
projecten te presenteren aan een jury met inter
nationaal gerenommeerde architecten tijdens  
het World Architecture Festival eind november 
in Amsterdam.

3.480 M² KOEPEL VOOR AQUA MUNDO CENTER PARCS
Na 18 jaar is de koepel van zwembad Aqua Mundo in Center Parcs 
Kempervennen vervangen. Met 900 nieuwe 3wandige, heldere koepels 
is in slechts 4 weken een koepeloppervlak van 3.480 m² gerealiseerd 
voor nog meer daglicht.

JET BIK en Cornelissen Aannemingsbedrijf bv hebben in dit korte tijdsbestek de oude schil van koepels vervangen door  3wandige 
kunststof slagvaste koepels. Het geraamte is wit geschilderd. De heldere 3wandige koepels zijn voorzien van hoogwaardige 
 afstandprofielen die zorgen voor een goede isolatie. Er is bewust voor kunststof gekozen, omdat dit lichter is voor de constructie.  
Het totale koepeloppervlak met 900 koepels zorgt ervoor dat elke bezoeker van het zwembad straks kan genieten van een  
zee aan daglicht.

VEEL DAGLICHT ZIEN HEEFT POSITIEVE INVLOED OP NACHTRUST
De kwaliteit van de nachtrust zou een positieve invloed krijgen door 
het licht waaraan mensen gedurende de dag worden blootgesteld. 
Chronobiologiewetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen 
deden van 2014 tot 2016 onderzoek onder 20 jonge, gezonde proef
personen. Zij werden op verschillende momenten in het jaar in hun 
thuisomgeving getest. Zij droegen kleine dataloggers die zowel de 
lichtintensiteit die zij te zien kregen maten, als de diepte van hun 
slaap op basis van EEGsignalen. Uit de resultaten, gepubliceerd in 
het wetenschappelijke tijdschrift Sleep, bleek dat blootstelling aan 
zonlicht zorgt voor een diepere, ononderbroken slaap in de volgende 
nacht. Ook geldt dat hoe vroeger mensen in de ochtend worden 
blootgesteld aan fel licht, hoe vroeger ze ’s avonds in slaap vallen.
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De daken van toen
Het winnen van een award. Dat had ik nooit voor mogelijk 
gehouden. Ik ben er best wel trots op en had het zeker niet 
verwacht, toen ik samen met een aantal bekende vrouwen 
en mannen uit de dakenbranche genomineerd werd voor 
de verkiezing van de Dakenman of vrouw van het Jaar 2017. 
Nu ik het gewonnen heb, staat er wel wat tegenover,   
namelijk dat er van mij gevraagd wordt om in de komende 
10 uitgaven van Roofs een column te schrijven. Best een 
leuke uitdaging. Temeer omdat ik nu zelfstandige ben en dus 
niet meer werkzaam ben voor een werkgever. Natuurlijk zal 
ik me gedragen, maar ik ben me ervan bewust meer vrijheid 
van spreken te hebben.
Het is wellicht goed om eens technisch zo’n 42 jaar terug 
te blikken. Ik ben mijn ‘dakencarrière’ in 1976 bij Cekadak in 
Maassluis begonnen. Cekadak was de dakdekkerspoot van 
Cindu Key en Kramer. Het grote verschil tussen Cindu en Key 
en Kramer was dat Cindu producten maakte op basis van 
teer/mastiek en Key en Kramer op basis van asfaltbitumen. 
Maar toen beide bedrijven begin jaren ’70 samengingen, 
werd gekozen voor asfaltbitumen voor op de daken.  
De Cindu had genoeg mogelijkheden om van teer en 
mastiek andere producten te maken, zoals harsen en pek
electroden voor de bauxiet en aluminium industrie. Cindu 
had toen een langlopend  contract om teer/mastiek van de 
toenmalige Hoogovens af te nemen. 
In de jaren ‘60 werd er omgeschakeld naar aardgas.  
De gasfabrieken bij de grote steden werden gesloten.  
Daardoor werd de productie van teermastiek verminderd  
en de beschikbaarheid daarvan stopte.
Maar toen ik begon, was er nog voldoende mastiek voor
handen om er mastiekdaken mee te maken. En dat werd 
dan ook nog voldoende gedaan. Het was nog niet ver
boden, hoewel men toen al wist welke milieubelastingen  
(zeer hoog PAKgehalte) er waren. Men had echter toen  
best goede ervaringen met deze daken. Zolang de onder
grond maar niet geïsoleerd was en voldoende stabiel.  
En het juiste onderlaagpapier werd toegepast en er een 
kwak grind op werd gelegd. Zelfs afschot was niet nodig 
(liever niet!!). Dat deze daken 80 à 100 jaar meegingen  
was geen uitzondering!
Echter, de energiecrisis in ’73 bracht een ommekeer  
teweeg. Steeds meer daken werden geïsoleerd volgens 
het warmdak principe en daar ging het in combinatie met 
mastiek (laag verwekingspunt) verkeerd. Het mastiek kon 
z’n warmte niet meer kwijt, met enorme smeerlekkages als 
gevolg. Begin jaren ’80 werd de toepassing om milieutech
nische redenen verboden en kwam er een eind aan de 
verwerking van mastiek op daken.
Maar daarmee was het milieuprobleem nog niet opgelost. 
We hadden gedurende een lange periode veel platte daken 
voorzien van mastiek. Hoeveel precies weten we niet, maar  
het zullen vele tientallen miljoenen m2 zijn geweest. In de 
loop van de tijd, nadat de mastiek werd verboden en er 
onderhoud aan deze ‘oude mastiekdaken’ moest worden 
gepleegd, ontstond een ander probleem. De oude mastiek

