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Mono- of 
multifunctionele 
daken?
Een gevel heeft vele technische functies, evenals een dak
constructie. Er is één wezenlijk verschil tussen (platte) daken 
en gevels en dat is de esthetica. De gevel is als het ware het 
gezicht van de architect, bij daken geldt dat niet, of in ieder 
geval in (veel) mindere mate. Voor dakdekkers levert dat 
een zeer belangrijk voordeel op: de functionaliteit staat niet 
op gespannen voet met de esthetica, laat staan dat deze 
daardoor wordt overruled. Veel gevelproblemen zijn het ge
volg van dit spanningsveld en de onjuiste keuzes die hierbij 
worden gemaakt.

Bij daken ontwikkelt zich echter ook steeds meer een 
 dergelijk spanningsveld. En dan heb ik het over multifunc
tionele daken. Tot voor kort was er eigenlijk maar één 
 dominant criterium: waterdichtheid. Op de voet gevolgd 
door andere functionaliteiten als isolatie, brandveiligheid  
en vochthuishouding.

Maar nu zijn er nieuwe functionaliteiten, als extra gebruiks
oppervlak, waterbuffering, CO2reductie, noem maar op.  
Op zich natuurlijk een goede en aantrekkelijke ontwikkeling. 
Ook voor de dakdekker, omdat de toegevoegde waarde  
van het dak zo alleen maar toeneemt.

Hierbij dreigt echter wel een gelijk risico als bij gevels.  
Dit dreigt niet alleen: een aantal recente schadegevallen 
toont aan dat dit punt reeds bereikt is. Er is sprake van een 
nieuw spanningsveld, namelijk dat tussen de ‘traditionele’ 
functionele prestaties van het dak en de eisen, die voort
komen uit het multifunctioneel maken van het dak. De eerste  
zouden te allen tijde primair moeten zijn en blijven om 
 problemen en ellende te voorkomen, maar dat is niet meer 
altijd zo! Er worden daarbij soms grote risico’s genomen.

Voorbeelden zijn daken met waterbuffering zonder compar
timentering, daken toegepast als trap met gekitte voegen 
tussen de treden, zonder waterdichte laag eronder, steil hel
lende daken met sedum, waarbij de zwaartekracht meedo
genloos toeslaat, daken vol zonnepanelen, waarbij lekkages 
nauwelijks of niet meer te traceren en repareren zijn, etc. 
Enige bezinning is hier op zijn plaats. 

Het dak krijgt zo weliswaar meer toegevoegde waarde, maar 
er zijn nu andere deskundigen dan de dakdekker die zich 

doen gelden en vaak met 
succes. En die hebben zeker 
niet altijd de waterdichtheid 
hoog in het vaandel staan, laat 
staan dat deze de noodzakelijke 
kennis hebben.

Dikwijls openbaren de gevolgen hiervan zich pas na 
 meerdere jaren en deze blijken dan zeer kostbaar  
te zijn. Bijvoorbeeld menig sedumdak moet volledig  
worden afgegraven.

Het is goed dat de dakenbranche multifunctionele daken 
omarmt. En deze daken vormen zeker een oplossing voor 
het toenemende ruimtegebrek. Maar er ligt ook een taak om 
nuchter de primaire functies van het dak bovenaan de lijst 
te houden en te creatieve en/of onverantwoorde gedachten 
en ontwerpen af te wijzen of aan te passen. Duidelijke kaders 
kunnen hierbij zinvol zijn. 

Otto Kettlitz

Wédéflex Duurzame Daksystemen  Zuid-Willemsvaart 14, Postbus 811, 5201 AV ’s-Hertogenbosch
Telefoon: 073 - 613 10 40, E-mail: info@wedeflex.nl, Internet: www.wedeflex.nl
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Het casco van het nieuwe entreegebouw van GeoFort is aan alle zijden 

 (wanden en daken) waterdicht ingepakt. Op het traditionele dakbedekkings

pakket komt als gewichtsbesparing een laag EPS blokken te liggen. Daar over 

heen een laag grond met ingezaaid gras aansluitend op de bestaande 

grondslag van de andere grondgedekte kazerneruimten. Op die manier ver

dwijnt van bovenaf gezien de nieuwbouw voor het overgrote deel uit het zicht.

Nieuw entreegebouw 
verdwijnt onder de grond

zakelijke geïnteresseerden. Bezoekers maken kennis met alles 
op het gebied van cartografie en navigatie. GeoFort is door 
Kidsweek uitgeroepen tot beste kindermuseum ter wereld, zo 
staat er in de informatie over het fort.

Door een groeiend aantal bezoekers en een toenemend 
aantal bijeenkomsten, feesten en evenementen, was er 
behoefte aan uitbreiding en dan met name aan een nieuw 
entreegebouw. In dit bouwdeel moest plaats komen voor 
een ontvangsthal met kassa’s, een toiletgroep, een winkeltje, 
een grote ruimte voor horecaactiviteiten en een keuken.  
De nieuwbouw ligt in het centrum van het forteiland en is  
de spil in alle verkeersstromen.

ONTWERPEISEN
Tijdens een architectenwedstrijd is een ontwerp van  
Negen Graden Architectuur uit Amersfoort als winnaar uit 
de bus gekomen. Een voorwaarde bij het ontwerp was de 
nieuwbouw naadloos te integreren met de bestaande, 
grotendeels grondgedekte bebouwing. Van bovenaf bezien 
heeft het fort een glooiende grondslag met gras.  ‘Integreren 
met de omgeving’ hield in dat de nieuwbouw ook een  
golvende ‘dakstructuur’ moest krijgen. Door te spelen met  
de hoogte van de ruimten in de uitbreiding, is daar in de 
basis al een aanzet toe gegeven. 

Het dak van de ontvangsthal (en deels de horecaruimte), 
het hoofddak, is vlak en ligt op 4500 +P. Dit dak loopt aan 
één van de korte zijden hellend af naar een goothoogte 
van plusminus 2,00 meter +P. Het dak van de aangrenzende 
keuken is ook vlak en ligt ongeveer 0,80 meter lager dan het 
hoofddak, waar ook al een glooiing is te creëren. En dan ligt 

er achter dit gebouw op een lager niveau (± 3,00 meter) 
een klein plat dak. In totaal gaat het circa 650 m² dakvlak.

CONSTRUCTIEOPBOUW
Begin december 2017 is Aannemingsbedrijf G. van der Ven 
uit Brakel met de bouw begonnen. Daarbij was één van de  
grootste uitdagingen dat het fort tijdens de  werkzaam heden 
te allen tijde in gebruik moest blijven. Dat is, ondanks het 
krappe bouwterrein, de uitgravingen en opslag van die 
grond en de aanvoer van materialen en materieel,  
bijzonder goed gelukt.

De ondergrond van de dakconstructie bestaat voor het 
grootste deel uit kanaalplaatvloeren, met een dikte van  
320 mm, opgelegd op betonwanden en deels kalkzandsteen 
wanden. Alleen op het kleine dakje achter het gebouw zijn 
dat breedplaat vloeren. Op de betonnen prefabvloeren is 
een gewapende 80 mm dikke druklaag gestort.

Op de druklaag is allereerst een laag bitumen dakbedekking 
aangebracht. Deze laag is volledig verkleefd, de langsnaden 
zijn zelfklevend en de kopse aansluitnaden zijn geföhnd.  

Deze bitumenlaag doet niet alleen dienst als damprem,  
maar bood tevens het voordeel dat het gebouw al waterdicht 
was, wat de voortgang van de afbouw eronder bespoedigde.

De rest van het dakbedekkingspakket bestaat uit een laag 
van 120 mm PIR isolatieplaten met daar overheen een 
 HERTALAN® Easy Weld EPDM dakbedekking. Deze bedekking  
is aangeleverd in zo groot mogelijke membranen, die 
partieel verlijmd zijn. Over de overlappen en aansluitnaden 
van de membranen zijn stroken Easy Weld aangebracht als 
water en worteldichte afdichting.

VERDERE OPBOUW
Tot zover is de opbouw van het dakpakket gelijk voor de 
platte en hellende dakdelen. Hierna wordt het anders. Bij de 
platte daken komen op de EPDM blokken EPS 480 mm dik te 
liggen. Hier is puur uit het oogpunt van gewichtsbesparing 
voor gekozen. Deze blokken zijn losliggend aangebracht en 
niet strak op elkaar aansluitend, maar gefixeerd met enige 
spleetruimte. Op ongeveer 1500 mm uit de dakrand zijn de 
blokken afgeschuind tot nul op circa 700 mm uit de dakrand. 
Over de EPS ligt een waterdoorlatend, gronddicht worteldoek 
en daarop een grondpakket van 200 mm met ingezaaid 
gras. Dit grondpakket gaat in schuinte mee met de afge
schuinde EPS blokken om te eindigen in een afschuifbeveili
ging op ongeveer 500 mm vanuit de dakrand. De ruimte tot 
aan de dakrand is opgevuld met een grindbak.

Bij de hellende dakvlakken is geen EPS tussenlaag  toegepast. 
Hier ligt op de EPDM eenzelfde worteldoek met daarop de 
200 mm dikke grondlaag met ingezaaid gras. Om afschui
ving van het grondpakket tegen te gaan, is hier over de volle 
helling direct op het worteldoek een afschuifbeveiliging aan
gebracht. Ook hier ligt langs de dakrand over een breedte 
van circa 300 een grindbak.

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

Iets ten zuidoosten van Asperen ligt op een eilandje vlak 
onder de Linge GeoFort, van origine een vestingwerk en 
onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Sinds juni 2012 
is GeoFort tijdens weekeinden en vakanties geopend voor 
families en door de week is het open voor scholieren en 

JHet Dak van het  aar 2018

Artist impression van het nieuwe entreegebouw van GeoFort met het 

grondgedekte dak (Afbeelding: Negen Graden Architectuur)

Het eiland waarop GeoFort is gelegen. De nieuwbouw komt links boven het gebouwtje 

met het witte dak in het centrum van het fort (Foto: Negen Graden Architectuur)

De dragende ondergrond van de verschillende daken bestaat uit ka-

naalplaatvloeren met daar overheen een druklaag (Foto: Van der Ven)

Links op de foto het lagere dak boven de keuken; rechts het hellende 

vlak van het hoofddak, dat naar achteren toe doorloopt tot aan de 

metselwerkwand (Foto: Bitasco)
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ENTREEGEBOUW GEOFORT HERWIJNEN
• OPDRACHTGEVER: STICHTING GEOFORT, HERWIJNEN
• ARCHITECT: NEGEN GRADEN ARCHITECTUUR, AMERSFOORT
• HOOFDAANNEMER: AANNEMINGSBEDRIJF G. VAN DER VEN, BRAKEL
• DAKDEKKER: KEIJNEMANS DAKBEDEKKINGEN, POEDEROIJEN
• DAKMATERIALEN: BITASCO TRADING, KLUNDERT
• LEVERANCIER EPDM: CARLISLE CONSTRUCTION MATERIALS, KAMPEN

 aangepast, betreft de EPS blokken als gewichtbesparing.  
In eerste instantie stond hiervoor schuimbeton voorgeschre
ven, maar dat aanbrengen vroeg om extra handelingen,  
zoals het stellen van een bekisting om wegvloeien te voorko
men, en het storten zou een moeilijke klus worden in verband 
met de bereikbaarheid. EPS blokken aanbrengen, waar het 
bedrijf ervaring mee heeft vanuit reconstructies van ge
schutsbatterijen elders in de Nieuwe Hollandse Waterlinie, is 
stukken eenvoudiger.

Naar verwachting wordt eind oktober dit jaar het nieuwe 
entreegebouw opgeleverd. Als dan de grondslag is aange
bracht, het gras al enigszins gegroeid en de bouwketen en 
dergelijke van het terrein verdwenen zijn, is er niet meer te 
zien wat voor ingreep er in het centrum van het fort heeft 
plaatsgevonden. Alleen als je het gebouw binnenloopt,  
zal het duidelijk worden. ■

Opvallend is dat de daken geen hemelwaterafvoer heb
ben. Er zit ook geen afschot in de platte daken. Men gaat 
ervan uit dat het hemelwater wordt opgenomen in het 
grondpakket en daar zorgt voor de watervoorziening van de 
beplanting, het gras. Vanzelfsprekend hebben de hellende 
dakvlakken wel afschot en zal het water naar de lage dak
rand lopen. Daar zijn enkele uitlopen en spuwers in de gevel 
opgenomen voor de verdere afvoer.

Het grondpakket dat op de daken wordt aangebracht,  
is de grondslag die eerst is afgegraven om de nieuwbouw  
te kunnen maken en die tijdelijk elders naast het eiland  
was opgeslagen.

MEEDENKEN
Volgens aannemer Van der Ven is de bouw van het nieuwe 
entreegebouw zonder noemenswaardige problemen en 
stagnaties verlopen. Zij roemt het feit dat er voldoende 
overleg is tussen de betrokken bouwpartners en dat dit soms 
heeft geleid tot betere oplossingen. Zo was in eerste instantie 
op de druklaag slechts een dampremmende folie bedacht. 
Door dit op hun verzoek te wijzigen in een bitumen water
afdichting, heeft dat geleid tot een snellere aanvang  
van de afbouw. Een ander aspect dat op hun verzoek is 

Genomineerd voor het 
‘Dak van het Jaar’

2018

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.

WWW.CCM-EUROPE.COM

Pontsteiger Amsterdam - ©Arons en Gelauff 

Geofort Herwijnen - negen graden architectuur

Bolidt Hendrik Ido Ambacht - ©Roos Ros Architecten

Genomineerd voor het 
‘Dak van het Jaar’

2018

JHet Dak van het  aar 2018

Achter de bebouwing onder het hoofddak ligt nog een klein, lager 

bouwdeel met een plat dak; hier zijn breedplaat vloeren gebruikt

De HERTALAN® Easy Weld EPDM dakbedekking is in zo groot mogelijke 

membranen aangevoerd en verwerkt. Daaronder ligt de 120 mm 

dikke PIR schuim isolatielaag (Foto: Bitasco)

De onderconstructie van het hoofddak is klaar voor de EPS blokken 

en de verdere afwerking met worteldoek, grond en gras
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ANDRÉ MEESTER  
IN ACHT VRAGEN

BURGERLIJKE STAAT?
GETROUWD

KINDEREN?
EEN DOCHTER VAN 22  
EN EEN ZOON VAN 20.  
MIJN DOCHTER IS INMIDDELS VERLOSKUNDIGE EN MIJN ZOON STUDEERT 
 WERKTUIGBOUW. HIJ WIL ACHTBANEN GAAN ONTWERPEN. BIJ BEIDEN  
IS DAT IETS WAT ZE VANAF HUN VROEGSTE JEUGD WILDEN GAAN DOEN.

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT?   
IK BEN GRAAG MET MIJN HANDEN BEZIG: KLUSSEN, TUINIEREN. IK WANDEL  
OOK GRAAG. GOLFEN IS ÉÉN VAN MIJN PASSIES.

FAVORIETE MUZIEK?
IK HEB OVERAL IN HUIS SPEAKERS HANGEN, ZELFS IN DE TUIN. PINK FLOYD’S  
THE WALL GAAT VAAK HEEL LUID AAN ALS IK EEN LANGE AUTORIT MOET MAKEN.  
OF DE WAT MEER BOMBASTISCHE FILMMUZIEK, OF BIJVOORBEELD DE  
QUEEN SYMPHONY VAN TOLGA KASHIF, GEBASEERD OP DE MUZIEK VAN QUEEN.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING?
ZWITSERLAND. IK HOU VAN WANDELEN IN HET BERGLANDSCHAP. MAAR MEESTAL 
GAAN WE NAAR SPANJE, DAT IS EEN COMPROMIS: MIJN VROUW IS NIET ZO VAN 
DE ACTIEVE VAKANTIES. 

FAVORIETE STAD  GEEN. IK BEN ALTIJD BLIJ ALS IK WEER WEG BEN UIT DE DRUKTE.

FAVORIETE ARCHITECT/GEBOUW?  IK BEN GEÏNTERESSEERD IN DE TECHNIEK  
VAN EEN GEBOUW, NIET ZOZEER IN DE ESTHETICA.

WAAR BEN JE HET MEEST TROTS OP?
MIJN KINDEREN, MEER EN MEER. EN IN ZAKELIJKE SITUATIES: WANNEER IK ERIN 
SLAAG OM EEN VERBINDING TOT STAND TE BRENGEN, WAAR AANVANKELIJK 
SPRAKE WAS VAN EEN CONFLICTSITUATIE. 

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.

‘ Test alle woningen  
op luchtdichtheid!’

AAN TAFEL MET… ANDRÉ MEESTER

100% METEN
“Voor een goede werking van zowel isolatie als de lucht
installaties is een goede luchtdichtheid nodig. Men is zich 
nog te weinig bewust van het belang van een gezonde bin
nenlucht. De perceptie is doorgaans dat het thuis wel goed 
gaat met de binnenlucht. Maar wanneer dat niet in orde 
is, en in de meerderheid van de woningen is dat het geval, 
heeft men dat doorgaans niet in de gaten, omdat het voor 
de meeste mensen niet eenvoudig waarneembaar is. Bij een 
snelweg is men zich ervan bewust dat dit fijnstof oplevert, 
maar ook binnenshuis is er fijnstof, met name als gevolg van 
bakken en braden. Luchtlekken hebben in goed geïsoleerde 
gebouwen een grote impact. Er is uiteraard het energiever
lies, en de gevolgen van condensatie en schimmelvorming 
ter plaatse van luchtlekken zijn groter. Wat veel mensen zich 
daarnaast niet realiseren, is dat de werking van ventilatiesys
temen door luchtlekken ernstig wordt verstoord. Het is echt 
waar, een luchtdichte woning isoleert niet alleen beter,  
maar ventileert ook beter.”

“Momenteel wordt bij seriematige bouw dikwijls één woning 
gemeten met behulp van de blowerdoortest. Maar elke 
 situatie en elke woning is anders. Daarom zou ik ervoor  
willen pleiten om bij nieuwbouwwoningen alle woningen  
te meten, in plaats van de steekproef die nu gebruikelijk is.  
Momenteel worden methodes ontwikkeld om luchtdichtheids
metingen op een zeer eenvoudige en kostenefficiënte manier 
uit te voeren met behulp van het ventilatiesysteem zelf.”

“Een gebrek in de luchtdichtheid van een gebouw kan ont  
staan door een fout in het ontwerp, in de productie of in de 
uitvoering. Vaak is het een combinatie van factoren. Het is 
dan ook de verantwoordelijkheid van de hele keten om het 
probleem integraal aan te pakken en te zorgen dat gebou
wen gezonder worden. Nu nog voldoet zo’n 90% van de ge
bouwen niet aan de minimale Bouwbesluiteisen. En bedenk 
daarbij dat het Bouwbesluit een ‘vangnet’ is, een minimum. 
De aanwezigheid van luchtlekken in een gebouw zou veel 

meer dan nu het geval is moeten worden erkend als een 
probleem: een financieel, maar ook een gezondheidspro
bleem. De perceptie is nog steeds dat lucht lekken frisse lucht 
binnenlaten en daardoor eigenlijk wel  gezond zijn, maar dat 
is dus niet het geval. Als we willen komen tot veilige, gezonde 
en comfortabele woningen, dan zullen we de hele bouw
keten, maar ook de consument, bewust moeten maken van 
deze problematiek. De VLA werkt op dit gebied samen met 
o.a. het Longfonds en neemt initia tieven als de Dag van de 
Binnenlucht. Ook vanuit de NVPU blijven we in gesprek met 
de politiek en andere stakeholders over dit onderwerp.”

BRANDVEILIGHEID
Enkele weken vóór het gesprek wijdde Zembla een program
ma aan de brandveiligheid van isolatiematerialen en het 
beeld dat daaruit ontstond was alarmerend. Aanleiding voor  
de uitzending was de brand in de Londense Grenfell Tower, 
waarbij het toegepaste kunststof isolatiemateriaal een 
belangrijke bijdrage zou hebben geleverd aan de snelle en 
dramatische ontwikkeling van de brand. In de uitzending 
werd geponeerd dat de brede toepassing van kunststof iso
latiematerialen een serieus veiligheidsrisico vormt. Hoe heeft 
Meester deze uitzending beleefd en wat is zijn reactie?

“De discussie is niet nieuw en met enige regelmaat moeten 
wij ons standpunt herhalen. Het beperken van de discussie 
over brandveiligheid tot een discussie over welk isolatie
materiaal moet worden toegepast, doet geen recht aan de 
problematiek en aan de slachtoffers van de verschrikkelijke 
brand in Londen. Het onderwerp ligt genuanceerder,  
omdat op het gebied van brandveiligheid zeer veel factoren 
een rol spelen: denk bijvoorbeeld aan inventaris, comparti
mentering en vluchtroutes. Je kunt wel alle gebouwen uit  
voeren met een isolatiemateriaal met Euroklasse A1,  
maar dat leidt tot schijnveiligheid.”

“De bijdrage die het isolatiemateriaal levert aan een brand 
is te verwaarlozen. Wil je deze bijdrage in kaart brengen, dan 
heeft het alleen zin om testen uit te voeren op realistisch con
structieniveau, anders krijg je een vertekend beeld. Op basis 
van realistische testen naar aanleiding van de Grenfellbrand 
hebben, onafhankelijk van elkaar, BRE Global en Efectis 
Frankrijk geconcludeerd dat ook in deze brand het gebruikte 
isolatiemateriaal niet bepalend is geweest voor het verloop 
van de brand. Wat dan wél de oorzaak is geweest van de 
catastrofale brandontwikkeling, wordt nog onderzocht.”

