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Met het nieuw ontwikkelde Retentie-element RS 60 en de instelbare  

Run-off control biedt ZinCo een eenvoudige en zeer effectieve  

oplossing om tijdens piekbuien een overbelasting van het rioolstelsel 

te voorkomen. 

W
ij adviseren u graag over de mogelijkheden.         
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Een wereldwijde 
kwaliteits- 
standaard
Toegegeven: ik voelde me toch wel vereerd toen ik gevraagd 
werd om columnist te worden. Ik ben al een aantal jaar lid 
van de redactieraad van Roofs en heb al meerdere artikelen 
geschreven voor dit magazine, maar het is toch ook heel 
leuk om een vaste columnist te zijn. Ik heb de kans dan ook 
met beide handen aangegrepen. 

Zoals jullie van mij gewend zijn, zal ik voornamelijk schrijven 
over onderwerpen als kwaliteit, regelgeving, certificering  
en CE-markering. Alleen nu wat meer vanuit een  persoonlijke 
visie en iets luchtiger geschreven dan mijn artikelen.  
Daarvan ben ik eerlijk gezegd altijd bang dat iedereen  
snel doorbladert, omdat ze misschien zo taai en lastig te 
 lezen zijn. Ik hoop natuurlijk dat dat wel mee zal vallen en 
ben hier ook benieuwd naar. Vandaar dat ik jullie als lezers 
ook uitnodig om vooral te reageren op mijn artikelen en 
columns, zodat het wat interactiever wordt.

Op het moment dat ik deze column schrijf, zit ik in het vlieg-
tuig op weg naar China, waar ik als Technical Manager bij 
Low & Bonar een Technical Meeting ga bijwonen van de  
CNBW (Chinese National Building Waterproofing  Association). 
Low & Bonar is lid van deze branchevereniging. De heer Zhu 
zwaait bij de CNBW de scepter en ik heb hem in 2016 al een 
keer mogen ontmoeten en spreken. Hij vertelde toen dat zijn 
organisatie heel graag de kwaliteit in China wil verhogen.  
Hij heeft daarom de samenwerking gezocht met de Duitse 
variant van VEBIDAK, t.w. Zentralverband des Deutschen 
Dachdeckerhandwerks, en de Amerikaanse variant, t.w. 
NRCA (National Roofing Contractor Association). Samen orga-
niseren zij de R&W (China Roofing & Waterproofing Expo), 
inclusief een seminar waar diverse sprekers over nieuwe pro- 
ducten, ontwikkelingen, regelgeving en kwaliteitseisen spreken. 

Als ambassadeur van goede kwaliteit kan ik dit initiatief 
alleen maar toejuichen. Hopelijk resulteert dit in een meer 
globale uniforme kwaliteitstandaard voor dakbedekking en 
daken. Of is dit een utopie? Waarom zouden we niet ooit één 
kwaliteitstandaard hebben die over de hele wereld geldig 
is? We hebben dit in Europa al geprobeerd en zelfs hier is het 
niet gelukt. De harmonisatie van de vliegvuurbestendigheid 
is uiteindelijk afgerond, maar is in feite een samenvoeging 
van de diverse testmethoden die er in Europa  voorhanden 
waren in één norm. Het resultaat hiervan is dat er nog steeds 

door fabrikanten van 
dakbedekkingsmaterialen 
meerdere brandtesten uitge-
voerd moeten worden om in 
heel Europa toegepast te mogen 
worden. Daarnaast is er ook veel 
onderscheid in benadering van kwaliteit: 
gaat het om de kwaliteit van alleen het product zelf, of om 
de prestatie van de totale dakconstructie? Ik denk zelf het 
laatste en daar is de Nederlandse bouwregelgeving ook  
op gestoeld. M.a.w.: moeten we bijvoorbeeld eisen stellen 
aan de dikte van de dakbaan, zoals Duitsland dat doet,  
of aan de meest noodzakelijke prestatie dat de dak-
constructie waterdicht is, ongeacht of de dakbedekking  
3, 4 of 5 mm dik is (als we even bitumineuze dakbanen in 
ogenschouw nemen)? Waarom een minimale dikte voor 
PVC dakbanen van 1,5 mm eisen, als met een 1,2 mm dikke  
of misschien zelfs een dunnere PVC dakbaan een dak 
 duurzaam waterdicht gemaakt kan worden?