daken slopen en afvoeren was toen geen optie. 
We  hadden geen oplossing voor het 
opwerken van de mastiek en het was 
duur. Dus was de oplossing: laten 
liggen en er een nieuw bitumi
neus dak overheen aanbrengen. 
Het ging fout doordat op de 
bestaande mastiekbedekking 
een toplaag te werd gebrand 
of gegoten. Hiermee was de 
bitumineuze toplaag ook che
misch afval geworden! Een 
‘betere’ (??) oplossing was het 
bestaande mastiekdak eerst 
bij te isoleren, voordat een nieuw 
dakbedekkingssysteem werd aan
gebracht. Het oude mastiekdak kreeg 
daardoor een nieuwe functie in de vorm 
van een damp remmende laag en het werd 
in de zomer niet zo warm meer, waardoor smeerlekkages 
werden uitgesloten. Zoals bekend kon het grove grind niet 
allemaal van de mastiek bedekking worden gehaald. Deels 
was het grind in de  mastiekbedekking gezakt en kon het niet 
voldoende  verwijderd worden. 
Op deze ‘ongelijke’ ondergrond kon je niet stabiel genoeg 
isolatieplaten leggen. De oplossing was om de isolatieplaat 
aan de onderzijde te voorzien van een extra zachte laag,  
die gemakkelijk over het resterende grind te drukken was. 
Hierdoor kwam de isolatie toch stabiel te liggen als onder
grond voor het nieuwe dakbedekkingssysteem. Op deze 
wijze zijn vele daken onderhouden en voorzien van een 
nieuw dak. 
Het vervelende is dat deze wijze van onderhoud plegen op 
bestaande mastiekdaken thans nog regelmatig wordt ge
daan, terwijl we nu veel beter weten hoe erg het negatieve 
effect is van PAK (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen)  
op ons milieu!! Daarnaast zijn er nu mogelijkheden om deze 
mastiekdaken op te werken of te vernietigen. Hier kom ik later 
op terug.
Mijn pleidooi is dan ook: wanneer je een bestaand 
 mastiekdak moet onderhouden of renoveren, haal het  
oude mastiek dak er af, laat het vooral niet liggen.  
Natuurlijk zijn er kosten aan verbonden, maar laten we  
dit milieuprobleem nu oplossen en niet doorschuiven  
naar de volgende generatie. ■

Bram Kranenburg

COLUMN DAKENMAN VAN HET JAAR 2017

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
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Het nieuwe hoofdkantoor van Bolidt in HendrikIdoAmbacht wordt   

ingericht als Experience & Innovation Centre. De twee dakvlakken stelden  

het verantwoordelijke dakbedekkersbedrijf voor de nodige uitdagingen.

Waterdichte detailleringen 
een uitkomst bij nieuw  
innovatiecentrum

 praktisch gebruik en esthetiek: het komt allemaal samen in 
dit gebouw. De producent zoekt er nadrukkelijk de samen
werking om innovaties voort te brengen of om commerciële 
activiteiten internationaal uit te rollen. Overheid, onderwijs en 
ondernemers vinden in het Experience & Innovation Center  
een plek voor kennisdeling. De realisatie van de  gebouwen 
gaat gelijk op met de ontwikkelingen van de directe 
 omgeving. Deze ontwikkelingen tezamen vallen onder 
de naam AREA78, naar analogie van het in de Nevada 
Desert gelegen AREA51, waar spraakmakende projecten 
zijn voortgebracht die in beginsel geheim waren. Tegen het 
Experience & Innovation Centre ‘Driepunt’ wordt een nieuwe 
productielocatie voor kunststof vloeren gerealiseerd: ‘Esthec’.

INTERACTIEVE PROEFOPSTELLINGEN
Het gebouw is dus op kennisdeling ingericht. Tevens is in 
de inrichting rekening gehouden met milieuvriendelijkheid 
en duurzaamheid. Maximaal doorzicht was een belangrijk 
uitgangspunt in het ontwerp. Daarom zijn zo min mogelijk 
kolommen gebruikt en creëerde men doorzichten met veel 
glas. Tegelijkertijd krijgt het gebouw veel uitkragende luifels. 
Het kost dus nogal wat rekenwerk om alle constructies 
 voldoende draagkracht mee te geven. 

Lüchinger Architects heeft voor het Experience & Innovation 
Centre ‘Driepunt’ een gebouw ontworpen dat zich kenmerkt 
door zijn vloeiende lijnen, transparantie en vrije routing door 
het gebouw. Door de open plattegronden en veelvuldig 
gebruik van glas zijn verschillende programmaonderdelen 
gelijktijdig te zien. De drie verdiepingen zijn te bereiken met 
de trap of via de volledig transparante lift. Een vide geeft 
zicht op de vloer met interactieve proefopstellingen en  
op de andere activiteiten van Bolidt. Zo is een gesloten 
 industrieel complex getransformeerd tot een open  machine 
waar bezoekers kennis kunnen maken met de diverse 
 facetten van het bedrijf.

Het gebouw heeft twee dakvlakken. Op het bovenste, een 
betondak, worden zonnepanelen en installaties geplaatst. 
Vanwege de windbelasting is ervoor gekozen de zonne
panelen te bevestigen op een stalen draagconstructie met 

constructieve poeren. Het was dus zaak dat de poeren goed 
waterdicht zouden worden ingewerkt. Datzelfde geldt voor 
de overige detailleringen.

Een verdieping lager bevindt zich de vide met de inter
actieve proefopstellingen: een uitkraging waar verschillende 
gebruiksfuncties op worden gerealiseerd. Het gebruiks
gedeelte bevindt zich op een staalplaat die op bevesti
gingspunten (350 in totaal) bovenop de waterdichte laag 
wordt geplaatst. De staalplaat is afgewerkt met een kunststof 
vloerafwerking van Bolidt. Hier bovenop worden verschillende 
gebruiksfuncties getoond, waaronder een basketbalveld  
en ‘parkeerplaatsen’.