“Dat is een lastige boodschap om voor het voetlicht te 
brengen, omdat het een genuanceerd verhaal is en de 
kunststof isolatiematerialen de schijn tegen hebben. Ik snap 
de perceptie dat deze materialen brandgevaarlijk zijn heus 
wel, maar de feiten zijn anders. In een land als Denemarken, 

waar overwegend minerale wol als isolatiemateriaal wordt 
toegepast, ligt het aantal brandslachtoffers beduidend 
hoger dan in Nederland. Anders dan de Zemblauitzending 
doet vermoeden, doen we het in Nederland relatief gezien 
goed. Dat wil niet zeggen dat er geen verbetering mogelijk 
is, wij staan natuurlijk altijd open om constructief mee te 
denken over een brandveilige bouwpraktijk.”

Na het zomerreces zal in de Tweede Kamer een Ronde 
Tafelgesprek worden gevoerd over dit onderwerp. De NVPU is 
één van de partijen die door de Kamer zijn uitgenodigd om 
hun mening over dit onderwerp ten beste te geven. Wanneer 
daar aanleiding toe is, zal Roofs hierover nader berichten. 
Het novembernummer van Roofs zal een special ‘Brandveilig
heid’ bevatten, waarbij het onderwerp op een zo transparant 
en compleet mogelijke manier zal worden  
besproken. ■

Als specialist op het gebied van ventilatie werd André Meester  
begin 2017 directeur van de NVPU, de Nederlandse Vereniging 
van Polyurethaan Hardschuimfabrikanten en (namens de 
NVPU) bestuurslid van de NII (Nederlandse Isolatie Industrie). 
Hij combineert deze functies met het ambassadeurschap 
voor de VLA sector wonen (Vereniging Luchttechnische 
 Apparaten). Een perfecte combinatie, vindt hij zelf. “Naarmate 
er beter wordt geïsoleerd, wordt de ventilatie steeds belang
rijker,” zegt hij. “Mijn passie is een gezond binnenklimaat en 
daar heb je allebei bij nodig: ventilatie én isolatie. In mijn rol 
praat ik met alle betrokken partijen en organisaties en heb 
ik nauwe banden met de politiek. Het is mooi om op deze 
manier bewustzijn te creëren.”

Meester is zijn loopbaan begonnen als verkoopmedewerker 
bij ventilatiespecialist Alusta en zodoende raakte hij ook 
betrokken bij branchevereniging VLA .Hij was één van de 
ontwikkelaars van de gelijkwaardigheidsmethodiek van de 
VLA, een methodiek waarmee op uniforme wijze de ener
giebesparende prestaties van ventilatiesystemen wordt 
bepaald. Het was dus niet vreemd dat de VLA een beroep 
op hem deed nadat hij zelfstandig was gaan werken om 
als ambassadeur het belang van gezonde binnenlucht uit te 
dragen. Begin 2017 werd hem gevraagd om ook de directie 
van het NVPU te voeren. 

“ EEN LUCHTDICHTE WONING  

ISOLEERT NIET ALLEEN BETER,  

MAAR VENTILEERT OOK BETER”



ALL-IN-ONE DAKSYSTEMEN
nl.iko.com

Martin van Peenen, directeur HDO Dakbedekkingen

“ ALS BRANDVEILIGHEID
 EEN MUST IS MOET JE HET
 IKO ROOF GRAPHITE CONCEPT  
 KIEZEN ”

Het dak van de onlangs opgeleverde Euroscoop in Schiedam bestaat 
uit één van de IKO roof concepts. In dit geval werd uit oogpunt van 
brandveiligheid gekozen voor het IKO graphite roof concept 
met de IKO pantera SBS toplaag. Dankzij de gepatenteerde 
grafiettechnologie biedt dat de hoogste mate van brandveiligheid, 
met name als het gaat om brandoverslag door vliegvuur.

Bij de all-in one IKO Roof concepten zijn alle
producten op elkaar afgestemd en ze onderscheiden 
zich door een aantal specifieke 
kwaliteitskenmerken en vereisten:

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

Het IKO Graphite dak met 
de IKO pantera SBS toplaag
Om optimale zekerheid en brandveiligheid 
te kunnen bieden is het IKO graphite roof 
concept samengesteld uit perfect op elkaar 
afgestemde materialen die uitvoerig getest 
zijn op duurzaamheid,brandveiligheid en 
waterdichtheid.
De brandwerende IKO pantera SBS dakbaan 
met ingebouwde graffiettechnologie, heeft als 
toplaag de zwaarste brandtestmethoden met 
glans doorstaan.
Het concept voldoet dan ook aan de hoogst
haalbare brandklasse Broof (t1-t4) volgens de 
Europese brandnorm.

De door HDO Dakbedekkingen geleverde uitvoeringskwaliteit levert een belangrijke bijdrage  
aan de zekerheid van dit zorgeloos dak, zegt directeur Van Peenen.
Hij ziet zijn bedrijf graag geprofileerd “als vakmensen die werken met topmaterialen om een 
optimaal resultaat te bereiken. Want een tevreden opdrachtgever komt bij een volgend project 
weer praten”. HDO is een gecertificeerde ‘IKO roof concept partner’. 
Om dat te mogen zeggen, hebben de dakdekkers van HDO bij IKO speciale trainingen gevolgd 
om de roof concepts op de juiste wijze te kunnen uitvoeren.

DAKBEDEKKING  I  VLOEIBARE WATERDICHTING  I  ISOLATIE

®

Toplaag 
IKO pantera SBS

Isolatie 
IKO enertherm ALU

Dampscherm 
IKO shield

Onderlaag 
IKO base

graphite

De energie-efficiënte 
PIR-isolatie voor  
het IKO roof concept
Het imposante Euroscoop gebouw is perfect 
geïsoleerd met IKO enertherm ALU van  
140 mm dikte die een Rc waarde 6 geeft.
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Van 13 juni 2018 werd in Rotterdam de vierde editie van de  

Rotterdamse Dakendagen georganiseerd. Het evenement is inmiddels  

een vaste waarde geworden, zowel in de dakenbranche als in het  

Rotterdamse culturele leven.

Het dak biedt oplossingen 
voor maatschappelijke 
vraagstukken

ROTTERDAMSE DAKENDAGEN

Tijdens de Rotterdamse Dakendagen wordt jaarlijks een 
groot aantal aansprekende Rotterdamse daken, die nor
maal gesproken niet toegankelijk zijn, openge steld voor het 
publiek en er werden aanvullend tal van activi teiten georga
niseerd. Mede door dit initiatief is het inmiddels ook bij de 
leek duidelijk dat het dak de plaats is waar de interessante 
ontwikkelingen plaatsvinden en een antwoord wordt gefor
muleerd op diverse maatschappelijke vraagstukken. 

De Kennismiddag die op de vrijdagmiddag voorafgaand 
aan de Rotterdamse Dakendagen voor de experts wordt 
georganiseerd, is inmiddels een traditie geworden. Het is 
het moment waarop de experts bij elkaar komen om de 
ontwikkelingen te bespreken. Een belangrijk doel van deze 
bijeenkomst is ook de onderlinge inspiratie. 

OPENING SLIMDAK
Voorafgaand aan deze Kennismiddag werd op het dakpa
viljoen van Het Schieblock bij de DakAkker het zogeheten 
Slimdak geopend. Dit is een dak dat water buffert en het 
water pas weg laat lopen wanneer er een hoosbui nadert. 
Het dak dat op de DakAkker werd geopend is een proefop
stelling ter inspiratie van gebouweigenaren, projectontwikke
laars, ‘waterschappers’ en beleidsmakers. Bovendien doen 
de betrokken partijen ervaring op met deze oplossing. 

Natuurlijk is de DakAkker de best denkbare locatie voor een 
dergelijk dak. Wel moest de constructie worden verstevigd 
om het gewicht van het dak te kunnen dragen. Onder de 
sedumlaag is met behulp van kunststof kratten een buffer
ruimte voor regenwater gecreëerd. De Smart Flow Control 
zorgt op basis van de weersverwachting dat regenwater 
wordt vastgehouden en pas na een hoosbui vertraagd afge
voerd. Zo zorgt het Slimdak ervoor dat het riool minder snel 
volstroomt en overloopt wanneer de nood het hoogst is.  
Het opgevangen water kan worden hergebruikt om de 
DakAkker bij droogte van water te voorzien. 

Tijdens de bijeenkomst voorafgaand aan de officiële ope ning 
pleitte wethouder Adriaan Visser (Financiën,  Organisatie, 
 Haven, Sport, Mobiliteit en Duurzaamheid) voor het wegnemen  

van obstakels bij het realiseren van multi functionele daken. 
Henk Vlijm van Optigroen memoreerde de niet eenvoudige 
route die geleid heeft tot de realisatie van het Slimdak.  
Uit handen van Emile van Rinsum  (Rotterdams Milieucentrum) 
kreeg de bedenker van het Smart Flow Controlsysteem  
en stille kracht op de achtergrond Rob Steltenpöhl van  
Optigroen een bokaal uitgereikt: hij mag zich het komende 
jaar de Slimdakman van het Jaar noemen. Het bijzondere dak  
werd vervolgens officieel geopend door Paul van den Eijnden  
van het Hoogheemraadschap van Schieland en de 
 Krimpenerwaard. Hij hees het vaandel van het Slimdak. 

WORKSHOPS
Op diverse Rotterdamse daken werd aansluitend een  
aantal workshops georganiseerd, in samenwerking met 
diverse  partijen die gezamenlijk daken ontwikkelen,  
zoals Green Deal Groene Daken, gemeente Rotterdam en 
het Amsterdamse Rooftop Revolution.  Onderwerpen waren 
o.a. ‘Dakcommunicatie’ (over het creëren van bewustzijn 
op het gebied van dakgebruik). ‘Innovatieve waterretentie’ 
(waarbij studenten van de Hogeschool Rotterdam hun 
 wateroplossingen presenteerden). In het kader van de 
 Europese subsidie die gemeente Rotterdam kreeg voor 
het project Life@UrbanRoofs ging een delegatie op de fiets 
diverse bijzondere Rotterdamse daken bekijken. 

Als breed samenwerkingsverband is de Green Deal  
Groene Daken een belangrijk platform waar tal van ontwik
kelingen worden aangejaagd. Tijdens de workshop werden 
de deelnemers uitgedaagd na te denken over wat nodig is  
om particulieren en bedrijven te bewegen tot actie op het 
gebied van milieuvriendelijke maatregelen. Tal van maatre
gelen werd besproken, zoals o.a. de differentiatie van belas 
tingen, waarbij één van de uitgangspunten was dat het 
 productiever is om goed gedrag te belonen, in tegenstelling 
tot het bestraffen van verkeerd gedrag. Aanvullend werd   

Het Slimdak op het 

 dakpaviljoen van de 

 DakAkker in Rotterdam is  

een proefopstelling voor 

 inspiratie en het opdoen van 

ervaring met dit type dak. Tijdens de workshop van de Green Deal Groene Daken werden 

 manieren besproken om de ontwikkelingen te stimuleren.

Wethouder Adriaan Visser pleitte tijdens de opening van het  

Slimdak voor het wegnemen van obstakels voor dakgebruik.

Rob Steltenpöhl van Optigroen (links) werd uitgeroepen tot Slimdakman van het Jaar.
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ROTTERDAMSE DAKENDAGEN

Na een paneldiscussie over deze onderwerpen werd over
gegaan tot het uitroepen van de Dakheld 2018, de prijs  
voor de meest innovatieve, duurzame en verrassende dakop
lossing van het afgelopen jaar. De prijs wordt jaarlijks uitge
reikt aan initiatieven of personen. Dit jaar ging de prijs naar 
de drijvende krachten achter de Green Deal Groene Daken: 
Carleen Mesters en AnneMarie Bor. Eerstgenoemde nam  
de prijs namens beiden in ontvangst en vertelde, zichtbaar 
verrast, dat ze zeer vereerd was met de prijs. De vierde editie 
van de Rotterdamse Dakendagen was daarmee afgetrapt. 
In het daarop volgende weekend waren 56 daken te bezoe
ken. De organisatie liet weten dat de daken door in totaal 
20.000 mensen zijn bezocht. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

gesteld dat een hoosbui de beste campagne is die de 
markt zich kan wensen. Op deze momenten, waarop de 
noodzaak van maatregelen breed voelbaar zijn, is de markt 
nog onvoldoende actief. 

SYMPOSIUM
Tijdens het plenaire gedeelte kwamen de diverse onder
werpen opnieuw ter sprake. Esther Wienese, auteur van het 
Rotterdamse Dakenboek kondigde aan dat de Engelstalige 
versie van het boek inmiddels is verschenen. Corine Erades  
legde het initiatief van energiecoöperatie Blijstroom uit,  
 waarbij particulieren gezamenlijk ‘paneeldelen’ zonneenergie 
aanschaffen. Omwonenden en plaatselijke ondernemers 
kunnen meeinvesteren in een zonnedak en zodoende hun 
stroom lokaal ‘oogsten’. 

Organisator van het ROEF festival (de Amsterdamse  versie 
van de Rotterdamse Dakendagen) Henk Jan Tigelaar van 
Rooftop Revolution, voegde hieraan toe dat geen dak 
onbenut zou mogen worden gelaten. In Amsterdam is men 
inmiddels ook voortvarend met het onderwerp aan de slag 
gegaan en zijn er inmiddels ‘dakboswachters’ actief. In het 
augustusnummer van Roofs vindt u een uitgebreid verslag 
van het ROEF festival in Amsterdam, dat op 22 juni plaatsvond.

Tijdens het symposium tekenden Carlisle  Construction 
 Materials bv en Stichting Groenkeur de Green Deal  
Groene Daken.  Daarmee sloten zij zich aan bij het  platform. 
De ondertekening werd ingeleid door Egbert Roozen, 
 directeur VHG en voorzitter Green Deal Groene Daken.  
Met de twee nieuwe partners ijveren inmiddels 36 organisa
ties samen voor betere belastingsystemen en gebouwlabels. 
Daarnaast wer ken zij samen aan innovatie, facts & values en 
een hand reiking voor meer biodiversiteit op daken. 

Twee architecten gaven hun visie op de ontwikkeling van het  
daklandschap. Ericjan Pleijster van Lola Landscape Architects 
deed dat aan de hand van de bespreking van een specta
culair Rotterdams dak, namelijk het dak van de Groene Kaap.  
Dit is een appartementencomplex aan de Maas dat 
 momenteel in aanbouw is. Het complex krijgt een semi
openbare daktuin, waarbij tal van slimme oplossingen zijn 
bedacht om de gebruikers enerzijds het idee te geven  
dat ze zich in een volwaardig natuurgebied bevinden en 
anderzijds de privacy van de bewoners te bewaken. 

De Italiaanse architect Ricardo Marini van Marini Urbanismo 
zette zijn visie uiteen op de aspecten die belangrijk zijn om 
mensen zich in een bepaalde ruimte prettig te laten  
voelen. Tijdens zijn verblijf in Rotterdam heeft hij vele plaatjes  
geschoten en die in zijn presentatie verwerkt, waar het op 
dat gebied naar zijn mening droevig is gesteld. Ook de  
High Line in New York, dat in de wereld van de groendaken 
geldt als een belangrijke referentie, kon zijn goedkeuring  
niet wegdragen, voornamelijk omdat de ruimte is gebonden 
aan openingstijden.

Carleen Mesters van Green Deal Groene Daken ontvangt bloemen  

uit handen van Léon van Geest van de Rotterdamse Dakendagen.  

Met Anne-Marie Bor is zij uitgeroepen tot Dakheld 2018.

Hans ter Horst (Carlisle Construction Materials bv, rechts) en Peter Koop 

(Stichting Groenkeur, midden) tekenen Green Deal Groene Daken met 

voorzitter Egbert Roozen (links)

Advertorial

De uitvinders van retentiedaken

Retentiedaken zijn booming. De zogenaamde groenblauwe daken hebben een opmars 

 gemaakt bij  nieuwbouw en renovatie in stedelijk gebied doordat deze voor een grootdeel 

hemelwateroverlast kunnen voorkomen.

Al in de jaren 90 kwam Optigroen als eerste met een Retentiedak oplossing op de markt. Het systeem zorgt voor een enorme 
vertraging van hemelwaterafvoer via de dakbegroeiing. Het systeem bestond uit een zogenaamde Drossel. Deze gepatenteerde  
Drossel doet niks anders dan het ‘afknijpen’ van de hemelwaterafvoer in de dakbegroeiing. Het vernuftige zit hem in de 
 afstroomtijd en de liters per seconde die in deze periode mogen afvoeren.

Een standaard Sedumdak doet niet veel aan waterberging. Met de berging in een standaard dakbegroeiing kan een water
beheerder niet zo heel veel omdat het niet duidelijk is of de bergingscapaciteit beschikbaar is op het moment dat het nodig 
is, bijvoorbeeld voor of tijdens een piekbui. 

Daarom heeft Optigroen het Retentiedak verder doorontwikkeld en maken ze nu gebruik van  
de WRB Retentieboxen. Dit zijn thermisch stabiele boxen van 85 of 150 mm hoog en kunnen  
het hemelwater echt bergen conform de wateropgave van de waterbeheerder. In combinatie  
met de Optigroen Drossel kan de berging binnen de gestelde tijd, vaak 24, 48 of 72 uur,  
weer ter beschikking staan.

Nog slimmer waterbeheer

De prijswinnende innovatieve ‘Smart Flow Control’ van Optigroen  
is een weerdata gestuurde klep op het dak die het hemelwater  
in de WBR Retentieboxen kan bergen of afvoeren op het moment  
dat er meer neerslag voorspelt wordt dan er aan bergingscapaci 
teit is. Dit voorkomt nog beter wateroverlast en maakt het  
gebouw hoosbuiproof. 

Meer informatie over slim waterbeheer en  
hoosbui proof bouwen? Neem contact op met:

Optigroen Benelux, www.optigroen.nl, info@optigroen.nl telefoonnummer 033 – 463 56 81

Foto: Hans van Heeswijk Architecten/Dakdokters

optigroen230x300Roofs.indd   1 25-06-18   13:48
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COLUMN DAKENMAN VAN HET JAAR 2017

De daken van toen (2)
De daken van toen, daar worden we nog dagelijks mee  
geconfronteerd. We schatten in dat er nog meer dan  
10 miljoen m2 teermastiek daken ligt. Deels nog als  
dak functionerend, maar ook onder (nageïsoleerde)  
bitumineuze daken.
In de jaren ‘70 werden er ook asbesthoudende producten 
verwerkt op platte daken. We kennen allemaal de asbestce
menten golfdaken op schuren, stallen en zelfs op woningen! 
Maar ook op het platte dak werden er producten toegepast, 
waarin asbest was verwerkt. De meest bekende en herken
bare toepassing waren de Ruberdaltegels, die als dakterras
afwerking of als looppaden werden aangebracht. Deze as  
bestcementtegels van 300x300x10mm, pyramidevormig voor 
een goede waterafvoer, werden met warme bitumen op een 
bitumineus dakbedekkingssysteem geplakt. Daarbij was het 
ook gebruikelijk dat er pastegels op het dak gezaagd wer
den. In de loop der jaren zijn veel van deze daken gesloopt. 
Echter, soms zag men een oplossing (wanneer er lekkages 
op een dak optraden) door de tegels met warme bitumen 
uit te vlakken en er weer een nieuw bitumineus dakbedek
kingssysteem overheen aan te brengen. Hierdoor zijn deze 
daken minder goed herkenbaar geworden. Bij een dakin
snijding is wel snel vast te stellen of er Ruberdaltegels zijn 
‘overlaagd’. Deze daken dienen altijd middels asbestsane
ring te worden verwijderd en afgevoerd.
Maar er waren ook niet herkenbare toepassingen van asbest
vezels in producten voor toepassing op het platte dak.  
Zo waren er de bitumineuze pasta’s en kitten. Om deze pro
ducten beter smeerbaar (visceus) te maken en een betere 
structuur te geven, werden er asbestvezels, in een laag 
percentage hechtgebonden, aan deze pasta’s en kitten 
toegevoegd. Toepassing was het waterdicht inwerken van 
plakstukken van afvoeren, doorvoeren (ontluchtingskapjes) 
en aluminium daktrimmen. Ook werd de pasta gebruikt  
voor het afkitten van knelstrippen.
Tevens waren er dakbedekkingsmaterialen, waarin asbest
vezels waren verwerkt, zoals Nuraply en Nuralite. Het bestond 
uit platen van ca. 2400x900 mm2  en een dikte van ca. 2 mm.  
Het materiaal had geen drager, maar was versterkt met as
bestvezels. Hierdoor ontstond een materiaal met een hoge  
mecha nische sterkte, met name goed bestand tegen mecha
nische beschadigingen. Deze materialen zijn niet veelvuldig, 
en voor maar een korte tijd, op de  Nederlandse markt  
(door uitsluitend gespecialiseerde  verwerkers) verwerkt.
Een ander baanvormig product met asbest was  
Ruberoid Tedlar. Dit product viel eigenlijk onder de kunststof 
dakbedekkingen en bestond uit flinterdunne (0,16mm) 
PVdF (Poly Vinyl di Fluoride) folie, die aan de onderzijde was 
gecacheerd met een asbestvlies. Deze Tedlar folie werd altijd 
als toplaag van een bitumineus dakbedekkingssysteem 
toegepast. De folie werd daarbij met een koud verwerkbare 
bitumineuze lijm gekleefd op het bitumineuze dakbedek
kingssysteem en de naden werden daarbij afgetaped met 
diezelfde PVdF. De bijzondere eigenschappen van deze folie 
waren de duurzame kleurechtheid (in dit geval altijd in een 

witte kleur toegepast) en dat  
het product zelfreinigend was.  
Het product is in Nederland 
slechts beperkt toegepast.
De bovengenoemde  
producten zijn tot mid 
den jaren ’80 verwerkt.  
In baanvormige bitumi
neuze dakbedekking  
is voor zover we weten 
geen asbest toegepast. 
Voor meer en uitgebrei
dere informatie verwijs ik  
naar “Factsheet Bitumen 
dakbedekking en asbest”,  
die is terug te vinden op de  
website van Probasys Benelux  
(www.probasysbenelux.org). Zowel kool
teer als asbest zijn sinds halverwege de jaren ‘80 minder  
toegepast en sinds midden jaren ’90 in Europa verboden.  
Dus daken op gebouwen, die na die tijd zijn gebouwd, bevat
ten geen milieubelastende producten meer. Het is daarom 
belangrijk dat bij daken van gebouwen die voor die tijd ge
bouwd zijn goed in kaart wordt gebracht of er teermastiek of 
asbesthoudende producten zijn verwerkt. Zo’n inventarisatie 
kan vervolgens in een ‘Dakpaspoort’ worden vastgelegd,  
iets dat voor de gebouweigenaar van groot nut kan zijn.
Producten met asbest(vezels) toegepast in dakproducten 
op platte daken zijn altijd omhuld met bitumen en dus altijd 
hechtgebonden. Deze producten zijn bovendien meestal 
niet blootgesteld aan de buitenlucht en verweren niet of 
nauwelijks onder invloed van de omgeving. Het is dan ook 
niet te verwachten dat deze vezels vrijkomen. Desondanks 
lijkt het erop dat daken met dergelijke producten ook onder 
het voorgenomen Asbestdakenverbod zullen vallen en  
zullen deze daken voor het einde van de levensduur naar 
mijn mening onnodig moeten worden gesloopt.
In de huidige situatie wordt het saneren van een dak met 
 asbesthoudende pasta of kit, waarbij het gaat om het 
minder gevaarlijke chrysotiel (wit asbest), doorgaans geclas
sificeerd in risicocategorie 2. Dat wil zeggen: sanering door 
een duur gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. De vraag 
is echter of te verwachten vezelconcentratie in de (buiten)
lucht deze indeling nodig maakt.