Kwaliteit is in mijn ogen nog altijd: leveren wat met de  
klant is overeengekomen. Maar men zal altijd aan  
de plaatselijke bouwregelgeving moeten voldoen,  
dus: waterdicht zijn, voldoende isoleren, er niet afwaaien  
en vliegvuurbestendig zijn.

Marco de Kok
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Wat is de rol en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever op  

het gebied van veilig werken op hoogte? Adri Frijters bespreekt  

de regelgeving en doet een aanbeveling.

Opdrachtgevers en  
maatschappelijk verantwoord  
werken op hoogte

VEILIG WERKEN OP HOOGTE

Adri Frijters, A3-A en  
DSyS / TU-Delft,  
safety & security institute.

Vallen van hoogte is het 
ongeval dat het meest 
plaatsvindt. Vaak vindt 
het ongeval plaats in een  
bouw-‘setting’. Niet alleen 
in Nederland is dat het 
geval. Niet vreemd dus dat  
over de gehele wereld de  
vallen van hoogte en de  

bouwnijverheid extra aandacht krijgen als het  ongevallen- 
 reductie betreft. Onderzoek van onder andere de HSE (GB) 
heeft aangetoond dat ongeveer 40% van de ongevallen  
een relatie heeft met keuzes die gemaakt worden door  
de opdrachtgever/gebouweigenaar in de ontwerpfase.  
In Nederland hebben we het over ongeveer 3920 ongevallen 
die een schadelast geven van € 37.000.000 (Ongevallen-
monitor Arbouw over 2015). Daarvan komen 1.568 ongevallen  
(€ 14.800.000) voort uit keuzes die onder verantwoordelijkheid 
van de opdrachtgever worden gemaakt.

VERANTWOORDELIJKHEID OPDRACHTGEVER
In veel landen is dit reden om via wetgeving de opdracht-
gever een taak te geven bij het voorkomen van ongevallen. 
In de EU heeft dat geresulteerd in de richtlijn 92/57EG, die in 
Nederland is omgezet en opgenomen is in het Arbobesluit 
(hoofdstuk 2 afdeling 5). De EU richtlijn 92/57 heeft als doel de 
verschillende partijen te verplichten tot het aanwenden van 
hun invloed op veiligheid en gezondheid tijdens werkzaam-
heden. De wet maakt hen daar ook verantwoordelijk voor.

Omdat valongevallen serieus zijn en reductie belangrijk is,  
is er de Richtlijn 2001/45/EC. Hierin is vastgelegd dat in geval 
van werken op hoogte de veiligheid niet ondergeschikt is 
aan economische belangen.

Met ingang van 1 januari 2017 is een aantal bepalingen in 
het Arbobesluit aangescherpt, zodat de doelstelling van de 
richtlijn beter wordt weergegeven. Zo is de opdrachtgever 
beter aan te spreken op de veiligheid en gezondheid  
tijdens de werkzaamheden die hij laat uitvoeren. Hij is 
 verantwoordelijk voor het resultaat van het ontwerpproces. 
Ook de definitie ‘opdrachtgever’ is aangescherpt in het 
 Arbobesluit art 1.1.2.c.

De taak die de opdrachtgever heeft, is het reduceren van 
gevaren tijdens het maken, het gebruiken, het onderhoud  
en de slopen van zijn object. Dit kan hij alleen goed  
invullen als hij zorgvuldig zijn ontwerpteam samenstelt.  
Beoordeling op onder andere ‘past performance’ zou moge-
lijk onderdeel kunnen zijn van de selectie van niet alleen  
de uitvoerende partij, maar zeker ook de ontwerpers. 
Fouten die het ontwerpteam maakt, vallen onder de verant-
woordelijkheid van de opdrachtgever.