Bolidt, specialist in kunststoftoepassingen, realiseert op  
dit moment een nieuw hoofdkantoor met productie 
locatie. Het hoofdkantoor, ‘Driepunt’, wordt ingericht als  
Experience & Innovation Center. In dit gebouw kan men  
de vele toepassingen van kunststof bekijken en beleven,  
alsook inzicht krijgen in de diverse activiteiten van  
de producent. 

Het gebouw heeft uiteindelijk drie functies: het is een 
 ‘modern warehouse’, een productielocatie van prefab mate
rialen en een innovatiecentrum. En al deze functies hebben 
hetzelfde doel, namelijk de bezoekers de eigenschappen 
van kunststof en Bolidt te laten zien. Veiligheid, techniek, 

RoosRos Architecten

JHet Dak van het  aar 2018
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NIEUWBOUW EXPERIENCE & INNOVATION CENTRE ‘DRIEPUNT’  
TE HENDRIK-IDO-AMBACHT
• OPDRACHTGEVER:  BOLIDT, HENDRIKIDOAMBACHT
• ONTWERP:  LÜCHINGER ARCHITECTS, ROTTERDAM  

EN ROOSROS ARCHITECTEN, OUD BEIJERLAND
• BESTEK:  BOUWADVIESBUREAU KABU, HILVARENBEEK
• AANNEMER:  BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURG BV, STOLWIJK
• DAKDEKKER:  HOLLANDDAK, WAALWIJK
•  LEVERANCIER/PRODUCENT  

DAKBEDEKKING:  CARLISLE® CONSTRUCTION MATERIALS BV

van 1 meter breed toe te passen. Hiertoe zijn waar nodig 
smallere dakbanen toegepast.

Een andere uitdaging was het aanbrengen van een 
 PIRafschotisolatie ten behoeve van het meerzijdige afschot. 
De isolatie is opgebouwd in drie lagen met een aanvangs
dikte van Rc 6,0 m² K/W. Deze isolerende eigenschappen,  
de toepassing van zonnepanelen op het dak en de  
overige maatregelen die in het pand zijn genomen, hebben  
ervoor gezorgd dat het gebouw is gecertificeerd volgens 
BREEAM Excellent. ■

DETAILLERINGEN 
Vanzelfsprekend was het belangrijk dat de (onderliggende) 
waterdichte laag op beide dakvlakken ook daadwerkelijk 
waterdicht zou zijn en blijven. In het voortraject heeft de voor
schrijvende instantie RoosRos architecten in samenwerking 
met Bouwadviesbureau Kabu te Hilvarenbeek voor  
EPDM dakbedekking gekozen (RESITRIX® SR). Hollanddak bv, 
een erkende verwerker van de fabrikant, heeft de werkzaam
heden conform bestek en verwerkingsrichtlijnen uitgevoerd, 
om zo de beoogde kwaliteit te garanderen. Denk hierbij aan 
het lucht en stromingsdicht aanhelen met een damprem
mende laag, het naadloos aansluiten met de isolatie, alsme
de het inwerken conform de RESITRIX® detailleringsmethodiek 
met behulp van prefab hulpstukken (‘tongen’ en ‘nieren’), 
die de fabrikant voor deze toepassingen beschikbaar heeft. 
 
Op de staaldaken ligt een dampremmende laag van PEfolie 
in combinatie met een vlakke PIRisolatie. Op de  betondaken 
is afschot gerealiseerd met PIRafschotisolatie. De EPDM dak
bedekking is mechanisch bevestigd in de overlappen.  
Middels een windbelastingsberekening is het aantal beves
tigers per m² bepaald. Aan de hand hiervan is een banen
plan opgesteld dat bindend is geweest voor de realisatie. 
Hier zat ook direct de uitdaging: de hoogte van de daken,  
in combinatie met het windgebied en de uittrekwaarde van 
de EPDM dakbedekking, liet het niet overal toe om banen 

Bolidt Hendrik Ido Ambacht (2018) 
RoosRos Architecten

CARLISLE® biedt duurzame EPDM 
afdichtingen voor daken, gevels en 
gebouwen. 

Voor elk project een passende oplossing. 

Maatgerichte service: Individueel technisch 
advies en productbeoordelingen, van 
ontwerp tot realisatie.

Summertime Amsterdam (2015)
SeARCH architecture and urban planning

Bierbrouwerij De Werf Enkhuizen (2017)
Mark Fuller Architects

WWW.CCM-EUROPE.COM

Genomineerd voor het 
‘Dak van het Jaar’
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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

Bestel gewoon vanaf 
de bouw!

ACTIONDAK

WWW.ACTIONDAK.NL

Actiondak, de online groothandel in:

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

- DAKRANDAFWERKING - VEILIGHEID - GEREEDSCHAP - KLEDING
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Sinds januari 2018 is Sander Scheper voorzitter van de Stichting Roof Update. 

In dit artikel stelt de stichting hem voor en wordt zijn visie op het dak voor het 

voetlicht gebracht.

Durf meer op het dak
STICHTING ROOF UPDATE

onderling, ten behoeve van innovaties en het inzetten van de  
stichting als kennisplatform voor advies over brede mogelijk
heden op daken. Daarop zal ik voortbouwen. Maar de leden 
verwachten natuurlijk dat ik met mijn kennis en ervaring 
ook een eigen inbreng toevoeg. En die zie ik in het bij elkaar 
brengen van kennis op het gebied van durf op het dak en 
tegen de gevels. Verbinden van innovaties en partijen.”