Bram Kranenburg

KWALITATIEVE, STERKE 

EN BETROUWBARE 

BEVESTIGINGSMATERIALEN.

www.eurofast.nl

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

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

RubberGard EPDM

Bonding Adhesive BA-2012

Resista AK

Resista AK
Twin PackTM Isolatielijm

V-Force EU dampscherm

Inclusief all-in 
verzekerde 
dakgarantie

Volledige dakopbouw van Firestone
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ERIK EN DE ANDEREN

Korting geven?  
Prima, leuk!

de capaciteiten in huis om op een dergelijke wijze te  
werken. Moet dit dan maar worden overgelaten aan  
de ‘grote jongens’?

MVO
Er zijn uiteraard meerdere wegen die naar Rome leiden  
om te komen tot een tevreden klant. Zo zijn er vanuit het 
MVOperspectief ook mogelijkheden om een  opdrachtgever 
te overtuigen, zonder direct over de allerlaagste prijs te 
 debatteren. Men kan bijvoorbeeld samenwerken met een 
organisatie als Trees For All, een organisatie die zich inzet 
voor een beter klimaat door wereldwijd bomen te planten. 
Via Trees For All kan men een aanbesteding CO2neutraal 
 realiseren, doordat er bomen geplant worden, die de   
uitstoot van het project compenseren.

In de laatste fase van een onderhandeling, waarbij één van  
de twee partijen nog een concessie moet doen om tot over
eenstemming te komen, kan men natuurlijk korting bieden, 
maar men kan ook aanbieden om voor de klant CO2 te com
penseren. In plaats van te onderhandelen over die  laatste 
euro’s, wordt gepraat over klimaatadaptatie en duurzaamheid. 

INVESTERINGSREGELINGEN
Lang niet iedere opdrachtgever en opdrachtnemer is zich 
ervan bewust dat het gebruik van specifieke dakmaterialen 
en/of bevestigingsmethoden een aanzienlijk belasting
voordeel kan opleveren voor de eigenaar van het pand.
Er zijn drie investeringsregelingen waar de opdrachtgever 
aanspraak op kan maken, als zij hun dak willen renoveren 
en/of verduurzamen:

•  Regeling willekeurige afschrijving  
milieuinvesteringen (Vamil) 

•  Regeling Milieuinvesteringsaftrek (MIA) 
• De Energieinvesteringsaftrek (EIA)

De MIA en de Vamil maken het investeren in milieuvriendelijke 
bedrijfsmiddelen extra aantrekkelijk. Daarnaast stimuleert de 
EIA investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en 
die duurzame energie ondersteunt, zoals dakisolatie.

Met de energieinvesteringsaftrek kan een opdrachtgever 
54,5% van zijn investeringskosten in het aanbrengen van 
dakisolatie aftrekken van de fiscale winst. Daardoor betaalt 
hij minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting  
en bespaart hij uiteraard ook op zijn energiekosten. 

Door de milieuinvesteringsregeling Vamil, waar o.a.  daktuinen 
onder vallen, krijgt de opdrachtgever de mogelijkheid om 
75% van een investering op een willekeurig moment af te 
schrijven. Door af te schrijven in het jaar waarin het voor de 
opdrachtgever het beste uitkomt, vermindert hij zijn fiscale 
winst. Dankzij de MIA kan de opdrachtgever profiteren van 
een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst; bovenop 
de andere fiscale aftrekmogelijkheden, zoals de willekeurige 
afschrijving. Hij mag 13,5%, 27% of 36% van het investerings
bedrag extra ten laste brengen op de winst over het 
kalender jaar waarin het bedrijfsmiddel is aangeschaft. 

Gemiddeld leveren deze regelingen de opdrachtgever een 
netto voordeel op van minstens 7% tot wel 9% van de directe 
investering op het dakbedekkingssysteem met aanvullende 
maatregelen. Zo heeft de opdrachtgever, met het advies  
van de dakdekker, weliswaar vanuit de regels van de 
 belastingdienst, 9% korting gekregen!

GEEN TWEELAAGSE BITUMINEUZE DAKBEDEKKING?
Binnen deze investeringsregelingen komen wij alleen wel  
een discutabel punt tegen. De regelingen gelden voor 
 vegetatiedaken, waterberging op daken, dakisolatie en 
 dakisolatie in combinatie met witte dakbedekking.  
Tevens ook op duurzame éénlaagse bitumen dakbedekking, 
mechanisch bevestigd, geföhnd en terugname garantie 

na het einde  levensduur. Het is op zich logisch dat niet alle 
dakbedekkings materialen opgenomen zijn in de milieulijst, 
maar moeten we echt afstappen van die betrouwbare 
tweelaagse bitumen dakbedekkingssystemen, vanuit een 
bewuste milieukeuze in het kader van minder materiaalge
bruik? Het zal in ieder geval niet de eerste keuze van een 
dakdekker geweest zijn, al zijn er wel degelijk bitumen dak
banen op de markt, die de belofte waar kunnen maken en 
onder Dakmerkgarantie gerealiseerd kunnen worden. 

De producenten van bitumineuze dakbedekking zijn van
wege de eindige fossiele grondstoffen in de bitumineuze 
dakbaan wellicht eerder gedwongen geweest om te zoeken 
naar duurzame oplossingen en hebben zodoende de kans 
gepakt om op de milieulijst 2018 te komen. Hierdoor hebben 
ze in dit opzicht een voorsprong op producenten van kunst
stof en EPDM dakbedekking. 

Laten wij in de breedte als dakenbranche gemeenschap
pelijk een circulaire weg inslaan en dit uitdragen. Laat de 
overheid weten welke dakmaterialen er nog meer duurzaam 
ingezet kunnen worden en gun de opdrachtgever uiteinde
lijk ook die 9% korting! ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Erik Steegman, directeur NDA

We praten niet over korting en onderhandelen niet over de 
laagste prijs, we maken alleen nog maar afspraken over  
het leveren van duurzame kwaliteit. Hoe mooi is het als dat 
centraal staat bij de afrondende gesprekken met de klant!  
Is het een utopie of wordt het werkelijkheid?

De wijze waarop RGS contracten voor het dakonderhoud 
met wooncorporaties tot stand komen, lijkt in dit opzicht 
 ideaal. Er wordt eerst gesproken over de gewenste kwaliteit, 
middels een prestatiecontract, en de verantwoordelijkheid 
wordt ondergebracht bij het dakdekkersbedrijf. De prestatie 
staat centraal, niet de financiën. Over het algemeen gaat 
het hier echter vaak over afspraken met grotere opdracht
gevers. Bovendien heeft ook niet ieder dakdekkersbedrijf  

In deze rubriek houdt Erik Steegman ons maandelijks  

op de hoogte van ontwikkelingen in de dakenbranche  

vanuit het perspectief van NDA.

Erik Steegman NDA Duurzaam Dak Concept
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Veilig gebruik  
van rolsteigers  
en trappenhuizen

SPECIAL VALBEVEILIGING

dat er bij sommige fabrikanten minder onderdelen zijn  
gekomen, dat er onderdelen zijn bijgekomen of veranderd. 
De Inspectie SZW (ISZW) en werkgevers en werknemers in  
de bouw zijn bij deze ontwikkelingen betrokken geweest. 

EEN ROLSTEIGER EN ZIJN ONDERDELEN 
Onder een rolsteiger wordt verstaan: een vrijstaande,  
een half vrijstaande of een tegen de gevel staande alumi
nium systeemsteiger. Ook trappentorens, opgebouwd uit 
dezelfde elementen, vallen onder dit regime. Rolsteigers zelf 
zijn vaak uitgerust met (zwenk)wielen en samengesteld uit 
geprefabriceerde onderdelen. Zij bevatten tussenvloeren 
en één of meerdere werkvloeren voor het uitvoeren van 
werkzaamheden op hoogte. Om de rolsteiger/trappentoren 
te kunnen opbouwen, kunnen trainingen worden gevolgd. 
In de praktijk wordt meestal volstaan met een instructie, een 
toolbox of het lezen en volgen van de handleidingen van  
de leverancier. Stalen trappentorens, bestaand uit steiger
materiaal vallen onder het regime van de Richtlijn Steigers.

Het is niet toegestaan onderdelen van verschillende  
merken of systemen in één configuratie te gebruiken,  
tenzij de fabrikanten akkoord zijn. Ook is het niet toege 
staan om hulpconstructies zoals takels en lieren aan  
een rolsteiger/trappenhuis te koppelen. 
Soms is het lastig of onmogelijk om een (rol)steiger op te 

Adri Frijters, consultant arbeids-
veiligheid bij A3-A en Coördinator 
bouwveiligheid bij DSyS/TU-Delft, 
safety & security institute.

VALLEN LOOPT NOOIT GOED AF
Het vallen van hoogte is nog steeds 
het meest voorkomende ongeval.  
De wet stelt dat elke werkgever en 
ZZP’er verplicht is om in ieder geval 
het werk op hoogte op een zo  
veilig mogelijke manier uit te (laten) 
voeren. Dat betekent dat voor het 
werk aan bijvoorbeeld de gevel of  

het dak een zo veilig mogelijke werkplek moet worden 
gerealiseerd. Ook de toegang tot het dak of de werkplek 
op hoogte moet veilig zijn. Hiervoor moet gebruik gemaakt 
worden van de ‘stand der techniek’ en de beschikbare mid
delen. Voor valgevaar geldt dat het voorkomen van vallen 
niet ondergeschikt mag worden gemaakt aan economische 
motieven (zie de Europese Richtlijn 2001/45/EC).

Om het werken met rolsteigers of daarop gebaseerde  
constructies in trappenhuizen veiliger te maken, zijn de 
opbouwmethoden drastisch gewijzigd. Dit heeft ertoe geleid 

Vanaf 1 januari 2018 moeten rolsteigers en trappentorens veiliger worden  

opgebouwd. Rolsteigers en trappentorens die niet goed zijn opgebouwd,  

zijn gevaarlijk en onnodig. Een veilige werkplek op hoogte en opgang naar 

het dak hoeft geen probleem te zijn want het nieuwe, veilige opbouwen  

is niet ingewikkeld. Bijkomend voordeel is dat het goed opbouwen in veel  

gevallen sneller gaat.

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

dan 1,5 meter is het acceptabel om aan één lange zijde de 
knieleuning en kantplank weg te laten. Het beklimmen van 
een rolsteiger gebeurt met trappen of via het frame aan  
de binnenzijde, door gebruik te maken van de klimluiken. 
Vaak worden diagonalen verwijderd of aan één zijde  
geplaatst. Ondanks dat dit het werken makkelijker maakt,  
is dit een verzwakking die niet is toegestaan. 

Andere, veel geziene, gevaarlijke zaken zijn het niet geremd 
staan van rolsteigers, het verplaatsen van rolsteigers terwijl 
men er op staat, het buitenom beklimmen van een  rolsteiger 
en tot slot het verplaatsen, waarbij de stabilisatoren een 
grote vrije ruimte hebben tot de straat. Staat een rolsteiger 
op de openbare weg, dan moet aandacht geschonken 
worden aan de afzetting en het onmogelijk maken van het 
inklimmen buiten werktijd. Dit kan door de rolsteiger binnen 
gaashekken te plaatsen. Er zijn ook speciale voorzieningen 
beschikbaar voor dit doel. Aanvullend, niet bedoeld voor 
 veiligheid maar toch relevant, is diefstal. Door de delen van 
een rolsteiger te laten merken en een eigen identiteit te 
 geven, wordt invulling gegeven aan de professionele uit
straling en wordt diefstal ontmoedigd. Uiteraard is het  
ook mogelijk de losse delen aan elkaar te koppelen met 
 kettingen en sloten. ■

bouwen volgens de handleiding of is het niet mogelijk met 
de standaardconfiguratie het werk veilig uit te voeren. 
In alle gevallen waarin afgeweken moet worden van de 
handleiding moet contact opgenomen worden met de fabri
kant of leverancier. Hij maakt dan aanvullende tekeningen en 
berekeningen en levert op die wijze een specifieke oplossing. 
Het werken vanaf of het bereiken van een veilige, stabiele 
werkplek is veiliger met een goed opgebouwd systeem dan 
met een ladder of een systeem dat met spanbanden aan 
een hemelwaterafvoer is vastgemaakt.

ALTIJD BEVEILIGD
Het uitgangspunt bij de nieuwe opbouwmethode is  relatief 
simpel: bij de montage en de demontage moet de werk
nemer altijd op heuphoogte rondom beschermd zijn, 
 alvorens hij het platform betreedt. De voorgeschreven op
bouwmethode is systeemspecifiek en moet per 1 januari 2018 
stipt gevolgd worden. Alle fabrikanten hebben dus een eigen 
handleiding en voorschriften die nauwgezet moeten worden 
gevolgd. De VSB, waarin onder meer de fabrikanten van 
rolsteigers zijn vertegenwoordigd, heeft een informatieblad 
samengesteld waarin de verschillende opbouwmethoden 
per fabrikant helder op rij zijn gezet. Deze informatie kan, 
samen met de handzame brochure Veilig werken met de rol
steiger, bij de VSB worden opgevraagd of van de VSBwebsite 
worden gedownload (www.vsbnetwerk.nl).

Tijdens het gebruik moeten alle werkvloeren rondom zijn 
beschermd met dubbele leuningen en kantplanken. Alleen 
indien de afstand tot een gevel kleiner is dan 15 cm, mag de 
leuning aan die zijde vervallen. Ook trappen moeten voor
zien zijn van leuningen. Alleen indien de werkvloer lager is 

DE INSPECTIE SZW STELT: 
UITGANGSPUNT IS DAT DE RANDBEVEILIGING VAN EEN PLATFORM, BESTAANDE UIT 
MINIMAAL EEN HEUPLEUNING, ALTIJD IS AAN GEBRACHT VOORDAT HET PLATFORM 
WORDT BETREDEN.  VANZELFSPREKEND MOETEN WERKVLOEREN ALTIJD VAN EEN   
BOVEN EN TUSSENLEUNING EN EEN KANTPLANK ZIJN VOORZIEN. 

INSPECTIE SZW WIJST ER OP DAT “BIJ CONSTATERING VAN  VALGEVAAR GEEN 
CONCESSIES WORDEN GEDAAN EN IN VOORKOMENDE  GEVALLEN ZAL WORDEN 
OVERGEGAAN TOT STILLEGGING VAN DE WERKZAAMHEDEN EN HET OPLEGGEN 
VAN EEN BOETE.”
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Zeker en vast.

Maak kennis met de D-Vise: een uniek gepatenteerd EN 795 klem-
ankerpunt voor valbeveiliging op platte daken.

Één met het dakbedekkingssysteem
Door een unieke aanbrengmethodiek via een onderhuids aan te 
brengen gepatenteerde knelstrip wordt het D-Vise klem-ankerpunt 
door inklemming van de toplaag (en eventueel ook van de 
onderlaag) als het ware één met het totale dakbedekkingssysteem. 
Deze unieke inklemming garandeert dat de vereiste polyester 
wapening(en) van de daklagen meedoen met het opvangen van een 
val van het dak. Daardoor voldoet het ankerpunt volgens opgave van 
de producent aan EN 795.

Slechts eens per 5  jaar keuren met IMDV Verzekering
De D-Vise is zo doordacht dat een IMDV verzekering van 5 jaar kan 
worden afgesloten door de gebouweigenaar en daarbij slechts eens 
per 5 jaar in plaats van eens per jaar hoeft te worden gekeurd. Als 
alles in orde is kan de verzekering na 5 jaar wederom 5 jaar  verlengd 
worden. De gebouweigenaar kan de IMDV-verzekering op internet 
controleren.

Geen mechanische bevestiging, tal van voordelen
Dankzij het inventieve en zeer krachtige 2-zijdige inklemsysteem vindt 
er geen mechanische bevestiging aan de onderconstructie plaats. 
Daardoor is er geen kans op hinderlijke lekkages, geen doorboring van 
de damprem en geen geluidsoverlast bij montage. Doordat de isolatie 
slechts maximaal 1 cm wordt doorboord bij montage ontstaan er tevens 
geen koudebruggen. Ook is bij renovatie de D-Vise ankerpuntbody te 
demonteren en na overlagen opnieuw te monteren op de 
onderhuidse knelstrip. 

Stap voor stap verwerkingshandleiding 
Voor de verwerking van de D-Vise is een uitgebreide verwerkings-
handleiding beschikbaar. Hierin zijn alle stappen van het montageproces 
op zowel nieuwbouw als bestaande daken met polyester gewapende 
toplagen (bitumen, POCB, PVC en TPO) uitgebreid toegelicht aan de hand 
van een duidelijke omschrijving en heldere foto’s.  
Zo kunt u direct aan de slag!

Bijzondere eigenschappen
 
• Volwaardig EN 795 valbeveiligingsankerpunt
• Klembevestiging aan de dakbedekking • In ca. 20 minuten 
te plaatsen • Herbruikbaar bij overlagen • Geen kans op 
lekkage of koudebruggen • Geen geluidsoverlast bij montage 
• Zowel voor bitumen, POCB, PVC en TPO • Extra gewapende 
voorgeperforeerde knelstrip-inbrandstrook (95x95cm) separaat 
leverbaar • Bij IMDV-verzekering slechts 1 x per 5 jaar inspecteren

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

D-Vise EN 795
Klem-ankerpunt voor platte daken

AABOSAFE Solingenstraat 15
7421 ZN  Deventer

T  088 9965485 / 0653339152 
F  057 0657776 

info@aabosafe.nl
www.aabosafe.nl

Simpel, snel, veilig.

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

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

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

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

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

op pannendaken
• Werkzaamheden op platte daken die 

grenzen aan een pannendak
• Het aanslijpen van pannen rondom een 

dakvenster 
• Reparatie, inspectie- en onderhoudswerk 

rondom schoorsteen of nok
• Het op hoogte inbrengen van 

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

valbeveiling)
• Montage en onderhoud van zonnepanelen 

(dakhaas evt. over de nok bevestigen)



30     Roofs Roofs     31

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

CEmarkering voor veiligheidsankers is nog steeds niet mogelijk volgens  

de EN795. Leverancier Kedge heeft voor haar ankerpunten een  

alternatieve route bewandeld en kan haar ankers nu alsnog voorzien  

van een CEmarkering. Welke route is dat?

Alternatieve route  
naar CE-markering  
naast de geharmoniseerde  
Europese productnormen

SPECIAL VALBEVEILIGING

Dit komt ten eerste omdat er vaak belangen meespelen 
bij de verschillende producenten, wat lange discussies tot 
gevolg kan hebben. Maar ook de hele procedurele kant 
van het proces zorgt ervoor dat het een langdurig proces is. 
Als eerste moet het schrijven van een productnorm aange
vraagd worden bij CEN. Dit comité beoordeelt de aanvraag 
en kijkt of er niet al een dergelijke norm is en of met een uit
breiding van de scope van een bestaande norm het nieuwe 
onderwerp afgedekt kan worden. Als dat allemaal niet het 

geval is, wordt er gekeken of het onderwerp van de nieuwe 
norm onder één van de bestaande TC’s valt. Is dat niet het 
geval, dan zal er een TC in het leven geroepen moeten wor
den, maar vaak kan het wel onder één van de bestaande 
TC’s geschoven worden. 

CEN moet die TC dan het mandaat (opdracht) geven om 
de nieuwe productnorm te gaan schrijven. Zonder een 
mandaat doet een TC helemaal niets. Waarschijnlijk wordt 
er na het verkrijgen van het mandaat een aparte werkgroep 
(WG) binnen de TC gecreëerd, die de eerste conceptversie 
van de norm opstelt. Als deze conceptversie klaar is, wordt hij 
binnen de TC besproken. Als de TC overeenstemming heeft 
over de inhoud van de nieuwe norm, dan gaat de norm uit 
voor ‘inquiry’. 