De ontwerpers moeten bij het terugdringen van gevaren de 
Arbeidshygiënische strategie aanhouden. Dat wil zeggen 
dat het wegnemen van het gevaar (niet op hoogte werken) 
prevaleert boven het beheersen (plaatsen van leuningen) 
en dat het beheersen prevaleert boven het werken met per-
soonlijke beschermingsmiddelen (werken met valgordel).

VEILIG WERKEN EN KOSTEN BEHEERSEN
In het Arbobesluit worden de problemen samenhangend  
met Asbest en bodemverontreiniging genoemd. De opdracht- 
gever moet een inventarisatie kunnen overleggen.  
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de consequenties 
die voortvloeien uit de aanwezigheid van asbest en bodem-
verontreiniging op de werkplek.

Dat impliceert dat de opdrachtgever verantwoordelijk is  
voor het aanbieden van een veilige werkplek. Het besluit 
noemt verontreiniging en asbest, maar waarom deze  
verantwoordelijkheid niet doortrekken naar bijvoorbeeld  
veilig werken op hoogte? Dit is geheel in lijn met  
de EU Richtlijn.

Dit is overigens niet alleen een kwestie van de wet  
naleven, handelen in de geest van de wet, fatsoen of  
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, maar ook  
een kwestie van slim nadenken over onderhoudskosten.  
Het werken achter valbeveiliging gaat stukken sneller  
en de kwaliteit van het werk is beter dan wanneer gewerkt 
moet worden met een lastige gordel om. 

Indien er geen hekken aan de rand van het dak staan,  
zal voor elke klus op hoogte een dakrandbeveiliging 
geplaatst moeten worden. Immers de Arbeidshygiënische 
strategie moet worden gevolgd bij het beschermen van  
de werknemers en economische argumenten mogen geen 
reden zijn om te werken met individuele beveiliging. 

Kortom: ook al is er een lijnsysteem aanwezig, er moet, 
als dat technisch mogelijk is, toch achter hekken worden 
gewerkt. Het plaatsen van hekken, het weghalen en de huur 
tijdens het werk zullen moeten worden doorberekend in de 
onderhoudskosten. Over de levensduur van het pand zijn 
permanent aangebrachte randbeveiligingen al snel econo-
misch interessant. Ander voordeel van een dakrand  
of leuningen is dat een groter oppervlak beschikbaar is  
voor zonnepanelen en dat de lijnen het aantal panelen  
niet belemmeren. 

De kwaliteit van een ontwerpteam is van belang voor  
de opdrachtgever, gelet op de juridische consequenties,  
maar ook als het gaat om de onderhoudskosten en  
natuurlijk vanwege de gevaren tijdens het gebruik. ■
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De dakbedekkingsbranche besteedt al jaren aandacht aan duurzame inzet-

baarheid van werknemers. Op dit terrein spitsen de huidige maatregelen zich, 

tot nu toe, toe op het voorkomen van dreigende uitval uit het arbeidsproces. 

Werkgevers en werknemers willen dit bereiken, juist door tijdig in te grijpen.  

Om ervoor te zorgen dat duurzame inzetbaarheid niet een tijdelijke ‘hype’ binnen 

de bedrijfstak is, hebben sociale partners begin 2017 B2 transities opgericht.

Duurzaam aan de slag in 
de BIKUDAK-sector

B² TRANSITIES

financiële problemen, schulden of verslaving) meer op hun 
eigen loopbaan kunnen richten. 
Een ander belangrijk aandachtspunt in deze fase is de 
 persoonlijke flexibiliteit van de deelnemer. Daarbij spelen 
 diverse zaken een rol. Is hij eventueel bereid om te  verhuizen 
of te werken op verschillende locaties? Kan en wil hij lange(re)  
dagen maken en werken op onregelmatige uren? Heeft hij 
de mogelijkheid om gebruik te maken van eigen auto of is 
hij aangewezen op openbaar vervoer? Staat hij open om 
nieuwe vaardigheden te leren en hiervoor misschien een 
training/opleiding te volgen?