“Heb je onze kassen gezien waarin we planten verticaal 
 opkweken ten behoeve van de groene gevels? Hier komt 
veel kennis en ervaring in samen. Binnen de stichting  
kunnen deze gegevens en alle andere onderzoeken weer 
van nut zijn voor de dak en geveloplossingen die we  
samen met de leden kunnen realiseren. Zo hebben we 
 toegang tot de laboratoria van BvB substrates, Joosten kunst
stoffen of die van Polygum en nemen we deel aan de  
Green Deal Groene Daken. Daarmee hebben we met de 
stichting enorm veel kennis beschikbaar om dingen aan 
elkaar te knopen.”

SOLIDE BASIS VOOR INNOVATIES
Het weekend voor ons gesprek barstte de lucht open boven 
OostNederland en stonden de straten blank. Wat er normaal 
in een maand viel, kwam in één regenbui naar beneden. 
Scheper: “Er zijn veel groendakoplossingen die daarop zijn 
ontworpen: een conventioneel extensief groendak neemt al 
zo’n 50% van het regenwater op en een waterretentie dak zal 
al het water opslaan en later afvoeren.”

“Onze huidige kennis en mogelijkheden leggen een solide 
basis voor meer durf op het dak. Groen, beleving, energie. 
We kunnen al veel meer. In onze adviezen zullen we daarom 
gemeenten, projectontwikkelaars en andere opdrachtgevers 
wijzen op de haalbaarheid van meerwaarde van de ruimte 
op het dak. Dat heeft niet alleen financiële voordelen,  
maar ook, en vooral wat mij betreft, een maatschappelijk 
belang. Ik denk dat het leveren van een maatschappelijke 
bijdrage een sterke motivatie is om net iets meer durf te 
tonen op het dak. Van extensieve groendaken met sedum tot 
intensieve daktuinen met heesters, bomen en wandelpaden, 
in combinatie met energieopwekking.”

“Steeds meer vinden we met de stichting ruimte voor anders 
denken en ontwikkelingen waarmee we architecten met 
wilde plannen ondersteunen of conservatieve opdracht
gevers helpen een stap verder te zetten. Het gebruik van 
regenwater voor de beplanting tegen, op en in het gebouw 
bijvoorbeeld. Het verhogen van de waarde van een gebouw 
in de renovatiemarkt door toevoeging van extra functionali
teit en uitstraling aan de gebouwschil. We kunnen onze kennis 
inzetten om van gebouwen in de renovatiemarkt weer aan
trekkelijk vastgoed te maken.”

Alle groendakoplossingen van Sempergreen en de   
Stichting Roof Update voor BIM ontwerpen zijn gratis te 
beschikbaar en gratis te downloaden. Evenals uitge
breide  informatie over vier daksystemen die de stichting 
al  ontwikkelde. Scheper is voor meer durf, maar wel onder 
voorbehoud: “Het is funest voor de gevel en dakenmarkt  
als er ondoordachte oplossingen worden toegepast!”

KRACHT VAN KLEIN
“Het werk van de stichting krijgt weer een enorme boost  
de komende jaren. Nu de steden met steeds dringender 
 vragen kampen (over regenwaterbuffering, luchtkwaliteit, 
ruimtegebruik en kwaliteit van leven in de stad), moeten wij 
als stichting de oplossing onderbouwen die naast functio
neel en financieel goed doordacht, ook veilig en maat
schappelijk verantwoord is.” 

Om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de beschikbare tijd 
van onze deskundigen voor de stichting, combineren  
we de vergaderingen met een bedrijfsbezoek of het uit no
digen van een externe deskundige als spreker. Vaak organi
seren we een bijeenkomst rond een innovatie waar meer
dere van onze leden betrokken zijn, om met hun input het 
concept te versterken.” 

“De stichting is een sterk merk. Het verhaal klopt. Maar door 
de drukke agenda van de leden, en de beperkte middelen, 
is er geen grote aandacht voor marketing of promotie.  
En misschien is dat ook wel de charme van de stichting.  
Er zit geen commerciële drang achter, dus kunnen we ook 
een gesprek aangaan met vragende partijen in vertrouwen 
over de volle breedte van het spectrum, waarbij de focus  
ligt op de beste oplossing voor de gesprekspartner en  
de maatschappelijke bijdrage die we met het benutten van 
het dak kunnen leveren. ”

“Veel kennis is al aanwezig in ons netwerk, maar we zouden 
ons graag nog versterken met een deskundige uit de instal
latiebranche en uit de hoek van ingenieursbureaus voor de 
bouw. Integratie van kennis is van groot belang om de durf 
op daken ook verantwoord om te zetten in daden.” ■

Ronald Bochove, Stichting Roof Update

De stichting is een kennisplatform van deskundigen dat door 
actieve kennisdeling, objectieve, hoogwaardige en duur
zame oplossingen biedt voor daken en gevels in Nederland. 
Sander Scheper is projectadviseur bij Sempergreen en kwam 
vorig jaar ter vervanging van zijn collega Joris Balvers als 
deskundige bij de Stichting Roof Update. Hij wil vooral de 
organisatie als advies, kennis en innovatieplatform inzetten 
om meer mogelijk te maken op het dak. “Met onze huidige 
kennis en ervaring kunnen we veel meer met de gebouw
schil dan we nu laten zien.”

Om de twee jaar kiezen de leden een nieuw bestuur.  
Eind vorig jaar droeg voorzitter Marc Rotmans de voorzitters
functie over aan Scheper. “Ik ben relatief nieuw bij de 
stichting en heb me de afgelopen maanden flink ingelezen 
en me geïnformeerd bij de leden,” zegt hij. “In 2016 heeft 
de stichting een paar strategische sessies gehouden en 
hebben we lijnen uitgezet waarop we ons willen focussen. 
Nadruk lag hierbij op het delen van kennis tussen leden 

Sander Scheper, voorzitter van de Stichting Roof Update.
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Begin dit jaar is Braber Dakmaterialen verhuisd naar een nieuwe  

locatie in Den Haag. Zowel het pand als de locatie zelf betekenen een  

duidelijke verbetering ten opzichte van de vorige locatie. Roofs sprak  

met vestigingsmanager Arno van der Kuij.