Elke lidstaat van de EU heeft zogenaamde ‘spiegel
commissies’, die de nieuwe conceptnorm moeten beoor
delen en commentaar kunnen geven. Het commentaar 
wordt verzameld en besproken in de WG van de TC.  
Als het commentaar verwerkt is, wordt de norm nogmaals 
rondgestuurd naar de spiegelcommissies voor een  
‘formal vote’. De spiegelcommissies moeten dan over de 
nieuwe norm stemmen. Zodra de norm door de ‘formal vote’ 
is gekomen, wordt hij door de TC aangeboden aan CEN 
voor een laatste check. Als de CEN de nieuwe norm heeft 
goedgekeurd, dan wordt deze nieuwe norm gepubliceerd in 
de Official Journal of the European Union (OJEU). Zodra de 
norm gepubliceerd is in het OJEU, is hij geharmoniseerd en 
kan er, en moet er, gebruik van worden gemaakt. 

EEN ALTERNATIEVE ROUTE
Het mag duidelijk zijn dat dit hele proces heel lang kan 
duren. Vaak gaan er jaren overheen. Wat nu als je een nieuw 
en innovatief product hebt en je wilt heel graag je prestaties 
en conformiteit middels CEmarkering aan de markt kenbaar 
maken? Als je dat via een nieuw op te stellen productnorm 
moet doen, dan moet je geduld hebben en tegen de tijd 
dat deze productnorm klaar is, is het waarschijnlijk allang 
geen innovatief product meer. Er is daarom nog een andere 
route, namelijk die via EOTA in plaats van CEN.

Via de route van EOTA kan er voor nieuwe producten, of voor 
producten waar maar één producent van is, ook CEmar
kering geregeld worden. Hiervoor wordt er in plaats van een 
productnorm een European Assessment Document (EAD) 
opgesteld. Een EAD wordt samen met een  
Technical Assessment Body (TAB), de producent/aanvrager 
en mogelijk een onafhankelijk expert geschreven. Dit kan 
 relatief snel, omdat er minder partijen bij zijn betrokken,  zodat 
er minder discussies zijn en geen belangenconflicten. 

Nadat een conceptEAD is opgesteld, wordt deze naar alle  
TAB’s in de EU gestuurd, die verstand hebben van het product 
waar het in de EAD om gaat. Deze TAB’s kunnen dan com
mentaar leveren die vervolgens verwerkt moet worden om 
tot een officiële EAD te komen. Als de EAD klaar is, kan de TAB  
een European Technical Assessment (ETA) opstellen, uiteraard  
na het uitvoeren van de nodige testen op de producten. 

Eventueel moet er nog aanvullend een CEcertificaat afge
geven worden door een Notified Body (NoBo), dit is afhan
kelijk van het controleniveau dat van toepassing is.  
En dan  tenslotte dient er, net zoals bij de route met een pro
ductnorm, nog een prestatieverklaring (DoP) opgesteld  
te worden door de ETAhouder. Pas dan mag de ETAhouder 
de producten CEmarkeren.

ANKERPUNTEN
Een voorbeeld hiervan zijn de dakankers van Kedge, al heeft 
de reden waarom Kedge de EOTA route heeft gekozen niets 
te maken met de doorlooptijd van het proces. De reden 
hiervoor was dat de Europese productnorm voor dakankers 
(EN795) onder de richtlijn voor persoonlijke beschermmidde
len (89/686/EEG) was uitgegeven en dat hier flinke discussie 
over ontstond bij de lidstaten onderling. Men vond namelijk 
dat de ankertypen A, C en D, die aan het gebouw vastge
maakt worden, geen persoonlijke beschermmiddelen zijn, 
maar bouwproducten. 

De typen B en E zijn ankers die los staan of geballast worden 
en dus niet bevestigd aan het gebouw. Daarom worden  
de typen B en E wel als persoonlijke beschermmiddelen 
gezien. Door deze discussie is de EN795 nog niet geharmo
niseerd en kunnen de dakankers niet op basis van de EN795 
CE gemarkeerd worden. Aangezien deze discussie al een 
behoorlijke tijd duurt en de patstelling nog niet voorbij lijkt en 
het feit dat het geplakte systeem van Kedge vrij uniek is en 
waarschijnlijk nooit tot de scope gaat behoren, heeft Kedge 
waarschijnlijk daarom het initiatief genomen om een EAD op 
te laten stellen voor hun dakankers, zodat CEmarkering wel 
mogelijk is. 

Voor de bepaling van de sterkteprestaties zal ongetwijfeld 
verwezen zijn naar onderdelen van de EN795, maar in de 
DoP van Kedge wordt ook een temperaturenrange aange
geven, wat weer specifiek is voor de EAD, want dit komt in de 
EN795 niet aan de orde. Het is echter wel zo dat wanneer de 
EN795 uiteindelijk wel aangepast en geharmoniseerd wordt 
of, als er een aparte norm voor de typen A, C en D wordt op
gesteld volgens de richtlijn Bouwproducten, dat dan de EAD 
komt te vervallen en de CEmarkering volgens de nieuwe 
productnorm dient te geschieden. Hiervoor dient uiteraard 
het unieke geplakte systeem van Kedge wel onder de scope 
van deze nieuwe norm te vallen. ■

Marco de Kok (lid redactieraad Roofs)

Sinds 2003 is het voor bouwproducten waar een geharmoni
seerde Europese productnorm voor is, verplicht CEmarkering 
te dragen. Vandaag de dag is vrijwel iedereen in de bouw 
bekend met CEmarkering en is dit niet meer weg te denken. 
In eerdere artikelen heb ik aandacht besteed aan  
CEmarkering en de relatie tussen private keurmerken, zoals 
bijvoorbeeld KOMO, dus ga ik dit niet herhalen. CEmarking 
via geharmoniseerde Europese productnormen is niet de 
enige manier om tot CEmarkering te komen. De alternatieve 
route is via EOTA, middels een EAD. In dit artikel zal ik deze 
alternatieve route toelichten en vertellen wie hier handig 
gebruik van heeft gemaakt.

Geharmoniseerde Europese productnormen komen  
tot stand via een vaak langdurig proces bij CEN,  
het Europese comité voor normalisatie. Elke productgroep 
heeft een T echnische Commissie binnen CEN, waarin belang
hebbenden  zitting hebben. Denk hierbij aan de producenten 
die deze  producten maken, testinstituten die veel ervaring 
hebben met het testen van deze producten en ook certifica
tieinstellingen. Zo is er voor dakbedekking een technische 
commissie (TC) 254 en voor thermische isolatie TC188. 

LANGDURIG PROCES
Zoals gezegd is het tot stand komen van een geharmoni
seerde Europese productnorm een zeer langdurig proces.  

Marco de Kok



WireworkeR is ontstaan uit passie voor veiligheid op kleine daken en uit de 
 onvrede over beschikbare oplossingen voor het veilig werken op hoogte.  
Iedereen die op hoogte werkt, wil (moet) beveiligd zijn tegen het vallen van  
die hoogte. Voor grote oppervlakken, zoals grote daken of platforms, worden voor-
zieningen getroffen om te voorkomen dat personen in de buurt van de gevaren-
zone komen. Of er wordt gebruikgemaakt van permanente voorzieningen aan  
de randen die vallen van hoogte voorkomen. 
Maar wat als het oppervlak klein is? En wat als ook de rand van het dak of  
platform bewerkt moet kunnen worden? Permanente of collectieve voorzieningen 
zijn dan niet mogelijk, te omvangrijk, te tijdrovend of te duur om aan te brengen. 
Ook tijdelijke maatregelen, zoals een steiger, leuning etc., nemen vaak meer tijd 
voor installatie dan het werk dat erdoor beveiligd wordt.

Daarom is de afgelopen jaren gewerkt aan een mobiele, tijdelijke veiligheidsvoor-
ziening tegen het vallen van een klein dak of platform op hoogte: de WireworkeR. 
De ontwikkelaars van WireworkeR denken hiermee een passende oplossing  
te hebben voor het effectief en (kosten)efficiënt beveiligen van personen die 
werken op hoogte. 

WireworkeR is ontwikkeld en getest conform de EN 795B norm en is in overeen-
stemming met de Europese Richtlijn voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen 
(89/686/EEG). Dit betekent dat WireworkeR een persoonlijk beschermingsmiddel  
is tegen vallen van een hoogte. Het WireworkeR systeem beschermt 1 persoon  
en is zo ontworpen dat het door 1 persoon kan worden geïnstalleerd. 
Zowel het WireworkeR-merk, het ontwerp als de werkwijze zijn gepatenteerd 

Advertorial

WireworkeR: 
veiligheids systeem voor kleine daken

Voor de beveiliging op kleine daken (zoals bergingen, garages of een aanbouw  

van een woonhuis) zijn er geen goede, financieel interessante en praktische  

alternatieven. Daarom is de WireworkeR ontwikkeld. Met dit systeem is men  

aangelijnd aan een stellage die over het dak wordt geplaatst.

(Octrooi- en merkenbureau Arnold & Siedsma Breda) en geregistreerd. WireworkeR 
wordt conform EN 795B gecertificeerd door het keuringsinstituut NSBIV AG te 
Luzern, Zwitserland.

Wie werkt er het best met een WireworkeR systeem?
WireworkeR-systemen zijn snel te installeren op bergingen, carports, garages en 
de uitbouw van een (woon)huis, maar ook op een container, dakbeschot of trans-
formatorhuisje. Voor inspectie, onderhoud of voor het aanbrengen van dakbedek-
king of coating op een dak of container, is WireworkeR de meest tijd-efficiënte 
oplossing; binnen een kwartier is het systeem door een persoon te installeren.

Waarom is WireworkeR beter dan andere oplossingen?
Het probleem van het beveiligen van mensen die op hoogte werken wordt,  
simpel gezegd, groter naarmate het oppervlak kleiner wordt;
•  Bij werken op hoogte dient men altijd een veiligheidsoplossing aan te brengen
•  Eerste oplossing is het voorkomen van een val, door beperking van de toegang 

tot de gevarenzone
•  Als dat niet kan, wordt bij voorkeur een collectieve maatregel aangebracht,  

zoals randbeveiliging of een steiger rondom
•  Indien collectieve maatregelen niet mogelijk zijn, kan worden gekozen voor  

een persoonlijk beveiligingsmiddel (PBM)

Het installeren van een steiger rondom een klein gebouw neemt al gauw 2 uur  
in beslag. Als je bedenkt dat het aanbrengen van dakbedekking in minder dan  
de helft van die tijd kan, is zo’n oplossing niet kostenefficiënt. En welk PBM laat  
het volledige oppervlak vrij voor bewerking?

WireworkeR onderscheidt zich van andere valbeveiligingen door de flexibiliteit 
(platforms tot 7,5 x 3,5 m, hoogte tot 3m), de snelheid van installatie (minder dan 
15 min) en de volledige toegang tot het werkoppervlak; de veiligheidslijn (leeflijn) 
bevindt zich boven de persoon, er zijn geen onderdelen van het WireworkeR-
systeem op het werkoppervlak.

De installatie van het WireworkeR-systeem behoeft geen ankerpunten in de 
 constructie; het systeem wordt vastgezet met een band rondom het gebouw*.  
In combinatie met de bovenste lijn van het systeem, wordt het WireworkeR- 
systeem “verankerd” door beide lijnen aan te trekken; de WireworkeR houdt  
het gebouw als een tang in zijn greep. De gebruiker kan al aan het systeem 
 gekoppeld worden voordat deze het werkoppervlak op hoogte betreedt.

 *  daar waar een lijn rondom het gebouw niet mogelijk is, moet afhankelijk  
van de situatie een andere verankering worden gekozen

Kan ik, of kunnen mijn medewerkers, ook werken met WireworkeR?
WireworkeR-systemen zijn makkelijk op te zetten, maar om aan de normen  
voor veiligheid te kunnen voldoen, wordt elke gebruiker door ons opgeleid.  
Bij aanschaf van het WireworkeR-systeem wordt aan twee gebruikers per systeem 
een complete instructie/training gegeven. Deze medewerkers worden ook 

 geregistreerd als gebruiker, waardoor wij zekerstellen dat elke gebruiker  volledig 
begrip heeft van de werkwijze en dat beheersing van de installatie van het 
 systeem is vastgesteld. Registratie van gebruikers is voor ons een voorwaarde  
voor garantie op het systeem, daarnaast is veilig werken op hoogte voor ons te 
belangrijk om gebruikers ongetraind te laten werken met WireworkeR.

Onderhoud, inspectie en keuring 
Omdat WireworkeR een PBM is, is een jaarlijkse inspectie/keuring van het systeem 
verplicht. Elk systeem wordt geregistreerd in onze database en eigenaren/gebruikers 
ontvangen tijdig een melding dat inspectie/keuring ingepland wordt.

Naast het dagelijks onderhoud van het systeem, zijn er voor de WireworkeR- 
systemen en de componenten ervan onderhoudsintervallen aangegeven.  
Daar waar de eigenaar/gebruiker dit onderhoud niet zelf kan, wil of mag  
uitvoeren bieden we vanuit de WireworkeR-organisatie of een partner de  
benodigde onderhoudswerkzaamheden aan.

Over ons
De WireworkeR-organisatie is opgericht in 2017 en wordt geleid door Erwin van Eck  
en John van Haperen. WireworkeR BV is onderdeel van Small Roof Solutions (SRS BV),  
een organisatie die zich richt op het bedenken, ontwikkelen en toepassen van 
oplossingen voor kleine daken en platforms. Tot SRS BV behoort ook Prefabdak BV, 
dat zich richt op de vervaardiging van prefab-daken voor bergingen.
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Vlindar organiseerde medio juni samen met Aecom een webinar  

over Veilig werk op hoogte. Beide partijen zien namelijk dezelfde  

dingen misgaan. 

Kies niet te snel  
voor PBM’s!

SPECIAL VALBEVEILIGING

Een schrikbarend hoog aantal, concludeerde men, deels te 
wijten aan onwetendheid. Wanneer men zich niet verant
woordelijk voelt, zal men ook niet de verantwoordelijkheid 
nemen. De onwetendheid is deels te wijten aan de onduide
lijkheid die in de markt heerst: wanneer is welke wetgeving 
van toepassing? Er is zeer veel (nationale en Europese) 
regelgeving van toepassing op het onderwerp veilig werken 
op hoogte en dat is precies de reden van de verwarring. 

Tijdens het webinar werden de verschillende sets  regelgeving 
onderverdeeld in regelgeving ‘vooraf’ en ‘achteraf’. Vooraf is  
vastgelegd wie wanneer waarvoor moet zorgen (o.a. de 
Arbeidsomstandighedenwet). Achteraf is vastgelegd wie 
aansprakelijk is in het geval van een ongeval (o.a. de werk
geversaanprakelijkheid). Geconcludeerd kan worden dat  
de hele keten (opdrachtgevereigenaarbeheerderwerkgever 
werknemer) een eigen verantwoordelijkheid draagt. In de 
praktijk leidt dat te vaak tot het ‘afschuiven’ van de verant
woordelijkheden, waar het juist zo moet zijn dat ieder onder  
deel van de keten zich op ieder moment in het proces 
 verantwoordelijk voelt voor de veiligheid op de werkplek. 

De verantwoordelijkheid van de werkgever ten opzichte 
van zijn werknemer mag duidelijk zijn. In een Kamerbrief 
van minister Koolmees (SZW) van 15 december 2017 wordt 
aangegeven dat uit artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek 
voortvloeit dat de opdrachtgever jegens zijn opdrachtnemer 
dezelfde verantwoordelijkheid heeft als de werkgever ten 
opzichte van zijn werknemer. De opdrachtgever dient dus 
alle maatregelen te treffen die redelijkerwijs mogelijk zijn om 
te voorkomen dat de opdrachtnemer schade lijdt: “Dit vergt 
een alerte, actieve opstelling van de opdrachtgever.” Ook de 
gebouweigenaar heeft een verplichting om te zorgen dat 
veilig gebruik kan worden gemaakt van het gebouw en ook 
dat bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden op een veilige 
manier kunnen plaatsvinden. Veiligheidsvoorzieningen 
 dienen doelmatig te zijn en te blijven.

Om op een juiste manier te kunnen voldoen aan de 
verplichtingen, presenteerde men tijdens het webinar een 
eenvoudige checklist:

• Heb ik de risico’s in beeld? 
• Zijn de juiste maatregelen getroffen? 
• Welke eisen stellen wij aan veiligheidsvoorzieningen?
•  Worden de voorzieningen gekeurd en onderhouden?  

En door wie laat ik dat doen? 
• Wie houdt toezicht?
• Hebben mijn mensen de juiste kennis? 
• Zijn de PBM’s ‘fitforpurpose’?

PRAKTIJK
Vervolgens werd ingegaan op de invulling van deze regel
geving in de praktijk. Zo werd uitgebreid ingegaan op de 
Arbeidshygiënische strategie, waarbij wordt uitgegaan van 
het voorkomen dat het risico ontstaat. Dit houdt dus in dat, 
als het risico niet kan worden voorkomen, in eerste gekozen 
dient te worden voor collectieve voorzieningen. De keuze 
voor PBM’s mag alleen als er technisch gezien geen andere 
mogelijkheid is, en als het PBM hetzelfde beschermingsniveau 
biedt als een collectieve voorziening. 

Na de behandeling van enige aansprekende praktijkvoor
beelden (waarbij de veiligheidssituatie duidelijk niet goed 
geregeld was) werd ook besproken hoe de rechter hier in 

de praktijk mee omgaat. Daar hoeft geen misverstand over 
te bestaan: de rechter houdt de werkgever, maar ook de 
opdrachtgever en/of gebouweigenaar aan haar zorgplicht, 
voor zover daar redelijkerwijs invulling aan kon worden gege
ven. Het komt zelden voor dat de werknemer (het slachtoffer) 
zelf verantwoordelijk wordt gehouden voor het ongeval. 

Aan de keuze voor een PBM dient altijd een risicoinventari
satie en evaluatie vooraf gegaan te zijn, waaruit blijkt dat 
het risico niet met andere middelen voorkomen had kunnen 
worden. Bij de inrichting van de werkplaats dient altijd in 
eerste instantie gekozen te worden voor collectieve voorzie
ningen. De praktijk wijst uit dat de rechter zelden gevoelig  
is voor het argument dat het aanbrengen van deze voor
ziening zelf ook risico’s oplevert. 

Als dan toch wordt gekozen voor het gebruik van een PBM, 
moet goed gecontroleerd worden of de voorziening voldoet. 
Is het voor de betreffende toepassing getest en goedge
keurd, hoe breng je het op een veilige manier aan en hoe 
gebruik je het veilig? Let bij een lijnsysteem bijvoorbeeld op 
de valhoogte. Is er geen balkon of iets dergelijks onder de 
dakrand, waar men op kan vallen? Voldoet de bevestiging 
aan de ondergrond? Elko Petten van Vlindar ging in dit ver
band in op de EN 795, die CEmarkering oor PBM’s mogelijk 
maakt. Met een handige formule (Kan ik het meenemen 
en is het voor één persoon > dan is het een PBM > Als het 
een PBM is, dan is het CE gemarkeerd) legde hij de toch wat 
ingewikkelde materie inzichtelijk uit. 

Het is bijzonder moeilijk om een persoon die aan een leeflijn 
hangt in veiligheid te brengen en het is van levensbelang 
dat hij of zij bijzonder snel van de lijn wordt afgehaald.  
Vooraf moet worden nagedacht over hoe dit kan worden 
 gedaan. Simpelweg 112 bellen kost te veel tijd. Met het 
 webinar hopen de organisatoren te hebben bijgedragen 
aan een verbetering van de veiigheidssituatie op het  
dak en hopelijk een daling van het aantal slachtoffers in  
de (nabije) toekomst. ■

Te weinig wordt stilgestaan bij een veilige werkpraktijk  
op hoogte, waardoor dit doorgaans onvoldoende is  
geregeld. Veelal wordt te snel gebruik gemaakt van  
Persoonlijke Beschermingsmiddelen, terwijl er collectieve 
maatregelen mogelijk zijn. Vaak wordt er dus veel geld  
uitgegeven aan de verkeerde veiligheidsmaatregelen,  
achteraf bijsturen is lastig. Daarnaast signaleert men dat  
bij werken op hoogte vaak niet of onvoldoende wordt  
nagedacht over de invulling van de bedrijfshulpverlening, 
dus: wat moeten we doen als iemand toch is gevallen  
en in zijn harnas is blijven hangen? 

Tijdens een goedbezocht webinar behandelde men achter
eenvolgens de wetgeving en de invulling daarvan in de 
praktijk. Dat het geen overbodige luxe is om hier opnieuw 
aandacht voor te vragen, bewijzen de statistieken. Volgens 
cijfermateriaal van de Gezondheidsraad uit 2013 werken er  
jaarlijks 2,1 miljoen mensen professioneel op hoogte. Er ge 
beuren per jaar zo’n 12.000 valongevallen, waarbij gemid
deld 18 doden per jaar te betreuren zijn. Voor 1230 personen 
heeft het ongeval geleid tot ziekenhuisopname. Sindsdien 
is het aantal ongevallen toegenomen (het aantal dodelijke 
ongevallen in 2016 zelfs met 56%, in vergelijking met 2015). 