Het veranderen van functie/baan kan financiële consequen-
ties hebben. In de huidige arbeidsmarkt moet de deelnemer 
‘een mooi arbeidscontract en een dito arbeidsverleden’ inwis-
selen voor een nieuwe arbeidsovereenkomst elders. Een en 
ander kan veel stress bij de deelnemer en het thuisfront geven.

Heeft de kandidaat daar geen moeite mee en realiseert hij 
zich dit voldoende? Kan hij deze situatie tijdelijk of voor een 
langere periode overbruggen? Om een carrièreswitch naar 
een andere, vaak nog onzekere toekomst te maken is dus 
veel lef nodig. De steun van het thuisfront is enorm belangrijk 
om de uiteindelijke transitie te doen slagen. 

INTAKE
De deelnemer en B2 transities nemen enige bedenktijd  
om verdere deelname aan het traject te overdenken.  
De deelname kan desgewenst tijdelijk on hold worden gezet. 
Ook kunnen deelnemers afzien van een verdere deelname 
aan B2 transities. 
Als alle lichten op groen staan, wordt een overeenkomst voor 
deelname aan B2 transities opgesteld, waarin onder meer de 
wederzijdse rechten en plichten worden bepaald tussen werk-
gever en werknemer. Tevens wordt de duur van het transitie-
traject vastgelegd. Deelnemers blijven in alle gevallen op de 
loonlijst van de werkgever staan en de arbeidsvoorwaarden 
blijven van toepassing tijdens de activiteiten van B2 transities. 
Alle deelnemers worden uitgenodigd voor een uitgebreid in-
takegesprek en een assessment. Tijdens het intakegesprek is 
aandacht voor aspecten als zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, 
communicatieve vaardigheden en mate van zelf reflectie. 
Tevens vindt dan een inventarisatie plaats van werkervaring, 
voorkeuren, interesses en reisbereidheid. 
Wanneer er sprake is van uitval in de huidige functie moet 
beoordeeld worden of de deelnemer fysiek in staat is  
(op relatief korte termijn) een (andere) functie/baan uit te 
oefenen. De functiemogelijkheden-lijst (FML) en de richtlijnen 
van de bedrijfsarts zijn daarbij uiteraard leidend.

Alle voornoemde informatie 
wordt vastgelegd in een 
individueel (transitie)plan, 
dat vormt tegelijkertijd een 
inspanningsverplichting voor 
en van de deelnemer. Het 
(transitie)plan moet uitwijzen 
of de deelnemer potentieel 
geschikt is voor de doelfunc-
tie en welke competenties de 
deelnemer wellicht mist voor 
een goede instroom op die 
beoogde functie/baan. 
Dat kan gaan om vaktech-
nische kennis en ervaring, 
maar ook om soft skills en 

sollicitatievaardigheden. Centraal staat altijd de deelnemer: 
wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik? 
Middels coachgesprekken en door de inzet van, exclusief voor  
de bedrijfstak ontwikkelde, (online) self assessments, worden 
deelnemers maximaal ondersteund naar een nieuwe (doel)
functie. Op basis van de uitkomsten van deze oriëntatie 
stelt de deelnemer samen met zijn loopbaancoach een 
zoek profiel op. Hierdoor nemen deelnemers zelf de regie en 
verantwoordelijkheid voor hun verdere carrière. Zij gaan op 
zoek naar hun eigen werkvoorkeuren, beroepsinteresses, 
werkactiviteiten en vaardigheden. 

SOLLICITEREN
Op dit moment begint feitelijk het echte werk, het vinden  
van de juiste functie/baan bij een (nieuwe) werkgever.  
Het solliciteren! 