Braber Dakmaterialen  
verhuist naar nieuwe locatie

BEDRIJFSNIEUWS

de westzijde van de stad,” vertelt Van der Kuij. “Het hele team 
heeft ontzettend veel geduld gehad, want de oude locatie 
was verre van ideaal. Dat pand werd gesloopt zodra we 
eruit waren. Uiteindelijk werden we door een klant getipt op 
deze locatie aan de Binckhorstlaan. Het betreft een oude 
locatie van PostNL, die is onderverdeeld in units. Deze units 
zijn  afzonderlijk verhuurd aan handelaren in bouwmaterialen 
zodat er een Bouwplein ontstaat.”

Van der Kuij: “Het industrieterrein de Binckhorst is in ontwikke
ling. Dat heeft met name te maken met de aanleg van de 
zogeheten Victory Boogie Woogietunnel, die een snelle 
verbinding bewerkstelligt tussen het industrieterrein en de 
diverse snelwegen van en naar Den Haag. Hierdoor wordt de 
locatie niet alleen voor Den Haag zelf interessant, maar ook 
voor de nabij gelegen plaatsen zoals Zoetermeer en Delft. 
Het Bouwplein ligt op een steenworp afstand van de plek 
waar de tunnel weer bovengronds komt.”

“Toen we eenmaal voor de locatie aan de Binckhorstlaan 
hadden gekozen, moesten we snel schakelen. De eerste da
gen in de nieuwe locatie waren even afzien, met slechts één 
verwarmde ruimte en de opslag nog in opbouw. Maar onze 
klanten waren heel geduldig, omdat ze ook wel zagen dat er 
gewerkt werd aan een mooie locatie. Voor veel klanten heb
ben wij de magazijnfunctie overgenomen. Het is een groot
handel geworden waar iedere dakdekker zijn hart kan op
halen. Het assortiment is namelijk volledig afgestemd op de 
werkzaamheden van de dakdekker en wij proberen steeds 
een stapje verder te denken om te voorkomen dat onze klant 
voor bijvoorbeeld houten vloerplaten nog ergens anders 
naartoe moet. Dat is ook het voordeel van deze locatie op 
dit zogeheten Bouwplein: we hebben goede afspraken met 
onze buren zodat we de producten uit hun assortiment,  
die ook relevant zijn voor onze klanten, kunnen aanbieden. 
We zijn de familie Koschitzky dankbaar voor de mogelijkheid 
om dit nieuwe pand te mogen huren en verbouwen.”

ASSORTIMENT
“We kunnen inmiddels wel stellen dat we, met een magazijn van 1000 m²,  
de ruimst gesorteerde dakgroothandel in Den Haag en omstreken zijn. 
Het assortiment is jarenlang verfijnd door het ervaren verkoopteam  
en inmiddels hebben we grote keuze in zink en loodproducten,  
het IKO isolatie en dakrollenassortiment en we zijn de grootste verdeler 

van EPDM (Resitrix en Hertalan) van de omgeving. De Hertalan EPDM 
wordt van rol gesneden. Alle diktes IKO Enertherm PIR isolatie zijn uit 
 voorraad leverbaar.”

“Daarnaast leveren we nog aanvullende diensten, zoals de reparatie van 
gereedschappen, zoals branders,” vertelt Van der Kuij. “Wij zijn brander
specialist en kunnen de branders van de gerenommeerde merken 
repareren, klaar terwijl de klant wacht. Mijn collega Agnes van Noord is al 
ruim 23 jaar in dienst en voor haar is met de realisatie van deze nieuwe 
locatie een oude droom in vervulling gegaan. We hebben een aparte 
kledingafdeling met dakdekkerskleding ingericht. Ook dit assortiment is 
heel compleet, met een volledig Blakläder assortiment. Desgewenst kun
nen we ook kleding bedrukken met bijvoorbeeld een bedrijfslogo.”

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een trainingsruimte op de 
bovenverdieping van het pand. Ook worden de puntjes op de i gezet in 
het magazijn. Wanneer dat is afgerond, zal een officiële opening worden 
georganiseerd. Bij het ter perse gaan van dit nummer was de datum 
daarvan nog niet bekend, maar Roofs zal u op de hoogte houden. ■

De naam Braber is in de regio Den Haag een begrip. 
 Daarom is de naam niet aangepast toen het onderdeel 
werd van Bitasco Trading, dat op haar beurt onderdeel is van  
de IKO Group. In 1903 werd het bedrijf opgericht, het was 
toen een kolen en oliehandel. “Elke Hagenaar kende het 
bedrijf,” vertelt Van der Kuij. “Tot in de jaren ’60 werden de 
producten, naast de andere kanalen, huis aan huis verkocht. 
Je moet je daarbij een soort SRVwagen voorstellen, die door 
alle straten reed om bijvoorbeeld petroleum te verkopen. 
Nadat begin jaren ’60 de gasbel bij Groningen werd ontdekt, 
is de focus van het bedrijf verschoven naar de verkoop van 
mastiek voor dakdekkersdoeleinden.” 

“Die periode heb ik nog net zelf meegemaakt: ik ben eind 
jaren’80 bij het bedrijf aan de slag gegaan en ben dus  
al ruim dertig jaar in dienst. Destijds werd juist de omslag 
naar bitumineuze dakbanen gemaakt. Tegelijk met het 
assortiment dakbanen werd namelijk ook een uitgebreid 
assortiment las en snijapparatuur opgebouwd en dat was 
mijn expertise. We waren de eerste ‘one stop shop’, al heette 
dat toen nog niet zo.”