OPROEP AAN IEDEREEN IN DE VALBEVEILIGING

UITBESTEDEN VALBEVEILIGING DAKVEILIGHEID 
ONAFHANKELIJK TIJDSBESPARING DISTRIBUTEUR 

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

WET- EN REGELGEVING PRAKTISCHE ONTWERPREGELS 
AANNEMER NIEUWE ANKERPUNTENNORM DAKVEILIGHEID  

DAKDEKKER EN17235 IMPORTEUR PBM-VERORDENING

info@vlindar.com |  vlindar.com

advies- en ingenieursbureau
veilig werken op hoogte

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

www.daksafe.nl

www.ks1kabelsysteem.nl

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

ontwikkeld. Het KS1 kabelsysteem van Daksafe® biedt het allemaal:
veiligheid, duurzaamheid, eenvoud en gebruikersgemak.

KS1 kabelsysteem:
Een nieuw doorloopbaar kabelsysteem
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Sinds najaar 2017 is een KOMO Safety keurmerk beschikbaar, op basis van de 

nieuwe BRL 9935. Heeft de BRL voldoende draagvlak? Wat Dirk van Blijswijk van 

Safe Site betreft, zijn er te veel vraagtekens om met de norm te kunnen werken.

Vraagtekens bij kwaliteitsborging  
Veilig werken op hoogte

SPECIAL VALBEVEILIGING

zich niet conformeren aan de nieuwe BRL 
voor valbeveiliging, die KOMOcertificering 
op dit gebied mogelijk maakt. Een interview 
met Dirk van Blijswijk van het bedrijf.

VERSCHILLENDE BRANCHES
De aanduiding ‘totaalpakket’ lijkt bij uitstek 
van toepassing op het aanbod van  
Safe Site. Het bedrijf uit Alblasserdam heeft 
voor tal van toepassingen een assortiment 
in huis. Men verzorgt dus niet alleen de 
veiligheidssituatie op het dak, ook heeft men 
oplossingen voor andere werkzaamheden 
op hoogte. Naast de verkoop heeft het be
drijf verschillende andere afdelingen actief: 
Advies, Training & Instructie, Rope Access, 
Installatie en Inspectie & Keuring. “We zijn  
niet gebonden aan één leverancier,”  
vertelt Van Blijswijk. “Dat maakt dat we op 
onafhankelijke basis kunnen opereren.  
Geen systeem is immers in alle situaties 
toepasbaar. Door dit brede pakket versterken 

de afdelingen onderling elkaar. Doordat we bijvoorbeeld 
veel trainingen geven, weten we welke PBM goed bruikbaar 
is voor eindgebruikers.” 

De afdelingen zijn zodanig opgezet dat voor elk onderdeel 
een compleet pakket en een adequaat advies geboden 
kan worden. “Dat laatste is helaas vaak nodig, het kennisni
veau bij de eindgebruikers is algemeen gesproken te laag. 
Partijen zijn onvoldoende op de hoogte waar wettelijk gezien 
aan moet worden voldaan (of andersom: welke maatrege len  
overbodig zijn). Bij zo’n 3050% van alle bedrijven in Nederland 
 is geen RI&E aanwezig, terwijl dit een wettelijke verplichting 
is. En denk eens aan het aanbrengen van zonnepanelen  
op plaatsen waar het onderhoud niet veilig is uit te voeren. 
Dit is een nieuw, maar nijpend probleem omdat steeds meer 
bedrijven zonnepanelen op hun daken willen hebben.  
Ook zien we vaak een verkeerde toepassing van systemen 
voor gebiedsbegrenzing. 

Wanneer je partijen spreekt, zowel opdrachtgevers als uit
voerende partijen, merk je dat men onvoldoende van de 
materie op de hoogte is. Dat maakt dat er veel ruis is over 
wat veilig is en wat niet, wat verplicht is en wat niet. Men kent  
de wet niet of wil deze niet kennen, aangezien er toch bijna 
geen handhaving is. Men is vaak echter ook niet op de 
hoogte waar de verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid ligt 
als het toch fout gaat..”

Jaarlijks trainen wij ongeveer 3300 eindgebruikers, verspreid 
over verschillende branches. Deze geven we op onze 
locatie in Alblasserdam en in company bij de bedrijven zelf. 
De trainingen beginnen altijd met een theoretisch gedeelte 
over de geldende wet en regelgeving. Andere onderwerpen 
die aan bod kunnen komen zijn veilig hijsen, veilig tillen, 
EHBO op hoogte en aanhaken in een hoogwerker. Er is veel 
aandacht voor de praktijk omdat het werken met de mate
rialen van zeer groot belang is: dit wordt vaak onderschat. 
Alleen theorie bij het gebruik van valbeveiliging is onmogelijk 
in onze optiek. We geven ook veel reddingstrainingen, maar 
deze zijn vrijwel nooit aan bedrijven die op (platte) daken 
werken. Het lijkt erop dat men denkt dat men een persoon 
die is gevallen wel even terug het dak op kan trekken, maar 
dat is echt niet zo. Elke werkgever is verplicht om een nood
plan te hebben. Als iemand kan vallen, dan is ‘de brandweer 
bellen’ niet afdoende, aangezien de tijd die je hebt om 
iemand te redden zeer kort kan zijn.”

KEURMERK
Eind 2017 zijn de eerste KOMOcertificaten uitgereikt op basis 
van de BRL 9935: het KOMO Safety keurmerk. Doel van dit 
keurmerk is het bieden van duidelijkheid: wanneer voldoet 
een situatie aan de (minimale) veiligheidseisen? Het betreft 
een KOMO® procescertificering van het ontwerpproces, 
installatieproces en het inspectie & onderhoudsproces van 
veiligheidsvoorzieningen op platte daken. Hiermee wordt een 
kwaliteitsstandaard beoogd, waarmee in één oogopslag 
inzichtelijk wordt of de gekozen oplossing voldoet of niet.

Op zichzelf is Van Blijswijk voorstander van duidelijkheid op 
het gebied van veiligheid, maar hij heeft grote  vraagtekens 
bij deze BRL. In de ontwikkelingsfase heeft Safe Site al 
 aangegeven niets te zien in de ontwikkeling van de BRL.  

Van Blijswijk: “De claim dat de BRL als gevolg van de vraag 
uit de markt is ontwikkeld, is vreemd: in mijn ruim 13 jaar 
ervaring heb ik er nog nooit iemand om horen vragen.  
Wij hebben op dit punt om extra informatie gevraagd,  
maar hierop hebben wij geen antwoord ontvangen.  
De initiatief nemers zijn geen goede afspiegeling van de 
 valbeveiligingsbranche, omdat het voornamelijk dakdekkers 
of dakgerelateerde bedrijven zijn. Wie zich wil certificeren, 
moet aan concurrenten inzage geven op het ontwerp.  
Ook heb ik mijn vraagtekens bij de eis dat elke klus of project 
aangemeld moet worden bij KOMO. Wat is hiervan het nut 
voor de betrokkenen? De BRL spreekt over auditeurs die 
 ontwerpen moeten controleren. Bij de vaardigheden van 
deze auditeurs wordt de feitelijke kennis van valbeveiliging 
niet genoemd. Dit is allemaal vreemd. “

“Naar mijn mening biedt de huidige wet en regelgeving 
genoeg duidelijkheid om tot een veilige werkplek op hoogte 
te komen. Deze certificering maakt de veiligheid voor de 
eindgebruiker onnodig duurder. Belangrijk is dat men zich 
houdt aan de geldende wet en regelgeving, de Arbeids
hygiënische strategie als uitgangspunt blijft nemen en  
blijft handelen volgens de verantwoordelijkheden die men 
heeft (hier hoort bewustwording dus ook bij). ‘Nee’ is in dit 
opzicht overigens ook een antwoord: als een werk in strijd  
is met de geldende wet en regelgeving, mag het niet 
 worden uitgevoerd.” 

“De BRL gaat tenslotte over de inrichting van het dak en  
zegt niets over de eindgebruiker. Het is belangrijk dat men  
is getraind op het gebied van veilig werken op hoogte,  
zodat men weet waar op te letten, hoe te handelen en wat 
de rechten en plichten zijn. Een veilig dak waarop onge
trainde mensen werken is een stuk onveiliger dan een 
 onveilig dak waarop getrainde mensen werken.” ■

Safe Site is zeer breed actief op het terrein van valbeveiliging. 
Naast het leveren van de meest uiteenlopende veiligheids
producten voor de meest uiteenlopende toepassingen, biedt 
men tevens advies en training. Het bedrijf is lid van VV&FW, 
NWEA en de NEN normcommissie valbeveiliging. Hoewel het 
bedrijf groot voorstander is van geborgde kwaliteit, zal men 
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Kedge Safety Systems heeft haar vernieuwde ankerpunt voor  

valbeveiliging geïntroduceerd. Opmerkelijk is dat het nieuwe ankerpunt  

is voorzien van  CEmarkering. De leverancier is daarmee de eerste  

fabrikant die op haar ankerpunt CEmarkering mag voeren onder de  

Europese Verordening voor Bouwproducten.

Kedge voorzien  
van CE-markering

SPECIAL VALBEVEILIGING

een dakdekker vóór een dakdekker en is een vinding van 
Nederlandse bodem. Met de introductie kwam er voor de 
gevestigde orde onverwachts een nieuwe speler op de 
markt. Dit bracht de nodige onrust met zich mee, met enige 
jaren van getouwtrek tot gevolg. Inmiddels is de werking en 
toepassing van het ankerpunt duidelijk en ook dat het vol
doet aan de Nederlandse en Europese wet en regelgeving. 
De octrooiinbreuken die daarop volgden, bevestigden ver
volgens de voordelen van het verkleefde ankerpunt. Al vóór 
de markintroductie investeerde het bedrijf in de ontwikkeling 
van een volwaardige testinstallatie. Door de jaren heen heb
ben veel installateurs en gebouweigenaren de beproeving 
van ankerpunten mogen ervaren. 

CE-MARKERING
CEmarkering was tot op heden niet mogelijk, omdat er geen 
geharmoniseerde norm was voor ankerpunten, die perma
nent bevestigd zitten aan een gebouw(zowel mechanisch 
bevestigde als verkleefde ankerpunten). De geldende norm 
EN795:2012 heeft namelijk alleen betrekking op ankerpunten 
die niet permanent worden bevestigd aan een  bouwwerk, 
ofwel die meeneembaar zijn. Een belangrijk punt van 
 aandacht is dat in deze EN795 de bevestiging aan de  
onderconstructie niet wordt meegenomen. Alléén het anker
punt zélf wordt beproefd. Op zich begrijpelijk, want een mee
neembaar ankerpunt wordt ook niet duurzaam bevestigd 
aan de onderconstructie.

Omdat de Europese normontwikkeling op zich liet wach
ten, heeft Kedge het voortouw genomen in de uitwerking 
van essentiële kenmerken en beoordelings methoden voor 
 verkleefde ankerpunten, conform de Europese Verordening 
voor Bouwproducten. Hierin is het belangrijk dat het anker
punt, inclusief haar verbinding, kan worden toegepast onder 

Europese gebruiksomstandigheden. Omdat dit voor de 
gehele valbeveiligingsbranche een onbekende route was, 
kostte de ontwikkeling hiervan enkele jaren.

Om dit te kunnen bereiken, moesten natuurlijk alle facetten 
uit de praktijk getest worden. Om de geschiktheid te beoor
delen, zijn dan ook proeven uitgevoerd bij extreem hoge en 
lage temperaturen. Om de hoge temperaturen te creëren, 
werd de zon nagebootst middels een enorme lampencon
structie. De lage temperaturen werden gesimuleerd in een 
vriescel. Om de geschiktheid na veroudering te onderzoeken, 
zijn testmonsters in een speciaal hiervoor ontwikkelde  
megaoven kunstmatig verouderd.

Het ‘bouwproduct’ Kedge Ankerpunt voldoet aan de Funda
mentele Eisen uit de Europese Verordening Bouwproducten 
en mag daarom CEmarkering voeren. De Europese Techni
sche Beoordeling is opgesteld door UBAtc, een door de 
Europese Unie aangewezen Technisch Beoordelings Instituut 
(TBI) dat beoordelingen voor bouwproducten opstelt. Basis 
voor de beoordeling door UBAtc is een speciaal opgesteld 
Europees Beoordelingsdocument. Dit beoordelingsdocu
ment is goedgekeurd door de Europese Commissie en door 
de  Europese Lidstaten en is daarmee overeenkomstig de 
 Europese Verordening Bouwproducten. De begeleiding van 
de vele beproevingen was in handen van Kiwa BDA Testing.Zoals bekend kan het ankerpunt door de dakdekker zelf 

 worden aangebracht op de (reeds aanwezige) bitumen 
dakbedekking middels een brander of föhn. Het anker wordt 
dus niet mechanisch bevestigd in of door de ondercon
structie van het dak: de krachten die bij een eventuele val 
vrijkomen, worden opgevangen door de dakbedekking.  
De waterdichte laag wordt dus niet geperforeerd,  
waardoor er geen kans is op lekkages die veroorzaakt  
kunnen worden door de vele extra detailleringen die zouden 
ontstaan bij mechanische bevestiging.

Begin 2000 introduceerde Kedge het eerste verkleefde 
 ankerpunt. Tot dat moment werd de kracht van dakbedek
king nog onderschat. Het ankerpunt werd bedacht dóór  

Het Kedge valbeveiligings ankerpunt is eenvoudig te 
installeren, zonder bevesti ging in de dakconstructi e. Het 
grote voordeel van deze wijze van installati e is dat de 

waterdichtheid van de dakbedekking gewaarborgd blijft . 
Daarnaast zijn er nog een aantal voordelen waaronder de 
eenvoudige, snelle en voordelige montage.
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De revoluti e in valbeveiliging

Geen mechanische bevesti ging, geen koudebruggen

Getest bij extreme temperaturen

Geen doorboring van de dakbedekking

Getest na veroudering

Verkleefd op de dakbedekking

Eenvoudige inspecti e

Veilig aangelijnd werken op platt e daken
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In Nederland werkt Kedge met een groot netwerk aan 
 installateurs. Dit zijn voornamelijk dakdekkersbedrijven,  
maar ook bedrijven die zich uitsluitend bezighouden met  
het plaatsen van valbeveiliging. Al deze installateurs zijn 
 opgeleid om het Kedge ankerpunt te mogen installeren.  
De leverancier biedt deze bedrijven de benodigde 
 technische ondersteuning. Door het kunnen voeren van  
CEmarkering ligt de Europese markt nu ook open.  
Hierdoor is een enorme groei te verwachten. 

Zie voor een uitgebreidere uiteenzetting over deze wijze van  
CE markeren het artikel ‘Alternatieve route naar  CEmarkering’,  
elders in dit nummer. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Maak kennis met het USA Style EPDM ankerpunt, een individueel 
ankerpunt voor valbescherming op platte daken uitgevoerd in EPDM. Het 
hoogwaardige veiligheidsankerpunt is voorzien van een rozet van USA Style 
EPDM waarmee het waterdicht op een EPDM-dak kan worden aangesloten. 
Het ankerpunt voldoet aan de EN795 klasse A/C, geschikt voor tijdelijke 
mobiele leeflijnen.

Het USA Style EPDM ankerpunt is zo ontworpen dat het op de meeste 
ondergronden kan worden aangebracht. Het wordt bovenop de EPDM 
dakbedekking geplaatst waarna de dakbedekking samen met het onderliggende 
dakpakket wordt doorboord en met de juiste ankers op een viertal posities wordt 
bevestigd door de dragende ondergrond. Met het aan het ankerpunt bevestigde 
rozet van USA Style EPDM wordt het ankerpunt daarna permanent waterdicht op 
de dakbedekking aangesloten op dezelfde manier waarop overlappen op EPDM-
daken worden gemaakt.

Het USA Style EPDM ankerpunt mag door iedere verwerker aangebracht worden. 
Hiervoor is het wel van belang dat de juiste bevestigingsankers en hulpstukken 
worden gebruikt, de verwerkingsinstructies nauwkeurig worden gevolgd en de 
EPDM op de juiste manier waterdicht wordt ingewerkt. Neem contact op met uw 
vestiging voor meer informatie!

• Het RVS-aanhaakoog is 360 graden draaibaar.
• Duidelijk herkenbaar aan de signaalrode kleur.
• Zeer snel te monteren.
• 4-voudige bevestiging aan ondergrond geeft 

4-voudige zekerheid.
• Gebruiksvriendelijk en eenvoudig in gebruik.
• Lange levensduur door toepassing van duurzame 

materialen.
• Eenvoudig waterdicht af te werken met de 

bijgeleverde EPDM-rozet.
• Geen trekspanning op dakbedekking door 

bevestiging aan ondergrond.
• Na installatie is een trekproef mogelijk conform 

de EN-795 klasse A.
• Ook inzetbaar als gebiedsbegrenzings-ankerpunt.

USA Style EPDM ankerpunt 
Permanent veilig werken op elk EPDM-dak.
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Tony Eijkelhof, Business Development Manager voor  

Fall Protection bij MSA Safety, deelt in dit artikel zijn  

inzichten over wat er gedaan moet worden om  

te zorgen voor de veiligheid van werknemers  

en het aantal ongelukken op de werkplek  

te verminderen.

Het risico minimaliseren 
bij werken op hoogte

SPECIAL VALBEVEILIGING

 valbescherming stijgt. In dit artikel wordt gesproken over 
 persoonlijke beschermingsmiddelen als lijnsystemen,  
hoewel duidelijk mag zijn dat te allen tijde de 
 Arbeidshygiënische strategie dient te worden gevolgd.

RISICO’S LAGE KWALITEIT
Als men valbeschermingsvoorzieningen van lage kwaliteit 
gebruikt, of voorzieningen die niet voldoen aan de regels,  
zijn de mogelijke risico’s heel simpel: onbekende presta
ties. Door het gebruik hiervan wordt werknemers de kans 
ont nomen hun werk correct te doen, maar wordt ook hun 
veiligheid ondermijnd. Het kan bijvoorbeeld zijn dat sommige 
systemen alleen geschikt zijn voor bepaalde dakopbouwen, 
wat betekent dat ze wellicht niet voldoen aan de veiligheids
vereisten op iedere locatie. 

Voorzieningen die onder de maat zijn, zijn waarschijnlijk 
gemaakt van materialen van een lagere kwaliteit, die sneller 

slijten dan verwacht, en die levensduur van het product ver
korten. Hierdoor zijn ze minder kostenefficiënt omdat ze vaker 
vervangen moeten worden, en het risico op defecte middelen 
en daaruit voortvloeiende ongelukken is hoger. De systemen 
kunnen minimale veiligheidstesten ondergaan hebben,  
en alleen werken bij een bepaald soort, geïsoleerd ongeval. 

Zorgvuldigheid is dus cruciaal bij het aanschaffen van 
 systeem voor valbescherming. Daarom moet conform  
de hoogste standaards worden getest. Kwalitatief hoog
waardige veiligheidssystemen worden onderworpen aan 
dynamische testen onder een brede reeks aan verwachte 
gebruiksomstandigheden.

NIET PLANNEN IS DESASTREUS
Het kiezen van de juiste voorzieningen is slechts één on
derdeel van een strikt valbeschermingsregime. Eén van de 
belangrijkste aspecten om te zorgen dat mensen veilig op 
hoogte kunnen werken, vindt plaats voordat nog maar ie
mand één stap op de locatie gezet heeft: de planningsfase.  
Een juiste planning begint met het kiezen van het meest 
 geschikte valbeschermingsregime voor het soort werkzaam
heden dat wordt uitgevoerd. Hieronder valt het stellen van 
een aantal belangrijke vragen, zoals: Hebben we mensen  
in de organisatie die correct getraind zijn op alle niveaus? 
Hebben we een beleid voor hoe we mogelijke valgevaren 
gaan aanpakken? Verkleinen we die mogelijke gevaren 
systematisch en met prioriteit?

Als deze vragen beantwoord zijn, is de volgende stap:  
het grondig beoordelen van risico’s, passende beschermings
maatregelen documenteren en implementeren, inclu sief 
procedures, protocollen en apparatuur, en een regelmatige 
herziening plannen (ten minste ieder jaar). En het is tenslotte 
essentieel te praten met de werknemers die op hoogte gaan 
werken om te zorgen dat zij zich voldoende bewust zijn van 
de risico’s. Betrek ze bij het zoeken naar de beste veiligheids
oplossingen, zodat ze mogelijke valgevaren beter kunnen 
herkennen en er beter op kunnen reageren. 

INNOVATIE VOOR PRESTATIES,  
COMFORT EN REDDINGSACTIES
Momenteel zijn valbeschermingsvoorzieningen door de re
cente innovaties veilig, eenvoudig in gebruik en comfortabel, 
zodat werknemers zich kunnen concentreren op hun werk

Tony Eijkelhof, MSA Safety

Het is voor gebouweigenaren en projectmanagers,  
en bijvoorbeeld voor degenen die verantwoordelijk zijn  
voor gezondheid en veiligheid op locatie, een grote verant
woordelijkheid te zorgen dat mensen die op hoogte werken 
‘s avonds weer veilig thuiskomen. En nu Business Wire meldt 
dat een bloeiende Nederlandse bouwindustrie tot 2022 met 
4,6% blijft groeien, wordt het belang van veiligheid bij werken 
op hoogte alleen maar groter.

Zeker nu Inspectie SZW (in het Jaarverslag 2016) opmerkt 
dat ‘de stijging in het aantal ongelukken op het werk 
hoger is dan uitgelegd kan worden aan de hand van de 
groei van de economie en activiteit.’ Neem nou 20142016: 
Health&Safety@Work meldde dat het aantal ongevallen  
op het werk gestegen is met 37% in vergelijking met de 
 periode daarvoor, waardoor Netherlands Focal Point op
merkte dat hoewel de bouw één van de grootste  industrieën 
in Nederland is, deze ook het slechtst presteert op het gebied  
van gezondheid en veiligheid op het werk. Stijgingen in  
het aantal ongelukken op het werk kosten bedrijven  
en de  belastingbetaler in de Europese Unie bijvoorbeeld 
bijna € 500 miljard per jaar, volgens onderzoek door 
 International Labour Organisation. 