Deelnemers zijn vaak al een lange tijd niet bezig met 
hun loopbaan en hebben hierdoor een beperkt netwerk. 
 Eveneens bezitten zij weinig kennis over de arbeidsmogelijk-
heden elders. Hun focus op loopbaanmogelijkheden is vaak 
(te) eenzijdig en gericht op functies en specialisaties die al 
bestaan of die bekend zijn in de bedrijfstak. Van belang is, 
dat de deelnemer zelf inzicht krijgt in eventueel ‘passende’ 
beroepen en de bijbehorende vacatures. Het eigen netwerk 
succesvol uitbreiden en inzetten voor het vinden van een 
nieuwe baan is een belangrijk onderdeel in deze fase van 
het transitietraject. 

Samen met de loopbaancoach wordt het persoonlijk net-
werk in kaart gebracht en wordt de deelnemer uitgedaagd 
het persoonlijk netwerk in te zetten voor het vinden van  
een nieuwe baan. Hierdoor zijn mogelijke vooroordelen,  
als hogere leeftijd of net niet de goede opleiding hebben, 
van minder belang bij de keuze van een werkgever. 
Ook andere sollicitatievaardigheden komen natuurlijk aan 
bod. Hoe schrijf je een goede sollicitatiebrief en hoe voer  
je een goed gesprek? Hoe ziet een modern cv eruit,  
wat zet je daar in om positief op te vallen?
In deze fase zijn ook stages en werkervaringsplaatsen van 
onschatbare waarde, juist als er tussen partijen nog enige 
twijfel of onduidelijkheid bestaat over het slagen van een 
transitie. Met behoud van eigen salaris kan daadwerkelijk 
aan een nieuwe functie/baan worden ‘gesnuffeld’. Is er een 
klik? Geeft het werk voldoening en plezier, ook op langere 
 termijn? Mis ik vaardigheden? Welke specifieke opleiding 
heb ik nodig? Kan dit laatste ook door leren (ervaren)  
in de praktijk? Hoe ziet mijn verder loopbaan eruit?  
Onder welke voorwaarden kan ik aan het werk?
En als er geen transitie mogelijk is? Is het dan zonde  
geweest van alle inspanningen en tijd die in het traject  
zijn gestoken? Integendeel, er is juist heel veel gewonnen.  
De deelnemer weet letterlijk weer wat hij waard is en hij is 
goed toegerust voor de toekomst. 

TOT SLOT
Werkgever en werknemer kunnen beiden profiteren van DI. 
De werkgever zal, juist gelet op de huidige krapte op de 
arbeidsmarkt, én op de toenemende concurrentie,  
harder moeten werken om zijn werknemers aan boord te 
houden. Ook om ze daarnaast, nu er langer doorgewerkt 
moet worden, in aanloop naar het pensioen fit en produc-
tief te houden. De werknemer, op zijn beurt, moet in zichzelf 
investeren om aantrekkelijk te blijven voor werkgevers en om 
op de snel veranderende arbeidsmarkt in te kunnen spelen. 
Maar één ding is zeker. Men is in de 
platte dakenbranche volop aan de 
slag met DI. B² transities draagt daar 
haar steentje aan bij. ■

Karel-Jan Batenburg

B2 transities organiseert en faciliteert de overstap naar een 
andere functie of baan. Dit bij voorkeur in de eigen branche, 
vanuit de gedachte ‘behoud van vakkrachten’ in de bedrijfs-
tak. Als dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, dan 
ook buiten de sector. In alle gevallen is de inzet erop gericht 
deelnemers in B2 transities van-werk-naar-werk te begeleiden.
Werkgevers en werknemers komen in aanmerking voor 
instroom als zij voldoen aan een aantal voorwaarden.  
Het gaat hierbij uitsluitend om werknemers van werkgevers 
die premies afdragen in het kader van de cao BIKUDAK. 
Daarnaast wordt de voortijdige uitval van werknemer uit het 
arbeidsproces ondersteund door bijvoorbeeld een Periodiek 
Medisch Onderzoek of Duurzame Inzetbaarheid Analyse. 
Duurzame inzetbaarheid (DI) betekent dat werknemers in 
hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseer-
bare mogelijkheden en voorwaarden beschikken, om in 
huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en 
welzijn te (blijven) functioneren.
In die context zou een bedrijf niet enkel een duidelijke visie 
moeten hebben, maar ook beleid moeten bepalen op het 
duurzaam inzetten van werknemers. En dit is precies waarin 
B² transities, door de uitgebalanceerde werkmethode,  
van toegevoegde waarde kan zijn. 
Werkgever en werknemer melden zich aan via een ingevuld 
aanmeldingsformulier. Bij ‘enige twijfel’ zal nog een extra 
uitvraag in een driegesprek bij de werkgever plaatsvinden. 