BOUWPLEIN
Lange tijd was het bedrijf gevestigd aan de Waldorpstraat, 
tot de erfpacht afliep en de gemeente de grote tanks op het  
terrein van het bedrijf saneerde. In 2006 verhuisde men naar 
een ‘tijdelijke’ locatie aan de 1e Lulofsdwarsstraat. “We hebben  
11 jaar lang gewacht op een geschikte, nieuwe locatie aan 

Het team van Braber Dakspecialisten. Vlnr: Arno van der Kuij, Ricardo Huisman, 

Richard van der Neut, Jan Jasper en Agnes van Noord.

BITASCO EN BRABER 
www.braberdakmaterialen.nl
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Kantoor Culemborg
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Railsysteem, geschikt voor 
sporenkappen en prefab 
dakelementen.

www.snakeline.nl

RubberGard EPDM

Bonding Adhesive BA-2012

Resista AK

Resista AK
Twin PackTM Isolatielijm

V-Force EU dampscherm

Inclusief all-in 
verzekerde 
dakgarantie
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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

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

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

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

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

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

Aabobond Speedline
Onze snelste APP dakrol ooit.

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

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

Over de organisatie, de toekomstplannen en de marktont
wikkelingen op het gebied van valbeveiliging sprak Roofs 
met Tony Eijkelhof, Business Development Manager van  
MSA Safety voor de Benelux. Hij ziet de ontwikkelingen  
op het gebied van wet en regelgeving als de grootste  
uitdaging voor de markt en ziet vooral ook daar kansen voor 
het bedrijf.

MSA Safety, actief sinds 1914, voert een zeer breed assorti
ment op het gebied van veiligheid. Producten voor veilig 
werken op hoogte vormen daarbinnen een belangrijk 
onderdeel. Naast valbeveiliging biedt men bijvoorbeeld ook 
harnasgordels, veiligheidsbrillen, bouwhelmen en produc
ten voor adembescherming. Het bedrijf investeert flink in 
research & development en gebruikt enkel en alleen hoog
waardige materialen en stateoftheart productie technieken. 
Vanuit de overtuiging dat hun producten  levensreddend 
kunnen zijn en dat kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaam
heid daarbij essentieel zijn. In Nederland worden de valbe
veiligingsproducten geleverd, geïnstalleerd en onderhouden 
door de partners Eurosafe Solutions,  
Patina en Valprevent.

KWALITEIT VERSUS PRIJS
“Precies daar ligt de uitdaging op de Nederlandse markt, 
waar prijs immers een belangrijke rol speelt,” aldus Eijkelhof. 
“Vaak wordt gekozen voor een eenvoudige, voordelige 
oplossing of er wordt zelfs helemaal geen valbeveiliging 
aangebracht waar die wel broodnodig is. Toch krijgen onze 
partners steeds meer aanvragen, wat erop duidt dat het vei
ligheidsbewustzijn en het kwaliteitsbesef groeit en dat men 
zich steeds meer bewust is van zijn verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid. Alle partijen in de keten hebben immers 
vanuit wet en regelgeving hun eigen rollen en verantwoor
delijkheden. De wetgever schept kaders waarbij de speci
fieke invulling aan de markt wordt overgelaten.  
De status van de verschillende wetten en ook normen zorgen 
nog wel eens voor verwarring. Hier gaan we in een volgend 
artikel dieper op in.”

“Duidelijk is in ieder geval dat bij werkzaamheden op hoogte 
de Arbeidshygiënische strategie moet worden toegepast. 
Hier is in Roofs meerdere malen aandacht aan besteed.  
Het komt er kort gezegd op neer dat men in alle  gevallen 
eerst dient te onderzoeken of het risico kan worden voor
komen. Op een dak is dat vrijwel onmogelijk, omdat onder 
andere dakonderhoud nu eenmaal nodig is. Vanaf een  
werkhoogte van 2,5 meter en bij risicoverhogende 
 omstandigheden, zoals werken boven water, moeten 
verplicht maatregelen tegen valgevaar worden genomen. 
 Collectieve voorzieningen, denk aan een borstwering van 
voldoende hoogte of permanent dan wel tijdelijk hekwerk, 
hebben hierbij de voorkeur. Is een collectieve oplossing  
niet haalbaar, dan mag voor individuele valbeveiliging  
zoals ankerpunten en kabelsystemen worden gekozen.  
Het laagst op de veiligheidsladder staan persoonlijke 
beschermingsmiddelen. MSA Safety biedt voor alle typen 
voorzieningen een passende oplossing.” 

“Als individuele valbescherming wordt toegepast, is de 
 kwaliteit van het gekozen systeem ontzettend belangrijk,“ 
vertelt Eijkelhof “Onze Constant Force ankerpunten (CFP’s) 
zijn dusdanig ontworpen dat de krachten die bij een val 
vrijkomen grotendeels worden opgevangen door het anker
punt zelf en niet volledig door het dak. Dat testen wij in ons 
eigen testcentrum in het Engelse Devizes. Wij hechten er 
dan ook grote waarde aan dat onze CFP’s voldoen aan de 
strengste eisen en dus gecertificeerd zijn volgens de laatste 
norm. Vervolgens is het van belang dat de producten op 
de juiste manier worden gemonteerd. Wij werken daarom 
samen met gerenommeerde partners die door ons worden 
opgeleid. Onze producten mogen namelijk alleen worden 
aangebracht door gecertificeerde monteurs. Zo waarborgen 
we de kwaliteit en veiligheid. Vervolgens moeten de pro
ducten minimaal één keer per jaar worden geïnspecteerd, 
gekeurd en onderhouden. En ook na een onverhoopte val of 
bij schade. Wij zijn dan ook niet de goedkoopste in de markt, 
wel de beste. Als het gaat om veilig werken, of het nou op 
hoogte is of in besloten ruimtes, dan mag de prijs nooit ten 
koste gaan van de veiligheid en kwaliteit.”