Het is daarom van essentieel belang dat degenen die ver
antwoordelijk zijn voor de veiligheid van mensen die werken 
op hoogte bekend zijn met de risico’s die gepaard gaan  
met het gebruik van nietstandaard valbeschermings
voorzieningen, of voorzieningen van lage kwaliteit en een 
gebrek aan training, in het bijzonder nu de vraag naar 

zaamheden. Neem bijvoorbeeld zelf oprollende veiligheids
lijnen, waarbij de radiale energieabsorptie in zelf oprollende 
apparatuur zorgt voor lichtere, compactere en eenvoudiger 
te dragen producten. En op maat gemaakte, comfortabel te 
dragen harnassen met volledig verstelbare banden, schuim
voering en vochtafvoerend materiaal zorgen ervoor dat 
werknemers comfortabel kunnen blijven werken  zelfs als  
dat de hele dag op hoogte is. Deze innovaties zorgen ervoor 
dat werknemers minder snel moe worden, ze vereenvou
digen het gebruik en productonderhoud en verhogen de 
productiviteit van werknemers.

Om personen op hoogte beter te beschermen, moeten ze 
de juiste voorzieningen en adequate informatie, instructie, 
training en supervisie krijgen door relevante, volledig be
voegde personen die verantwoordelijk zijn voor diegenen die 
op hoogte werken. Er mag alleen op hoogte worden gewerkt 
als men op een geschikt platform, overloop of steiger staat, 
en met behulp van de juiste voorzieningen, zoals een be
grenzings of valdempingsapparaat. De toepassing van een 
collectieve oplossing zoals dakrandbeveiliging heeft altijd de 
voorkeur, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat degenen 
die de randbescherming installeren en het werk overzien 
voldoende training gevolgd hebben. 

De voorzieningen die u kiest, de tijd die u neemt om een val
beschermingsregime op te stellen en het werk dat u uitvoert 
om te zorgen dat de personen die verantwoordelijk zijn voor 
de implementatie ervan volledig opgeleid zijn  dit zijn essen
tiële stappen. U moet altijd blijven denken aan wat er op het 
spel staat. Doet u genoeg om te voorkomen dat iemand in 
uw organisatie de volgende EUOSHAstatistiek wordt? En wint 
u het juiste advies in om de risico’s te minimaliseren? ■

Noot van de redactie: Het verband tussen het steigende aantal ongevallen  

en het al dan niet gebruiken van PBM's is niet aan te tonen.
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Met het Aabosafeconcept wil groothandel voor dakmaterialen Aabo Trading 

een zo compleet mogelijke service bieden aan haar klanten. Dit heeft onlangs  

geleid tot de introductie van twee innovatieve ankerpunten, voor respectieve

lijk het platte en het hellende dak.

Valankers voor (kortdurende)  
onderhoudswerkzaamheden

SPECIAL VALBEVEILIGING

De dakgroothandel wil zo veel mogelijk een ‘one stop shop’ 
zijn voor haar klanten en daar hoort vanzelfsprekend een 
compleet assortiment voor valbeveiliging bij. Dit behelst niet 
enkel het productassortiment, maar ook het bijbehorende 
pakket aan diensten. Zo kan het bedrijf een project vanaf de 
ontwerpfase tot en met de oplevering begeleiden op het ge
bied van valgevaar. Men biedt bijvoorbeeld een Dak Risico  
Analyse, waarmee men dus de risico’s die tijdens de dakwerk 
zaamheden kunnen ontstaan in kaart brengt. Aansluitend kan  
men (desgewenst) een advies uitbrengen over de toe te 
passen veiligheidsmaatregelen. Het concept gaat zelfs zo 
ver, dat men (ook weer, wanneer de klant daar behoefte aan 
heeft) hier de jaarlijkse inspecties op kan uitvoeren.

Bij elk uit te voeren project moet in kaart worden gebracht 
wat de veiligheids en gezondheidsrisico’s zijn en hoe deze 
worden voorkomen. Bij het werk op daken is uiteraard 
doorgaans het valgevaar het grootste punt van aandacht. 
Volgens de Arbeidshygiënische strategie dient zoals bekend,  
in het geval niet kan worden voorkomen dat het risico ont
staat, altijd eerst te worden gekozen voor een collectieve 
maatregel. Wanneer men op het dak werkt, kan niet worden  
voorkomen dat valgevaar ontstaat, daarom is het uitgangs
punt altijd dat een collectieve voorziening wordt geplaatst.  
In de meeste gevallen is dat een hekwerk. Mocht dit, om welke 
technische reden dan ook, niet mogelijk zijn, mag gekozen 
worden voor de toepassing van een persoonlijk bescher
mingsmiddel, mits deze eenzelfde beschermingsniveau biedt 
als de collectieve voorziening. Esthetische en/of financiële 
argumenten mogen bij deze overweging geen rol spelen.

ANKERPUNTEN
Eén van de oplossingen die het bedrijf voor deze gevallen in  
het assortiment heeft, is het ankerpunt DVise EN 795. Dit is  
een zogeheten ‘klemankerpunt’. Het ankerpunt wordt letter lijk 
om het dakbedekkingssysteem geklemd. Het hoeft dus niet 
te worden bevestigd in de ondergrond. Dit heeft verschil
lende voordelen, zo ontstaat er geen koudebrug als gevolg 
van de montage van het ankerpunt. Het ankerpunt wordt 
waterdicht in het dakbedekkingssysteem ingewerkt.  
Het is toepasbaar op zowel bitumineuze als kunststof  
(PVC, POCB en TPO) dakbedekkingen. Bij een eventuele 
calamiteit worden de krachten door de (wapening van de ) 
dakbedekking opgevangen. 

Deze wijze van bevestigen zorgt ervoor dat het anker voldoet 
aan de specificaties die worden geformuleerd in de EN 795.  

Er kan een IMDVverzekering op het ankerpunt worden 
 afgesloten, waarin wordt bepaald dat het anker slechts  
één keer in de vijf jaar hoeft te worden geïnspecteerd.  
IMDV staat voor Is Mijn Dak Veilig en de ankerpunten die  
in deze systematiek zijn geregistreerd zijn voorzien van  
een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering.

Een ander ankerpunt in het assortiment betreft een mobiel 
ankerpunt voor hellende daken, de Dakhaas. Dit anker
punt is speciaal ontwikkeld voor tijdelijke werkzaamheden 
op  hellende daken. Dit zijn bij uitstek de werkzaamheden 
waarbij men in de praktijk vaak het dak onbeveiigd betreedt, 
omdat de werkzaamheden niet lang genoeg duren om er 
een steiger voor op te zetten. Ook dit anker is gebaseerd op 
een klemmechanisme, alleen in dit geval wordt het anker
punt middels een RVS body om de panlat geklemd. Als extra 
zekerheid wordt tevens een RVS ankerplaat met behulp van 
schroeven, een muurplaat, constructieve houten balk of 
 gording bevestigd. De ankerplaat is met een valband van 
1,5 meter gekoppeld aan de RVS body. Zodoende worden 
de krachten van een val op twee punten opgevangen.  
Het anker is gemakkelijk te bevestigen door voor plaat
sing eenvoudigweg enkele dakpannen te verwijderen. 
 Vanzelfsprekend worden deze na de werkzaamheden en  
het wegnemen van het anker weer netjes teruggeplaatst.

Sinds kort heeft men voor Aabosafe, evenals voor AaboFix en 
AaboTools, een demonstratiebus rondrijden, waarmee men 
ondersteuning en productdemonstraties op locatie door 
heel Nederland kan geven. ■



Zorgeloos 
werken op 
hoogte .

AaboSafe biedt een totaalpakket van producten, diensten en 
ondersteuning om bestaande en nieuwe daken veilig begaanbaar 
te maken voor aanbrengen, onderhoud, renovatie en alle andere 
denkbare werkzaamheden op hoogte. 

Als onderdeel van Aabo Trading heeft AaboSafe een jarenlange ervaring 
om u goed van dienst te kunnen zijn in het vinden van de oplossing van 
uw dakveiligheidsvraagstuk. Van de ontwerpfase tot de uitvoeringsfase: 
wij zorgen voor het juiste advies en leveren de juiste materialen.

Zo stellen wij Dak Risico Analyses op, waarbij duidelijk wordt 
weergegeven welke toepassingen er voor u nodig zijn om uw werk 
veilig en zorgeloos uit te kunnen voeren. Daarnaast adviseren en 
leveren wij de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen voor alle 
bedrijfssectoren en verzorgen de installatie van valbeveiligingssystemen 
en toegangsmiddelen. Ook verzorgen wij de jaarlijks verplichte 
inspecties en het onderhoud van klim- en veiligheidsmaterialen. 

Naast dit alles voeren wij via de 19 vestigingen van Aabo Trading een 
constant groeiend assortiment bestaande uit de meest moderne 
dakveiligheidsproducten, van harnassen tot helmen, en van tijdelijke 
ankers tot permanente dakrandbeveiliging . Al met al is AaboSafe dé 
partner in álles voor veilig werken op daken!

Solingenstraat 15
7421 ZN  Deventer

T  088 9965485 / 0653339152 
F  057 0657776 

info@aabosafe.nl
www.aabosafe.nl

Maak kennis met AaboSafe
Álles voor veilig werken op daken.

AaboSafe in het kort:

• Jarenlange ervaring in de dakenbranche
• Materialen leverbaar vanuit 19 

vestigingen verspreid door NL
• Hoogwaardige oplossingen voor 

leuningwerk, tijdelijke en permanente 
dakankers en kabelsystemen.

• Ladderborgingspunten, gevel- en 
kooiladders, trappen en ladders.

• Persoonlijke beschermingsmiddelen: 
van harnassen, lijnen en valstoppers 
tot oor/oogbescherming en 
veiligheidshelmen.

• Onderhoud en Inspecties. 
 
Wij verzorgen ook ondersteuning en 
productdemonstraties op locatie met 
onze gloednieuwe promobus!

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.

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.

Vindt u het als lezer van Roofs interessant 
om steilDAK maandelijks gratis te ontvangen?

Mail dan naar info@lumail.nl of kijk op www.steildak.nl

nr.3  - septem
ber 2017 - 2 e jaargang

nr.2  - juni 2017 - 2
e jaargang

nr.1  - februari 2018 - 3
e jaargang
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In het februari en aprilnummer van Roofs besteedden wij aandacht aan de 

Veiligheidsladder, een systematiek van certificatie van de veiligheidscultuur 

binnen een bedrijf. Vooralsnog is de dakenbranche nog afwachtend.  

Roofs sprak met directrice Hanneke de Vries van certificatieinstelling NCI  

over het belang van de Veiligheidsladder.

‘ De Veiligheidsladder  
is de toekomst’

SPECIAL VALBEVEILIGING

meerdere dagen in beslag. Aan de hand van de gesprek
ken worden punten toegekend, deze geven uiteindelijk een 
beeld van de veiligheidscultuur en op welke ‘trede’ van de 
Veiligheidsladder de organisatie zich bevindt.”

“De audits worden zo objectief mogelijk, en in principe door 
elke certificatieinstelling op dezelfde manier, uitgevoerd.  
De gesprekken worden gevoerd door twee auditoren,  
waarbij één het gesprek voert en de ander observeert en 
aantekeningen maakt. Naast de antwoorden, let de obser
vator ook op o.a. de lichaamstaal van de geïnterviewde. 
Overigens kan de rolverdeling tijdens het gesprek switchen, 
als bijvoorbeeld de observator vindt dat op een bepaald 
 onderwerp nog moet worden doorgevraagd. De auditoren 
zijn altijd met minimaal twee, omdat het mensenwerk blijft.  

Wij hebben voor de Veiligheidsladder momenteel 11 audi to
ren actief en een aantal auditoren in opleiding Deze hebben 
uiteraard o.a. een intensieve training op het gebied van 
 interviewtechnieken achter de rug voordat ze als auditor 
voor de Veiligheidsladder aan de slag mogen. Belangrijk is 
dat de auditoren in staat zijn om een ontspannen en open 
sfeer te creëren, zodat de geïnterviewde zich op zijn of  
haar gemak voelt en geen informatie achterhoudt uit 
angst voor de gevolgen. De auditoren worden op hun beurt 
 gemonitord door NEN.”

Bij het beoordelen van de Veiligheidsladder wordt per trede 
beoordeeld hoe het bedrijf scoort. Daarbij wordt gekeken 
vanuit 18 bedrijfskarakteristieken, resulterend in zes bedrijfs
as pecten. Ieder bedrijfsaspect (en dus ook iedere bedrijfs
karakteristiek) heeft zijn eigen weging. Die weging is vertaald 
in een maximaal te behalen aantal punten per criterium.  
Op basis van de score per criterium wordt een score 
 bepaald per bedrijfsaspect en op basis van de totaal
beoordeling wordt het bedrijf gecertificeerd voor een 
 bepaalde trede op de ladder.

De Vries: “Bij de audit is elk antwoord goed: wij houden de or
ganisatie eenvoudigweg een spiegel voor: hoe is het gesteld 
met de veiligheidscultuur binnen de organisatie? In hoeverre 
is men zich binnen de organisatie bewust van de risico’s en 
in hoeverre is men bereid daar naar te handelen? Iedereen 
wil veilig thuiskomen, maar risico’s worden lang niet altijd 
als zodanig ervaren. Juist daarin schuilt vaak het grootste 
gevaar! In een gezonde veiligheidscultuur wijzen mensen el
kaar op de risico’s, zonder bang te zijn te worden aangezien 
als zeurpiet: zonder bang te zijn voor je positie binnen de 
organisatie. De resultaten van de audits worden altijd door 
middel van een uitgebreid rapport met de betreffende orga
nisaties teruggekoppeld. Klopt de weergave in het rapport? 
Aan de hand van de resultaten kan men vervolgens verder 
werken aan een verbetering van de veiligheidscultuur.”

INSTRUMENT VOOR DE DAKENBRANCHE?
Zoals gezegd werkt hoogspanningsnetbeheerder TenneT met 
de Veiligheidsladder en stelt het per 1 januari 2019 minimaal 
niveau 3 als eis aan haar ‘contractors’. Wie daar niet aan 
voldoet, zal in principe geen opdrachten meer uitvoeren voor 
het bedrijf. TenneT is daarom een intensief traject ingegaan 
waarin men de ‘contractors’ stimuleert zich te laten certificeren 
volgens de Veiligheidsladder en waarin kennisoverdracht en 
voorlichting centraal staan (zie ook Roofs april 2018). De ver
wachting is, dat meerdere grote opdrachtgevers zullen volgen. 

Vooralsnog meldt De Vries dat bij NCI geen enkel 

dakdekkers bedrijf bezig is met certificatie op basis van de 
Veiligheidsladder. Hoe kan dat? “Voor velen is de investering 
op dit moment te groot,” aldus De Vries. “Men kijkt een beetje 
de kat uit de boom. De focus is te voldoen aan de minimale 
eisen die in de wet aan de veiligheid worden gesteld.  
Men zit niet te wachten op een extra investering: je hoort 
vaak dat men al zo veel papiertjes heeft, wat is de toege
voegde waarde? Het antwoord is dat de Veiligheidsladder 
een certificaat is voor de gehele veiligheidscultuur binnen 
een organisatie, het is een investering in een werkpraktijk 
waarbij veiligheid vanzelfsprekend is. Het gaat kortom niet 
om het certificaat, het betreft een investering in je mensen.”

“Men weet ook vaak niet goed waar te beginnen. 
 Transparantie is ontzettend belangrijk als het om  veiligheid 
gaat. Precies daarom is het platform ‘Come Together’ opge
richt. Via dit platform komt men in contact met collega
bedrijven, certificerende instellingen, auditoren, adviseurs, 
opdrachtgevers en/of de Schemabeheerder. Iedereen wordt 
uitgenodigd om op dit platform vragen te stellen, ideeën in 
te brengen en ervaringen uit te wisselen. Op deze manier 
kan men van elkaar leren. Ik ben ervan overtuigd dat de 
 Veiligheidsladder de systematiek is van de toekomst,  
waar het de veiligheidscultuur binnen een organisatie betreft.”

Is de Veiligheidsladder ook voor de dakenbranche een 
goede systematiek? In een volgend artikel zullen vertegen
woordigers uit de dakenbranche aan het woord worden 
gelaten om een antwoord op deze vraag te formuleren. ■

Zoals in de eerdere artikelen is uiteengezet, is de 
 Veiligheidsladder oorspronkelijk ontwikkeld door ProRail.  
In 2016 nam NEN het beheer over, waarmee de systematiek 
in verschillende branches kon worden geïmplementeerd. 
Men kan zich certificeren op vijf treden (1 t/m 5). In de daken  
branche wordt door verschillende instanties voort durend 
 gewerkt aan de verbetering van het veiligheidsbewustzijn, 
met name door de arbovoorlichters van de SBD.  
Grote  op drachtgevers gaan steeds meer vragen om een 
minimaal niveau. Zo verlangt  hoogspanningsnetbeheerder 
TenneT van haar ‘contractors’ minimaal niveau 3 op de 
 Veiligheidsladder per 1 januari 2019. Voor dakdekkers
bedrijven, zeker de kleinere, is certificatie echter een grote 
stap. Hanneke de Vries, directeur van certificatieinstelling NCI 
legt uit wat de certificatie inhoudt en hoe de audits eruitzien.

GEDRAG EN HOUDING
“De bestaande certificaten op het gebied van veiligheid, 
zoals VCA, richten zich met name op het management
systeem,” opent De Vries het gesprek. “De Veiligheidsladder 
richt zich op de bedrijfscultuur: gedrag en houding.  
Dat maakt de audits veel intensiever, het is geen checklist 
die je na kunt lopen en waarbij je in de aanloop van de 
audit nog even snel kan zorgen dat het op orde is. 
De audits bestaan uit gesprekken met alle betrokkenen bin
nen de organisatie. Ze zijn intensief en nemen doorgaans 

Hanneke de Vries, directeur van certificatie-instelling NCI

“BIJ DE AUDIT IS ELK ANTWOORD GOED”

“ DE VEILIGHEIDSLADDER RICHT ZICH  

OP DE BEDRIJFSCULTUUR: GEDRAG  

EN HOUDING”

“ GROTE OPDRACHTGEVERS  

GAAN STEEDS MEER VRAGEN  

OM EEN MINIMAAL NIVEAU”



Oprichter ir. Sander Giunta d’Albani: “Is het niet gek dat we onze  
auto regelmatig laten controleren op de meest essentiële punten,  
ook als er niks aan de hand lijkt te zijn. Terwijl we bij één van de  
essentiële onderdelen van een gebouw, het dak pas in actie  
komen op het moment dat er schade in het pand ontstaat…“

Innovatieve waterdichtheidscontrole  
voor dakbedekking

SLD Nederland BV maakt gebruik van innovatieve elektronische 
lekdetectie om de kwaliteit en waterdichtheid van platte daken te 
waarborgen. Met bewezen testmethoden biedt SLD Nederland BV 
kwalitatief hoogstaande waterdichtheidscontrole. Het bedrijf is  
in 2018 in Nederland opgezet en opereert onder de vlag van de  
SLD Europe Group met vestigingen in heel Europa. 

Lekkages en applicatiefouten in de dakbedekking zijn lastig op te 
sporen. Bij problemen volgt vaak een visuele inspectie. Blijkt de 
oorzaak “onvindbaar” dan gaat men over tot methoden die gebruik 
maken van insnijdingen, rook of gekleurde vloeistof. Al deze 
 methoden hebben invloed op de dakopbouw of op de activiteiten  
in het gebouw. met alle bijkomende narigheid. 

Dat kan anders; de SLD methoden testen de waterdichtheid van de 
afdichtingslaag, dit in combinatie met een visuele inspectie, zorgt 
ervoor dat zelfs de kleinste lekkages in de dakbedekking gedetec-
teerd worden. (Onderstaand speldenprik in PVC bedekking.

1.  De SLD HV (High Voltage) 
 methode voor detectie  
van de kleinste lekkages  
“droge test methode”.

2.  De SLD LV (Low Voltage)   
methode voor detectie op 
 geballaste daken (ballast kan  
blijven) “natte testmethode”.

3.  De SLD IPD (Impendance) 
 methode voor vochtdetectie  
in het dakpakket.

Alle resultaten van de waterdichtheidscontrole worden weerge-
geven, d.m.v. een fotorapportage en een duidelijk onafhankelijk 
advies. Het rapport kan daarnaast ook gebruikt worden als visueel 
werkplan zodat de dakdekker efficiënt de herstelwerkzaamheden 
kan uitvoeren. De kosten van een waterdichtheidscontrole, wegen 
niet op tegen de kosten van ongeplande herstelwerkzaamheden 
en gevolgschades. 

Ir. Sander Giunta d’Albani: “Als we de dakbedekking periodiek 
testen op waterdichtheid, kunnen we kleine lekkages en potentiele 
zwakke plekken, vroegtijdig signaleren. En daarmee gevolgscha-
des en onnodige renovaties voorkomen. Goed voor het milieu de 
bedrijfscontinuïteit en de portemonnee.“

De methodes van SLD zijn toepasbaar bij:

•  Het opsporen van lekkages; 
- In bestaande situatie

•  Oplevering van een project; 
-  Uitsluiten lekkage voor de ingebruikname  

van een gebouw)
•  Bij de aankoop van een pand; 

-  Om een beeld te krijgen van de conditie  
& verwachte levensduur van het dak

•  Voor het aanbrengen van een nieuwe functie op het dak; 
- uitsluiten lekkage onder de aan te brengen  
  dakbegroeiing 
- uitsluiten lekkage onder het aan te brengen dakterras 
- uitsluiten lekkage onder de aan te brengen zonnepanelen 
- uitsluiten lekkage onder de aan te brengen ballastlaag

•  Als periodieke controle; 
- Om lekkages te voorkomen

Zowel de HV en de LV methode maken gebruik van positieve 
 lading op de dakbedekking waarbij de dakbedekking functioneert 
als isolator. Op het moment dat de isolator onderbroken is de dak-
bedekking lek, en geeft de testapparatuur een signaal. De inspec-
teur markeert de beschadiging, om op te nemen in de rapportage.  

De IPD methode gebruikt weerstandsverschillen om het relatieve 
vochtpercentage in het dakpakket in kaart te brengen. Zonder 
insnijdingen te maken, of het dakmembraan te onderbreken.

Het toepassen van de SLD methoden heeft geen negatieve  
invloed de dakbedekking, of de onderliggende bedrijfsprocessen. 
(geen overlast van rook of gekleurde vloeistof).

WWW.SLDEUROPE.COM | INFO@SLD-BV.NL | 0859 02 18 06

Aarhusweg 4-3, 
9723 JJ, Groningen 

Tel: 085021806
Mail info@sld-bv.nl

www.sldeurope.com



SpanSet Nederland B.V. 
Adres: Plaza 24C Postcode: 4782SK Moerdijk Tel: 0168-386800
Website: www.spanset.nl E-mail: info@spanset.nl Fax:0168-386805

WIE ZIJN WIJ?

SpanSet Nederland B.V. is een landelijk opererende organisatie op het gebied van dienstverlening 

aan industrie, waaronder scheepsbouw, petrochemie, offshore en wind, defensie, haven- en 

stuwadoorsbedrijven, brandweer en aannemersbedrijven.

 

Het merk SpanSet staat voor producten van uitzonderlijk hoge kwaliteit, vervaardigd uit zeer sterke 

synthetische vezels, voor toepassing op het gebied van valbeveiligings-, hijs- en heftechniek- en 

 ladingszekeringssystemen. Met onze kwalitatief hoogwaardige producten en diensten bieden wij 

een professionele en geavanceerde oplossing.

PRODUCTEN

Onze producten en diensten zijn onder vier lijnen verdeeld:

1. Veilig werken op hoogte

2. Hijs- en heftechniek

3. Vastzetten van lading

4. Safety management

VALBEVEILIGING BIJ SPANSET NEDERLAND B.V.: DE GOTCHA-REDDINGSSET

De Gotcha-reddingsset is een unieke oplossing voor een probleem dat bekend is bij iedereen die 

op hoogte werkt en PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) als valbeveiliging gebruikt. Terwijl de 

meeste reddingsvoorzieningen zich richten op de meer extreme activiteiten die op hoogte worden 

uitgeoefend, is de Gotcha-set ontworpen voor vakmensen die normale werkzaamheden op hoogte 

uitvoeren. Bij een val is hun situatie, hangend in een harnas, net zo ernstig als die van iedere andere 

arbeider en is een snelle redding van essentieel belang.

Gotcha Basiskit volgens EN 1496

De Gotcha Basic bevat een takel die door de rondstrop veilig kan worden beves-

tigd. Het bevestigingspunt kan zich daarbij zowel boven als onder de eigen locatie 

bevinden. Neem daarbij geen risico: u hoeft niet af te dalen om de persoon te 

redden. In plaats daarvan gebruikt u de lichte en stabiele telescoopstang van kool-

stofvezel. Zo klikt u de speciale kliksluiting (“Frog”) in een bevestigingspunt van de 

te redden persoon vast. Ook personen die in laddersystemen hangen, kunnen op 

die manier worden gered.

Gotcha CRD-Kit volgens EN 1496 + EN 341

De CRD-afdaallijn heeft een speciale geïntegreerde aandrijving met handkruk. 

Daarmee kunt u zelfs bewusteloze personen zonder externe hulp ophijsen, bijvoor-

beeld vanuit de bedieningspost van een kraan. Bij het afdalen zorgt de middel-

puntvliedende kracht van de CRD automatisch voor een constante, vastgestelde 

afdaalsnelheid. Zo kunt u individuele personen redden tot een hoogte van 400m. 

Bij een evacuatie kan de CRD ook door meerdere personen snel na elkaar worden 

gebruikt. Omdat het apparaat geschikt is voor een maximale last van 225kg, kunt u 

in geval van nood zelfs 2 personen tegelijk in veiligheid brengen.

Gotcha Shark-Kit volgens EN 341

Met de Gotcha Shark bent u zelfs voor de moeilijkste situaties optimaal uitgerust. 

Ook in gehoekte constructies kunt u de strop van de Shark probleemloos bevesti-

gen. U haakt uzelf in het afdaalapparaat vast en laat uzelf neerdalen tot aan de 

gewonde. Het afdaalapparaat regelt de afdaalsnelheid betrouwbaar en stopt 

 automatisch bij een verkeerde bediening. Deze functie geeft u extra veiligheid 

tijdens moeilijke reddingsacties. Als u bij de gewonde aankomt, zekert u deze even-

eens aan het afdaalapparaat. Vervolgens snijdt u zijn bevestigingsmiddel door met 

het draadmes, zonder enig bijkomend risico voor verwondingen. Dan kunt u de 

persoon langzaam en gecontroleerd neerlaten.

Naast deze kits heeft onze Gotcha Range voor al uw reddings-uitdagingen een passende 

oplossing. Heeft u interesse in de Gotcha Range of één van onze andere valbeveiligings-

producten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! Onze specialisten helpen u graag 

met al uw vragen.

spanset-gotcha.indd   1 22-06-18   09:56
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NIEUWSLIJN SPECIAL VALBEVEILIGINGNIEUWSLIJN SPECIAL VALBEVEILIGING

Hoofdkantoor Snake Line B.V.

Kritzingerlaan 61
3707 TB Zeist

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

Kantoor Culemborg

Achter de Vismarkt 10
4101 AD Culemborg

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

Basissysteem, geschikt voor 
daken met constructief 
dakbeschot.

www.snakeline.nl
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UITVOERINGSRICHTLIJN (URL) VOOR HET 
 AANBRENGEN VAN GEBOUWGEBONDEN 
 VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN OP HELLENDE  
DAKEN VAN KRACHT
Per 8 juni 2018 is de Uitvoeringsrichtlijn (URL) 
voor het aanbrengen van gebouwgebonden 
veiligheidsvoorzieningen op hellende daken 
van kracht geworden. Doel van de URL is om 
uitvoerende bedrijven die valveiligheidsvoorzie
ningen aanbrengen de mogelijkheid te geven 
de aangebrachte voorzieningen aantoon
baar te laten voldoen aan de eisen die eraan 
gesteld worden, met name op het gebied van 
de bevestiging aan de ondergrond. In de vol
gende editie van steilDAK zal hier uitgebreider 
op worden ingegaan.

INSPECTIE SZW: “WERKNEMERS WERKEN  
VAAK ONGEZOND EN ONVEILIG.”
Op 7 april publiceerde de Inspectie SZW De staat van  
arbeidsveiligheid. De realiteit achter de cijfers over arbeidsongevallen 
en beroepsziekten. Jaarlijks overlijden er tussen 50 en 70 werknemers 
als gevolg van een ongeval op het werk. In 2017 stijgt het aantal  
ongevalsonderzoeken door de Inspectie SZW met 7 procent naar  
ruim 2.500. In 2016 overlijden meer dan 4.000 werknemers als gevolg 
van een beroepsziekte.

“Vandaag de dag is er nog steeds sprake van tekortschietende ar
beidsveiligheid. Werknemers werken vaak ongezond en onveilig. Voor 
hen die het treft zijn de consequenties groot. Bedrijven ondervinden 
schade en de samenleving als geheel krijgt de torenhoge rekening 
gepresenteerd. Het is ons gezamenlijk belang dat wie gezond naar het 
werk gaat ook weer gezond en veilig thuiskomt. Alle reden om arbeids
veiligheid hoog op de agenda te zetten bij werkgevers en werkne
mers,” zegt Marc Kuipers, inspecteurgeneraal van de Inspectie SZW.

NIEUWE REGISTRATIE EN CONTROLETOOL VOOR 
 ASPIRANTHULPMONTEUR ONLINE
Op de website van de Stichting Veilig Werken Op Hoogte (SVWOH) 
is sinds 18 juni jl. een nieuwe tool online waarmee Aspirant 
Hulpmonteurs kunnen worden geregistreerd en hun registratie  
kan worden gecontroleerd. De AspirantHulpmonteur monteert  
of demonteert niet maar verricht eenvoudige sjouwwerkzaam
heden. Bij voldoende kennis en met een geldig VCA kan de 
toekomstige hulpmonteur zich registreren als ‘AspirantHulpmon
teur’. De functie AspirantHulpmonteur maakt deel uit van de 
 Scholingsstructuur Steigerbouw.

FNV BOUWEN & WONEN REIKT DE SOCIALE INNOVATIEPRIJS UIT
Veel bedrijven kunnen de stroom aan opdrachten nauwelijks aan en 
er is enorme vraag naar vakbekwaam personeel. Voor veel bedrijven 
is het zaak hun positie op de arbeidsmarkt te versterken, nu mede
werkers hun werkgevers voor het uitzoeken hebben. Tegelijkertijd 
veranderen de ideeën over werk. Meer dan vroeger willen medewer
kers invloed op hun werk en op de koers van de organisatie. Ze willen 
meedenken, meepraten en meebeslissen. 

FNV Bouwen & Wonen stimuleert deze ontwikkeling, met de Sociale In
novatieprijs voor bedrijven en de Stimuleringsprijs voor medewerkers. 
Tot en met 20 juli kunnen bedrijven en/of medewerkers hun initia
tieven indienen. Dat kan door het deelnameformulier in te vullen op 
www.fnvbouw.nl/si. Hier staat ook het reglement voor deelname.

STICHTING VEILIG WERKEN OP HOOGTE EN  
DNV GL BESTENDIGEN SAMENWERKING
De Stichting Veilig Werken op Hoogte (SVWOH) en 
 certificerende instelling DNV GL bestendigen  
de  samenwerking vanaf 1 januari 2018. Met de  
nieuwe overeenkomst kan gericht verder gebouwd 
worden aan de kwaliteit van opleidingscertificaten  
(via eind en toetstermen), examens en de registratie 
van diploma’s en persoonscertificaten in het  
Centraal Diploma Register (CDR) en Certcheck  
(www.certcheck.nl). De vakbekwaamheid en veilig
heidsperceptie van medewerkers die betrokken  
zijn bij het werken op hoogte kan zo verder worden 
verbeterd.

HOOGSTE TIJD VOOR DUIDELIJK  
BEGRENSDE AANSPRAKELIJKHEID
Brancheverenigingen BNA en NLingenieurs hebben een  
Handreiking Aansprakelijkheid ontwikkeld om te komen tot  
betere afspraken over en omgang met contractuele aan 
sprakelijkheden. Tijdens de crisis is de gewoonte gegroeid om  
projectrisico’s in contracten zoveel mogelijk eenzijdig bij de  
adviseur te leggen. Dat is echter niet in het belang van de  
opdrachtgever. Het leidt tot onverantwoordelijke risicobeheersing  
en niet of nauwelijks te verzekeren aansprakelijkheden.  
Op donderdag 26 april presenteerden Fred Schoorl (directeur BNA)  
en Jaap de Koning (NLingenieurs, vestigingsdirecteur Witteveen+Bos)  
het eerste exemplaar van de handreiking aan Leo de Boer, directeur  
van het Verbond van Verzekeraars.

WEEK VAN DE RI&E
Tijdens de Week van de RI&E was er extra aandacht voor het  

belang van inzicht in de veiligheids en gezondheidsrisico’s in  
een organisatie. Ondernemers worden bewust gemaakt van  
het belang van een RI&E. In heel het land werden activiteiten  
georganiseerd door de supporters van de Week van de RI&E. 

 Zo werden ondernemers aangespoord om in deze week  
aan de slag te gaan met de RI&E of de bestaande  

RI&E weer eens op te pakken, met als doel om veilig  
en gezond werken te integreren in het bedrijfsproces.

Verzuim is een grote kostenposten voor bedrijven.  
Als een werknemer ziek wordt of een ongeluk krijgt,  

kost dit tijd, geld en het veroorzaakt productieverlies.  
En een zieke werknemer betekent extra werkdruk bij  

collega’s. De RI&E is een praktisch hulpmiddel om  
op een gestructureerde manier mogelijke risico’s te 

 inventariseren op het gebied van veiligheid en gezondheid. 



Via de website www.steilDAK.nl wordt u 
dagelijks op de hoogte gehouden van actualiteiten, 

regelgeving en nieuws op het gebied 
van hellende daken. 

Persberichten zijn uiteraard welkom 
en kunnen worden aangeleverd 

bij Edwin Fagel, edwin@lumail.nl

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
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gewalst titaanzink maakt voor de bouwsector, met name 
voor daken, gevelbekleding en hemelwaterafvoer. NedZink 
blijft een volledig onafhankelijke onderneming met eigen 
dochterondernemingen in Duitsland en België. 

INVESTERING IN TOEKOMST ZINK 
“Met project Olympus investeert NedZink in de toekomst  
van gewalst titaanzink in Europa”, vertelt NedZinkdirecteur 
Egbert Boerrigter. “Zink is een prachtig natuurlijk product, 
duurzaam en met een lage milieu belasting. Met deze inves
teringen kunnen we gewalst titaanzink, nog beter, efficiënter 
en duurzamer produceren” 

VERBOUWING SERVICE CENTER EN WALSERIJ 
In 2017 is NedZink gestart met de voorbereidingen van 
 Project Olympus. Hiervoor is een lokale projectgroep samen
gesteld ondersteund door externe ingenieursbureaus.  
Deze helpen NedZink onder andere bij de civiele werk
zaamheden, de gebouwen en alle engineering activiteiten. 
Tijdens de verbouwingen neemt NedZink onder meer het 
 service center en de walserij onder handen. Zo krijgt het 

service center een uitbreiding en wordt de walserij verbouwd 
en grotendeels vernieuwd. Dit maakt slimme logistieke voor
delen in het productieproces mogelijk. Verschillende machi
nes in de walserij en het service center worden vervangen, 
waarbij de nieuwste productie technologieën gekozen zijn. 
Hiermee is het mogelijk efficiënter en nog duurzamer gewalst 
titaanzink te produceren. Zo reduceert NedZink bijvoorbeeld 
met de nieuwe apparatuur het gebruik van aardgas met 
meer dan de helft en zet daarmee sterk in op elektrificatie 
van het productie proces. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Tijdens dit twee jaar durende project transformeert NedZink 
haar fabriek in BudelDorplein naar een stateoftheart,  
duurzame productielocatie. Hiervoor installeert NedZink  
onder meer nieuwe machines en moderniseert ze de infra
structuur en haar gebouwen. Voor het Project Olympus  
wordt € 20 miljoen geïnvesteerd door de joint venture van 
Koramic en ElvalHalcor. 

Kort geleden is het Griekse ElvalHalcor 50% eigenaar 
 geworden van NedZink. Het Belgische Koramic bezit de 
 andere helft van het bedrijf dat kwaliteitsproducten van www.nedzink.com

NedZink Think Zink!
Duurzaam, onderhoudsvrij én tijdloos!

Al meer dan honderd jaar produceert NedZink hoogwaardige zinkproducten voor toepassingen 
in de bouwsector.Titaanzink wordt verkocht onder de merknamen NedZink NATUREL, -NOVA, 
-NOIR en -NUANCE en heeft een uitstekende reputatie op de internationale markt.
De producten van NedZink worden wereldwijd toegepast in prestigieuze projecten, zoals het 
onlangs gerealiseerde NAVO hoofdkantoor in Brussel, het grootste dak van titaanzink in Europa!

Donderdag 21 juni was het zover. Burgemeester Henri de Wijkerslooth  

van gemeente Cranendonck zette de eerste schop in de grond bij NedZink.  

Onder toeziend oog van directeur Egbert Boerrigter, vertegenwoordigers van 

Koramic en ElvalHalcor, medewerkers en genodigden gaf de burgemeester 

met zijn actie het officiële startschot voor Project Olympus 20172019. 

NedZink transformeert  
fabriek naar state-of-the-art,  
duurzame productielocatie

BEDRIJFSNIEUWS



De oplossing 
voor platte daken

VEGETATIEDAK MET HET 
UNILIN PDH-SYSTEEM

Een vegetatiedak bestaat uit een systeem van 

baanvormige dakbedekking voor plat- of fl auw 

hellend dak. Bij deze daken is altijd een waterdichte 

en dampdichte onderlaag aanwezig. UNILIN adviseert 

hiervoor het PDH-systeem. Dit zorgt voor een isolerende 

oplossing en biedt een veilige en betrouwbare 

constructie. Deze zelfdragende constructie is bouwfysisch 

verantwoord, eenvoudig en veilig uitvoerbaar en 

daarmee de perfecte oplossing!

Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl

TW 5000 ROOFING SET 

Hoge kwaliteit
lasresultaat

Vierwielaandrijving en gordel-
systeem voor kreukvrij lassen 
Krachtige motor

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

Krachtige ventilator  
voor snel lassen
Automatic start/stop sensor

Roofing setje  
Pro 86 titanium

(Artikel 299005)

DW 3000

Hetelucht föhn, 
vernieuwd

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

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

(Artikel 293001)

PSI

De draagbare
soldeerbout

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

(Artikel 338093) (Artikel XXX)

✔ ✔ ✔ ✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔
✔
✔

✔

✔

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

ONZE PRODUCTEN  
VERTEGENWOORDIGEN DE 

MEEST GEAVANCEERDE  
TECHNOLOGIE VAN VANDAAG

ONZE PRODUCTEN  
VERTEGENWOORDIGEN DE 

MEEST GEAVANCEERDE  
TECHNOLOGIE VAN VANDAAG

(Artikel 346053)

Koffertje met twee gaspatronen,  
reserve-sproeier en koperstuk 

250gram. Licht (titanium), handig, 
topkwaliteit

Roofing set titanium Pro 86   
met slang 10 meter en slangbreukventiel

 Swedish Design  
and Quality  
Since 1882
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ONTWIKKELING WERKNEMERS CAO BIKUDAK
EIND MEI 2018 WAREN ER IN TOTAAL 3.623 WERKNEMERS WERKZAAM BIJ 381 WERKGEVERS ONDER DE CAO BIKUDAK.  
DIT AANTAL BESTAAT UIT 2.698 DAKDEKKERS EN 925 UTAWERKNEMERS (KANTOOR EN KADERPERSONEEL). 

IN DE CRISISPERIODE IS HET AANTAL WERKNEMERS DOOR DE ECONOMISCHE TEGENWIND FLINK TERUGGELOPEN EN IS EEN VER
SCHUIVING WAARGENOMEN VAN HET DIENSTVERBAND NAAR HET ONDERNEMERSCHAP ALS ZELFSTANDIGE ZONDER PERSONEEL 

(ZZPER). HOEWEL HET AANTAL WERKNEMERS IN LOONDIENST  
DE LAATSTE JAREN WEER GROEIT, IS ER ONDANKS DE HOOG
CONJUNCTUUR NOG ALTIJD EEN DERDE MINDER WERKNEMERS  
IN LOONDIENST DAN IN 2005. MOGELIJKE OORZAAK DAARVAN IS 
HET GROEIEND PERSONEELSTEKORT IN NEDERLAND. DAARNAAST 
ZIJN ER OOK NU WERKNEMERS DIE KIEZEN VOOR HET ZZPSCHAP.  
DE GUNSTIGE ECONOMIE SPEELT DAARIN ZEKER EEN ROL.  
HET GEZAMENLIJKE DOEL VAN CAOPARTIJEN IS EN BLIJFT HET  
VASTE DIENST VERBAND TE STIMULEREN.

Bron: APG/Stichting Sociaal Fonds voor de  

Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Op 16 maart 2018 hebben partijen bij de CAO voor de Bitumineuze en 

 Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (BIKUDAK) een akkoord bereikt over  

een nieuwe CAO. De CAO heeft een looptijd van één jaar en geldt met  

terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018. Zij kent een loonsverhoging  

van 2,75% per 1 juni 2018 en 0,5% per 1 september 2018. Het onderhan

delingsresultaat heeft betrekking op bijna 2.700 dakdekkers. Een beperkt  

deel van de CAO is ook van toepassing op ruim 925 UTAwerknemers   

(kantoor en kaderpersoneel).

De CAO BIKUDAK in 2018
HELPDESK VEBIDAK

AOWleeftijd te laten halen. Op dit moment is een bureau 
bezig met een quickscan om te onderzoeken wat de 
 (financiële) mogelijkheden daarvoor zijn. De eerste resulta
ten worden in de zomer van 2018 verwacht. De insteek is om 
haalbaarheid, betaalbaarheid en toekomstbestendigheid 
van een mogelijke regeling te laten onderzoeken. Het doel 
hiervan is duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

De aanleiding om de quickscan uit te laten voeren,  
is het feit dat de AOWleeftijd steeds verder oploopt.  
Daarnaast is de mogelijkheid tot vervroegde uittreding  
(de VUTregeling) al weer geruime tijd geleden afgeschaft. 
Ook heeft de branche te maken met een groep oudere  
dakdekkers, waarvoor de oplopende AOWleeftijd een 
probleem vormt. Veel van hen zijn al lang werkzaam in de 
branche en begonnen in een periode waarin de arbeids
omstandigheden een stuk zwaarder waren dan tegenwoor
dig het geval is. Uit diverse cijfers blijkt dat een groot deel 
van deze dakdekkers de AOWleeftijd niet haalt. De overheid 
heeft (nog) geen oplossing voor deze problematiek.