KENNIS
De lijst met referentieprojecten over de hele wereld is 
indrukwekkend. Zo zijn in Nederland bijvoorbeeld CFP’s en 
Latchways kabelsystemen van MSA Safety toegepast op 
de opvallende daken van het Essent hoofdkantoor in Den 
Bosch, het Sanoforum in Brunssum en Wildlands/het Atlas 
Theater in Emmen. Eijkelhof sluit af: “Wij hebben meer dan 
100 jaar ervaring op het gebied van veiligheid. Wij hechten 
er waarde aan om niet alleen kwaliteit te leveren maar ook 
een voorlichtende functie op het gebied van deze kwaliteit 
te vervullen. Onze expertise bestrijkt immers het geheel van 
productnormen en wet en regelgeving aan de ene kant, en 
kennis van producten, toepassingsmogelijkheden  
en de installatie en inspectie & onderhoud aan de andere 
kant. Op deze manier willen wij een complete partner  
zijn én blijven voor onze klanten. Op de Nederlandse markt 
en daarbuiten.” ■

MSA Safety heeft wereldwijd een vooraanstaande positie op  

het gebied van veiligheid. Zo ook in Nederland met onder  

andere de Latchways valbeveiligingssystemen. De komende tijd  

zal het bedrijf zich nog nadrukkelijker in ons land manifesteren.  

Met een focus op kwaliteit en kennisdeling.

Sanoforum Brunssum,  foto: Verkoelen Dakspecialisten Weert
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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’.

Rust vinden in de  
alledaagse kantoorhectiek

worden onttrokken. Met dit idee ben ik vervolgens met onze 
kantoorleverancier aan de slag gegaan en hebben we onze 
kantoren opnieuw ontworpen. 

Na een flinke verbouwing is het grootste deel van onze kan
toren en receptie weer helemaal bij de tijd. De aanpassing 
naar moderne maatstaven geeft een frisse impuls en een 
prettige en inspirerende omgeving. Naast het ergonomische 
aspect is gelet op het creëren van rust in de alledaagse hec
tiek van de bouwwereld, alles in overleg met onze mensen. 
Dankzij zichtlijnen en geluidsabsorberende materialen kun
nen zij prettig werken zonder te veel afleiding door zaken die 
er eigenlijk niet toe doen. Voor nog meer rust gaan we ook 
nog over op de cleandeskpolicy. Daarbij ligt er niet méér  
op het bureau van de werknemers dan zij nodig hebben. 
Bent u nieuwsgierig? Kom gerust langs voor een kijkje en  
een kopje koffie! ■

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 
voordelen op, onder meer: hogere medewerkerstevreden
heid, 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 rust vinden in de 
 alledaagse kantoorhectiek.

Loop bij een middelgroot bouwbedrijf een willekeurig kan
toor binnen en weldra word je geconfronteerd met enorm 
veel prikkels. Je wordt getroffen door veel te veel spullen, 
onophoudend telefoongerinkel en een dozijn mensen die  
je continu ongevraagd storen, terwijl die mensen toch echt 
met hun eigen werk bezig zijn. Concentreren en je aan
dacht erbij houden in deze kantoorhectiek is een uitdaging. 
 Daarnaast nog word je getrokken door het gezoem, gepiep 
en getril van social mediaberichten op je pc, horloge  
en/of telefoon.

Het brein heeft heel wat te verduren, vooral in een omgeving 
zoals hierboven geschetst is. Als daarbij de werkdruk te hoog 
is, ligt een burnout op de loer. Dit moeten we zo niet willen! 
Sterker nog: dit kan zo echt niet! Ook bij ons speelt dit zich af, 
maar we hebben hier wat aan gedaan. 

Tijdens één van de ondernemersavonden heb ik inspiratie 
opgedaan voor een kantoorherinrichting. Bij een bezoek 
aan een onderwijsinstelling in onze omgeving is een klaslo
kaal getoond, dat zodanig is verbouwd dat een grote groep 
leerlingen hier toch rustig kan studeren. Hier is zo gespeeld 
met zichtlijnen, dat groepjes leerlingen aan elkaars oog 

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.nlwww.sealeco.nl

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

 www.eyecatchersafety.com

www.mawipex.nl

www.braberdakmaterialen.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 ZEKERHEID VAN EEN ZORGELOOS DAK

IKO roof concepts

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

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

worden op transparante werkwijze  
door IKO opgevolgd

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

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

nl.iko.com  -  www.enertherm.eu

SNEL
BETROUWBAAR

INNOVATIEF

Esdec levert sinds 2004 professionele montagesystemen voor zonnepanelen op alle typen daken. Onze 
innovatieve systemen zijn ontworpen met duurzaamheid en gemak als uitgangspunt. ClickFit en FlatFix zijn 
geïnspireerd door de installateur die regelmatig zonnepanelen plaatst. 

Met Esdec monteert u daarom altijd snel én betrouwbaar.
 
Ontdek het zelf op esdec.com

Kies voor snel en 
betrouwbaar monteren

   

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

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

Dé dak- en gevelspecialist!

GEREEDSCHAPPEN    SNELLE SERVICE    VAKKUNDIG ADVIES    CURSUSSEN    VEILIGHEIDSARTIKELEN    

MAATWERK   DAKSYSTEMEN   HELLEND DAK- EN GEVELBEKLEDING   GOOTSYSTEMEN   LASEREN EN OSSENOGEN    

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.

MediakaartRoofs_advertentie_16-5-2018.indd   1 24-5-2018   10:37:10
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NIEUWSLIJN NIEUWSLIJN

artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

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

info@artilan.nl

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

28 juni 2018 
DIPLOMA-UITREIKING TECTUM
NBC te Nieuwegein
Info: www.tectum.nl

P E R S O N A L I A
Icopal
Het verkoopteam van Icopal heeft twee nieuwe medewerkers. Renee Schaaphok en 
Richard den Toom zijn aangesteld als commercieel medewerker verkoop binnendienst 
voor de bitumen en kunststof dakbedekkingen van Icopal.

Renee Schaaphok
Renee Schaaphok (30) is per 5 maart aangesteld als 

 commercieel medewerker verkoop binnendienst bij Icopal. 
 Renee heeft sinds 2011 ervaring in diverse  

commerciële functies opgedaan. 

Richard den Toom
Richard den Toom (26) is per 28 februari aan de slag gegaan 
op de verkoop binnendienst van Icopal. Richard was voorheen 
werkzaam als accountmanager bij Verisure. 

NIEUW LIDBEDRIJF CONINKO
Inkooporganisatie van dakdekkersbedrijven Coninko deelt mee dat Schiebroek Dakbedekkingen met 
terugwerkende kracht vanaf hun afscheid per 1 januari 2018 weer bij de organisatie is aangesloten. 
Op 8 mei jl.  is door de Algemene Aandeelhoudersvergadering Coninko het besluit bekrachtigd tot 
toelating van Schiebroek Dakbedekkingen bv te Best en Maastricht en dat gaf weer aanleiding  
om dit, overigens binnen de veilige zone, op het dak te vieren. Met het sabreren van 
de champagne en de felicitaties over en weer werd even stilgestaan bij het 
 hernieuwd intreden bij het 45jarig bestaande bedrijf en het lidmaatschap 
van de inkooporganisatie. 

Vlnr: Erik Steegman (NDA) en het directieteam van  

Schiebroek Dakbedekkingen, Wilfred Kromkamp en John Gooren,  

tijdens de ondertekening.

NIEUWE DIRECTIE BMI GROUP
Met de aanstelling van Herman Schutte als  

Managing Director Civiele Techniek binnen de  
BMI Group, is Bert de Ru volledig verantwoordelijk  

geworden voor de Benelux divisie van de organisatie.  
BMI Group is vorig jaar ontstaan uit een fusie tussen  

Braas Monier Building Group, Europees marktleider in  
materialen voor hellende daken en Icopal Group,  

Europees marktleider in materialen voor platte daken.

CEMARKERING VOOR ROOF2ROADBITUMEN 
VOOR DE WEGENBOUW
In Roofs januari 2018 berichtten wij over het ge
bruik van oude bitumineuze dakbedekkingen als 
grondstof voor asfalt. Inmiddels meldt Roof2Road 
dat men hier CEmarkering op heeft verkregen. 
Het behalen van een CEmarkering op gerecy
clede bitumen voor de wegenbouw is de laatste 
stap om de bitumenkringloop van Roof2Road 

te sluiten: van dakbedekking naar asfalt. De CEmarkering voor een circulair bouwproduct is vrij uniek in Europa en Roof2Road 
behaalt het als eerste voor gerecyclede dakbedekking in Nederland. De CEmarkering is door KIWA Nederland afgegeven. 

RECTICEL INSULATION LANCEERT EUROROOF RENO
Euroroof Reno is een nieuwe isolatieoplossing voor bestaande, 
hellende daken. Euroroof Reno biedt optimale thermische 
isolatie én winddichtheid ineen, standaard RC vanaf 2,50 tot 
8,00 m²K/W verkrijgbaar.

Het naisoleren van een hellend dak aan de buitenzijde 
is bouwfysisch het meest ideaal. Bovendien zijn er geen 
 bouwwerkzaamheden in de woning. Euroroof Reno is 
 leverbaar in diktes vanaf 51 mm. De Euroroof Reno  panelen 
worden op het (bestaande) dakbeschot aangebracht.  
Deze manier van naisoleren is reeds langer in gebruik,  
maar Recticel heeft Euroroof Reno doorontwikkeld.  
Alle onderdelen voor dakisolatie zijn nu optimaal in één 
paneel geïntegreerd: isolatieplaat, onderdakfolie, sponning 
en tengels. De complete dakisolatie wordt in één handeling 
aangebracht zonder naschuimen. 

MARKT REGELT RECYCLING VAN  
BETONNEN DAKPANNEN IN CONVENANT
Dankzij het Convenant Recycling Betondakpannen worden vanaf 
heden door de 23 grootste dakdekkersbedrijven van hellende daken 
in Nederland aangesloten bij de Stichting Dakmeester, tussen de 15 
en 25 miljoen betondakpannen op jaarbasis aangeboden voor re
cycling. Stichting Dakmeester en BRBS Recycling, branchevereniging 
breken en sorteren, hebben dat in het convenant vastgelegd. 

Dat is goed nieuws voor het milieu, want zo ontstaat een hoogwaar
dige grondstof voor nieuwe betonproducten, bijvoorbeeld in nieuwe 
betondakpannen zelf. Een grondstof met een lagere milieubelasting 
dan nieuwe grondstoffen die tegelijkertijd verdere uitputting van 
onze aarde voorkomt.

Namens de Stichting Dakmeester ondertekende voorzitter  

Will Verwer (rechts) het Convenant Recycling Betondakpannen  

en voorzitter Ton van der Giessen (links) deed dat voor BRBS Recycling.
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Adverteerdersoverzicht

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

SPECIAL
Valbeveiliging

REGELGEVING
Opbouw van rolsteigers

VERSLAG
Rotterdamse Dakendagen

CERTIFICERING
Veiligheidsladder voor de dakenbranche

De volgende Roofs verschijnt op 3 juli 2018
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Unidek Platinum Kameleon
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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

Adv Roofs 230*300 doorvalveiligheid ned.indd   1 3/04/18   10:07
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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.
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