Bron: APG/Stichting Sociaal Fonds voor  

de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Flexregeling
De flexregeling, zoals afgesproken in de CAO BIKUDAK  
20152017, is vervallen. Hier komt een nieuwe afspraak  
voor terug. Deze houdt in dat een dakdekker in  
totaal 2,5 dag kan worden ingepland op een zaterdag.

Reisuren
De reisurenregeling is per 1 maart 2018 aangepast.  
De reistijd voor eigen rekening is voor zowel de chauffeurs 
als overige werknemers. Voor chauffeurs is nu 15 minuten 
per dag van de totale reistijd voor eigen rekening en voor 
overige werknemers 45 minuten.

Uitzendkrachten
Over de inzet van uitzendkrachten in de BIKUDAKsector  
zijn verschillende afspraken gemaakt. Als een uitzendkracht 
één jaar vast wordt ingeleend door dezelfde werkgever,  
heeft deze recht op een contract voor onbepaalde tijd  
bij deze werkgever. Dat geldt ook als de uitzendkracht  
gedurende drie jaar meerdere periodes van bij elkaar één 
jaar voor dezelfde werkgever heeft gewerkt.

Daarnaast is afgesproken welke CAObepalingen moe
ten worden toegepast op een uitzendkracht. Deze zijn 
 opgenomen in een aparte bijlage bij de CAO.  
De CAO BIKUDAKwerkgever en het uitzendbureau moeten  
hierover schriftelijk afspraken maken.

OVERIGE ARBEIDSVOORWAARDEN
Tot slot is afgesproken dat de vergoedingen niet worden 
verhoogd en zijn er afspraken gemaakt over de indeling  
van vakantie, roostervrije dagen en feestdagen.  
Het CAOakkoord voor 2018, overzichten met loontabellen, 
vrije dagen en CAOteksten zijn te vinden op de website 
www.caobikudak.nl. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl 

Herm Tuiten, stafmedewerker/ledenadviseur VEBIDAK

Naast de loonsverhoging is er nog een aantal andere  
afspraken gemaakt. Een belangrijke afspraak is het  
laten uitvoeren van een quickscan naar de mogelijkheden 
om dakdekkers op een gezonde manier de AOWleeftijd  
te laten halen. De overige afspraken hebben onder  
meer betrekking op de flexregeling, de reisurenregeling, 
uitzendkrachten en vrije dagen.

DUURZAME INZETBAARHEID
CAOpartijen hebben elkaar gevonden in het gezamenlijke 
streven om werknemers op een gezonde manier de  

Collectieve Arbeidsovereenkomst 

Voor de Bitumineuze 
en Kunststof 
Dakbedekkingsbedrijven
1 januari 2018 t/m 31 december 2018

Co
lle

ct
ie

ve
 A

rb
ei

ds
ov

er
ee

nk
om

st
  v

oo
r d

e 
Bi

tu
m

in
eu

ze
 e

n 
Ku

ns
ts

to
f D

ak
be

de
kk

in
gs

be
dr

ijv
en

Uitgave van:
Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland VEBIDAK
FNV Bouwen & Wonen
CNV Vakmensen.nl
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CAO-partijen laten een 

quickscan uitvoeren om te 

onderzoeken hoe dakdekkers 

op een gezonde manier de 

AOW-leeftijd kunnen halen.



WIJ HOUDEN U OP DE HOOGTE 

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

artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

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

info@artilan.nl

ALLES 
IN VOORRAAD

• 24 uurs levering vanuit elke eigen vestiging

• Volledig IKO Bitumen dakrollen assortiment

• IKO Enertherm PIR isolatie uit voorraad leverbaar

• Ruimste sortering Hertalan EPDM en 

 Resitrix EPDM en accessoires van Nederland

• Dakaccessoires: loden en aluminium afvoeren en   

 ontluchtingen, aluminium dakrandafwerking, 

 zinken hwa’s en goten, maatwerk zink, bevestigers, 

 IKOpro vloeibare dakafdichting en coatings, 

 lichtkoepel, lichtstraten etc.

Amsterdam • Arnhem • Breda • Den Haag • Harderwijk • Vlissingen

DAKBEDEKKING? 

BITASCO!
ALLES DAKBEDEKKING?

Dakdekkers scoren met www.bitasco.nl 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
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In de visie van GeertJan Derksen van Stichting Roof Update zullen  

daken water moeten vasthouden en afstaan in een groot netwerk van 

 samenwerkende waterbuffers. Met een slimme debietregelaar aan de basis, 

zou zo’n netwerk in een stad kunnen leiden tot maximaal waterbeheer.  

Vier studenten van de HAN bogen zich over dit concept en presenteerden 

half juni de slimme debietmeter.

Beheersen van het 
 regenwater in de stad

STICHTING ROOF UPDATE

Als Buienradar met een rode vlek op de kaart aangeeft  
dat er een flinke regenbui zal vallen boven de stad,  
geeft de smartphone van de lokale waterbeheerder  
een signaal: we gaan preventief water van diverse daken  
afvoeren, om ruimte te maken op het dak voor de opslag 
van nieuw regenwater. Debietregelaars op daken waar
boven de regenbui zal vallen, openen de waterafvoer  
uren van tevoren. 

De regelaar reageert ook als het lekdetectiesysteem in de 
dakopbouw aangeeft dat er een lekkage is. Dezelfde sensor 
kan ervoor zorgen dat de grond rond een boom in het plant
soen (of de groene gevel in de binnenstad) van regenwater 
wordt voorzien, dat opgeslagen is op een dak in de buurt.  
Of het opent de watertoevoer als de bewoner van de  
woning water nodig heeft voor het besproeien van de tuin. 

GeertJan Derksen van de Stichting Roof Update en deeltijd 
docent aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) ziet 
een dergelijk slim netwerk van waterbufferende daken als 
oplossing voor de wateroverlast in steden. “Het is nu nog 
vaak maar een enkel dak in de stad dat is voorzien van 
waterberging. Maar stel je voor dat in de toekomst alle bruik
bare daken worden benut. Dan is er een verzameling van 
daken die, als je het goed beheert, kan helpen bij het op
vangen van de piekbelasting op het rioolnet tijdens regen
buien. En dan voldoet de huidige capaciteit van het riool.” 

“Als elk dak 40 mm water per m2 zou vasthouden, betekent 
dat een aanzienlijke ontlasting van het rioolsysteem. Er valt 
met 1000 mm per m2 niet meer regen dan gemiddeld per 
jaar. Het is alleen een grotere hoeveelheid die in korte tijd 
naar beneden komt. Het slimste is het water op te vangen 
waar het valt: op de daken.”

 “In de stad heb je dan een netwerk van daken, waarvan je 
met de slimme regelaar constant informatie ontvangt.  
Informatie, waaraan je programma’s kunt koppelen om water 
te transporteren, op te slaan of, in het laatste geval, af te 
staan aan het riool. Dan kun je vanaf je smartphone spelen 
met regenwater in de stad en zijn de daken onderdeel van 
een totaalconcept. Om al deze innovative toepassingen mo
gelijk te maken, moet er wel eerst zo’n debietregelaar komen.” 

MULTIFUNCTIONEEL MOET MULTIDISCIPLINAIR
Behalve slim moet zo’n regelaar ook robuust zijn en onaf
hankelijk van een energienetwerk kunnen opereren. De unit 
moet makkelijk schoon te maken zijn en weinig onderdelen 
bevatten. Vier studenten van de HAN bogen zich de afge
lopen maanden over dit programma van eisen en wensen. 
“De studenten komen uit diverse vakgroepen. Een computer
programmeur, een werktuigbouwer en een industrieel ont 
werper. Dat is binnen de HAN bijzonder, maar het is mijns 
inziens ook een weerspiegeling van hoe het gaat in de  
praktijk: je moet samenwerken met diverse disciplines om  
tot een goed resultaat te komen,” zegt Derksen.

De studenten ontwikkelden een debietregelaar die  
werkt op zonneenergie, die de unit zelf kan opwekken. 

Simulatieprogramma’s zijn erop losgelaten en de materialen 
uitvoerig getest. “Natuurlijk zal er nog een versie 3.0 komen  
of 4.0, maar met de stand van de techniek vandaag hebben 
we een grote stap gezet.”

De standalone Rasberry computerunit in de regelaar is 
 eenvoudig te programmeren en kan gekoppeld worden  
aan tal van andere functionaliteiten. Weersverwachting, 
 temperatuur, en alles wat er in de toekomst nog aan  
functies gewenst is. Zo werkt de debietmeter samen met  
het vorig jaar door Joosten Kunststoffen geïntroduceerde 
actieve lekdetectiesysteem. Als de unit een lek detecteert, 
worden de afvoeren in milliseconden geopend. De regelaars 
kunnen volledig autonoom handelen. De regelaar werkt  
op platte daken tot een hellingshoek van 5 graden en  
zal onderdeel gaan uitmaken van het watermanagement
concept van Joosten Kunststoffen.

SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK ASPECT
Derksen heeft al voor een deel het antwoord op de vragen 
‘waar vinden we die daken in de stad’ en ‘hoe overtuig je 
bouwers en gebouwbeheerders van participatie aan zo’n 
dakwaternetwerk’. “In de visie van de stichting denken we 
aan waterhoudende daken met aqua multiboxen met groen 
erboven. Maar ook een parkeerdek met drainagetegels kan 
fungeren als waterbuffer.”

“De watermassa op het dak kan een actieve bijdrage 
 leveren aan de koeling van het gebouw. Minder kans  
zie ik in berekeningen op de besparing op leidingwater  
door regenwater in het gebouw te gebruiken, omdat leiding
water goedkoop is. Wel is het regenwater beter voor het 
besproeien van groen.”

“Veel zal daarom afhangen van de sociaal maatschappe
lijke waarde. Als door lokale overheden en waterschappen 
daken worden aangewezen om water vast te houden voor 
de buurt, kunnen daar tegenover financiële voordelen staan 
als het verlagen van de milieubelasting, maar ook een 
erkenning van het sociaal belang. Met een plaquette aan 
de gevel kun je zichtbaar maken dat de gebouweigenaar 
actief deelneemt aan een betere buurt. Dat gemeenschap
pelijke belang wordt nu nog onvoldoende benut.” ■
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Meld onveilige situaties

overleg te plegen. Vind je daarna nog steeds dat wat je 
moet doen niet veilig genoeg is, dan neem je contact op 
met de KAMcoördinator of met de directie. Dit is absoluut 
geen probleem, leg ik altijd uit. 

Daarnaast maken wij het onze mensen makkelijk om een 
onveilige situatie te melden. Hiervoor hebben we een  
app ontwikkeld. Bij de melding kan een foto toegevoegd 
worden. Deze melding komt direct binnen bij de  
KAMcoördinator en deze kan aan de slag om de  
onveilige situatie op te heffen.

De melding onveilige situaties is één van de vele stapjes.  
En bedenk: vele kleine stapjes zijn één grote stap op weg  
naar een mooie, duurzame, vitale toekomst. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Peter van Houtum, directeur Gebr. Janssen bv, Beugen

Vroeger, op de lagere school, leerden we spreekwoorden 
en gezegden. Veel daarvan zeiden ons toen niets en we 
hadden ook nog niet echt het vermogen om hier goed over 
door te denken. Nu we dit vermogen wel hebben, kunnen 
we dat gebruiken om hetgeen waarover het gaat snel en 
begrijpelijk uit te leggen. ‘Een ongeluk zit in een klein hoekje’ 
was één van deze spreekwoorden. Een mooie uitleg van dit 
spreekwoord is: door een kleine fout kunnen gemakkelijk 
erg nare ongelukken gebeuren. Het kleine hoekje kan een 
onveilige situatie of handeling zijn.

De ongevallenpiramide leert ons dat, als het aantal  
onveilige situaties en handelingen verminderd worden,  
het aantal (bijna)ongevallen, al dan niet met (ernstig) letsel 
of dodelijke ongevallen, ook zal verminderen. Het is dus  
zaak grip te krijgen op onveilige situaties en handelingen.  
Dit moet beleid zijn. Natuurlijk is dit gemakkelijker gezegd 
dan gedaan. Er wordt een beroep gedaan op het gedrag 
van de mensen en de cultuur van het bedrijf. En dat is  
soms best lastig.

Hoe gaat dat bij ons? Wij proberen ons open te  
stellen als werkgever. Wij vinden dat over veiligheid  
alles gezegd en gevraagd mag worden.  
Een domme vraag bestaat eenvoudigweg niet.  
Elke vraag zal serieus in overweging genomen worden.

Als ik een veiligheidsinstructie geef, dan zeg ik altijd:  
‘Werk veilig of werk niet’. Doe niets wat je zelf niet veilig vindt, 
wat je niet vertrouwt of waarvan je denkt: ‘Eh... kan dat wel?’  
Als je zo’n situatie tegenkomt, dan stop je direct met je werk 
en neem je contact op met je direct leidinggevende om 

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  

vita liteitsmanagementprogramma  

‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

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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NIEUWSLIJN NIEUWSLIJN

TWEEDE DAKCURSUS PLATTE DAKEN 2018 
Aan de tweede Dakcursus van 2018 werd door 25 personen deelgenomen.  

Van hen behaalden 20 cursisten direct het diploma, een slagingspercentage  
van 80%. De hoogste examencijfers werden gescoord door Bram Desmet van  

Mohawk  International uit België, hij ontving een mooie sculptuur van  
De Dakconnaisseur. Eervolle vermeldingen waren er voor PieterPaul Geurts  

van Canam Sales, Richard den Toorn van Icopal en  
Pierre Brands van ZND Dakbedekking.

De eerstvolgende 7daagse Dakcursus Platte Daken start op 18 september.  
Voor deze cursus kunnen nog deelnemers geplaatst worden. De cursus is vooral  
bedoeld voor nieuwe instromers en doorstromers in de dakbedekkingsbranche  

en voor medewerkers van corporaties, gemeenten en aannemers die in relatief korte  
tijd veel kennis willen vergaren over alle facetten van het platte dak.  

Meer informatie over deze en andere cursussen kunt u terugvinden op  
onze site www.bdaopleidingen.eu. Het totale cursusoverzicht voor 2018  

van BDA Dak en Gevelopleidingen kunt u telefonisch aanvragen op  
nummer 0854871910 of via info@bdaopleidingen.nl. 

P E R S O N A L I A
SealEco
Paul van Onzenoort is na een afwezigheid van zes jaar 
weer teruggekeerd bij SealEco. Na 10 jaar als account
manager voor regio ZuidNederland 
(destijds onder de naam  
EPDM Systems), heeft Paul  
begin 2012 de stap  
gemaakt als zelfstandig 
ondernemer in de daken
branche. Per 1 juni is Paul 
weer volledig in dienst van 
SealEco als Senior Account
manager ook weer voor regio 
ZuidNederland.

NIEUWE BESTUURSSAMENSTELLINGEN VSB
Tijdens de voorjaarsvergadering van de VSB heeft Jan Remmits de  

voorzittershamer van de sectie Betonbekistingbedrijven overgenomen  
van René van Zutven. Het sectiebestuur bestaat daarmee naast  

Jan Remmits (Safe/Safe Montage) uit Peter Kraaijeveld (Hendriks Groep),  
Jan Thomassen (NOEBekistingtechniek) en René van Zutven (PERI).

Bij de sectie Steigerbedrijven werd Gijs Buijs door de leden verzocht de 
 functie van voorzitter tijdelijk op zich te nemen. Rob Engelaar,  

directie Bilfinger Industrial Services werd door de vergadering gekozen  
als nieuw bestuurslid. Hiermee bestaat het sectiebestuur uit Gijs Buijs,  

Peter van den Bergh (Nivo Steigerwerken), Rob Engelaar (Bilfinger Industrial 
 Services), Chris Hunter (Kaefer), Dick Koster (Steigerbouw Van der Panne)  

en Hub Moonen (Altrad Hertel Industrial Services).
Als nieuwe voorzitters van de secties treden Jan en Gijs ook toe tot  
het Algemeen Bestuur van de VSB. Het Algemeen Bestuur bestaat  

daarmee nu uit: Frank Klessens (sectie Hoogwerkbedrijven), voorzitter, 
Jan Remmits (sectie Betonbekistingbedrijven), penningmeester 

 en Gijs Buijs (sectie Steigerbedrijven)

NORM VOOR BRANDVEILIGHEID  
VOOR GEBOUWEN WORDT HERZIEN
NEN en Brandveilig Bouwen Nederland (BBN)  
gaan samenwerken aan de herziening van  
NEN 6093 ‘Brandveiligheid van gebouwen –  
Beoordelingsmethode van rook en warmte 
afvoerinstallaties’.
NEN 6093 geeft de eisen voor het beoordelen van 
voorzieningen voor de afvoer van rook en warmte 
(RWAinstallaties) in gebouwen. Momenteel wordt 
gewerkt aan de samenstelling van ‘werkgroep  
NEN 6093’ die een goede afspiegeling moet zijn 
van de belanghebbenden bij de norm. Het streven 
is de oprichtingsvergadering van de werkgroep in 
september 2018 te laten plaatsvinden. 

EERSTE DOOR KOMO GOEDGEKEURDE  
DAKKAPEL VOOR VAN HATTEM

Van Hattem Dakkapellen uit Genemuiden is het  
eerste bedrijf dat het KOMO Attest mag dragen.  

Op woensdag 30 mei ontving directeur  
Robert van Hattem in het Trainingscentrum 

 van Dakvenstermeesters Montage Keurmerk  
het certificaat dat aantoont dat alle dakkapellen  

die uit zijn productiehal rollen voldoen aan de  
eisen die door certificeringsinstelling SKH en KOMO  

zijn gesteld. Bas van Etten, projectleider bij SKH reikte 
het eerste KOMO Attest voor dakkapellen officieel uit. 

OMZET BOUW TERUG OP NIVEAU 
VOOR CRISIS
Nederlandse bouwondernemers 
 behaalden in het eerste kwartaal van 
dit jaar voor het eerst een hogere 
omzet dan voor de financiële crisis. 
Volgens het Centraal Bureau voor  
de Statistiek lagen de opbrengsten  
in de bouwnijverheid 4 procent hoger 
dan in het eerste kwartaal van 2008, 
het jaar waarin de financiële crisis 
mondiaal toesloeg.

PLEIDOOI VOOR BREDERE BENADERING BENGEISEN
Focus bij energieneutraal bouwen niet alleen op CO2reductie. Veiligheid, 
 comfort en gezondheid zijn minstens zo belangrijk bij nieuwbouw en renovatie 
van woningen en bedrijfsgebouwen. Op een 18 juni gehouden seminar in  
de Deense ambassade werd in aanwezigheid van Tweede Kamerleden, 
 rijksambtenaren en marktpartijen gepleit voor een bredere benadering van  
de BENGeisen (Bijna EnergieNeutraal Gebouw).
Alle nieuwbouw in Nederland moet vanaf 1 januari 2021 bijna  energieneutraal 
zijn. Dit betekent dat woningen en bedrijfsgebouwen gelijktijdig aan drie 
 BENGeisen moeten voldoen: maximale energiebehoefte (kWh/m2/jaar)  
van het gebouw, het primaire fossiele energiegebruik (kWh/m2/jaar) en mini
maal aandeel hernieuwbare energie. Naar verwachting ronden ministers en 
Tweede Kamer de BENGregelgeving dit najaar af.
De sprekers op het seminar Van BENG naar Beter pleiten ervoor om de doel
stelling van BENG breder te trekken. Niet alleen focussen op energieefficiency, 
maar ook kijken naar het welzijn van mensen, leefbaarheid, betaalbaarheid 
en milieueffecten. Harm Valk, senior adviseur Energie en Duurzaamheid van 
Nieman Raadgevende Ingenieurs was moderator van dit seminar.

VELUX GROEP WINT RECHTSZAAK 
TEGEN FAKRO
Na uitgebreid onderzoek heeft de 
 Europese Commissie een aanklacht  
van oneigenlijke concurrentie tegen 
de VELUX Groep  afgewezen. Het Poolse 
FAKRO diende de klacht in 2012 in bij 
de commissie. Commissiewoordvoerder 
Ricardo Cardoso bevestigt dat de  
Commissie geen inbreuk op de con
currentieregels door VELUX heeft 
 geconstateerd.

< David Briggs, CEO VELUX Group
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Aabo Safe bv www.aabosafe.nl
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Carlisle Construction Materials www.ccmeurope.com
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Kedge Safety Systems bv www.kedge.nu

Roof Safety System www.rssroof.com
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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
Gebruiksdaken

VERSLAG
ROEF Amsterdam

CERTIFICERING
Veiligheidsladder voor de dakenbranche?

PROJECTBESCHRIJVING
Skybar op Eiffelgebouw Maastricht

De volgende Roofs verschijnt op 7 augustus 2018

www.isobouw.nl/SlimFixSolar

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

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

Het belang van veilig werken op daken wordt steeds 
duidelijker. Hoge eisen worden gesteld aan veiligheid om 
werknemers met een gerust gevoel werkzaamheden op 
hoogte te laten uitvoeren. Als totaal leverancier voor DAK 
& BOUW bundelt SOPREMA nu haar interne krachten met 
Vlutters Tools & Safety. Beide partijen werkten samen 
aan de ontwikkeling en introductie van SOPRASAFE; 
permanente veiligheid op het dak.

een product binnen 
de SOPREMA familie
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