THUISFRONT
Standaard in de oriëntatiefase is sowieso het gesprek met 
deelnemer en partner in hun thuissituatie. Het is bekend 
dat werknemers zich, naarmate ze zich minder belemmerd 
voelen in hun loopbaan door hun gezondheid en/of door 
allerlei privéverplichtingen (zoals de zorg voor kinderen of 

Aanmelding

Intakegesprek

Criteria-check
deelname

3-gesprek

Contract

Arbeidsdeskundig 
advies

Assessment

Besluit 
deelname

Transitieplan

Acties:
- competenties verwerven
- scholing
- specifieke training
- stage
- werkervaringsplaats

Arbeidsovereenkomst

Go/No Go
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Waarom zou je je aansluiten  
bij een inkooporganisatie?

JAARBONUS
Een eerste misverstand, dat uit de wereld geholpen moet 
worden, is dat een dakdekkers-inkooporganisatie voorname-
lijk een machtsmiddel ten opzichte van de fabrikant zou zijn. 
Natuurlijk sta je met een groot inkoopvolume sterk tegenover 
een fabrikant, maar ook voor een fabrikant betekent een 
contract met een inkoopcollectief een positieve ontwikke-
ling: het betekent meer omzet en meer zekerheid. Zo winnen 
beide partijen bij een inkoopovereenkomst. 
Naast een interessante inkoopprijs wordt er vaak een jaar-
bonus afgesproken. Er wordt dan een bonus uitgekeerd bij 
het behalen van een bepaalde inkoopomzet, dit is uiteraard 
in oplopende staffelvorm. Een dergelijke bonus kan zeer 

lucratief zijn. Zo kan een partner van een inkooporganisatie  
met de uitgekeerde bonus of betalingskorting via de aan-
gesloten producenten al snel via een kwartaalbonus zijn 
contributie voor het hele jaar dubbel terugverdienen. 
Het is voor de dakdekkersbedrijven wel vaak eerst zien,  
dan geloven met betrekking tot de bonus. Er heerst meestal 
het beeld dat de bonus uit eigen zak wordt betaald, doordat  
je toch minder scherpe prijzen zou krijgen. Hierbij wordt ver - 
geten dat de bonus een extra prikkel is voor de  dakdekkers om  
bij die specifieke leverancier te bestellen en dat is natuurlijk 
 extra waardevol voor een fabrikant. Bij een professionele in-
kooporganisatie wordt hierop samen met de leden gestuurd,  
door o.a. in het laatste kwartaal te inventariseren en te over - 
leggen waar het beste nog even de laatste maanden inge-
kocht kan worden. Daarnaast stimuleert een inkooporganisatie  
dit sowieso door niet met iedere leverancier een contract aan 
te gaan, maar duidelijk een selectie te maken. Voor ieder be-
langrijk dakbedekkingsproduct maximaal twee producenten.

KEUZEVRIJHEID
Wordt een dakdekkersbedrijf hierdoor beperkt in zijn keuzevrij-
heid? Niks staat een aangesloten dakdekkersbedrijf in de weg 
om eigen keuzes en afspraken te maken met leveranciers  
waar ze van oudsher zaken mee doen. Sterker nog: een derge - 
lijke leverancier kan geïntroduceerd worden binnen een in-
koopcollectief. Er wordt sowieso geëvalueerd wie waar koopt, 
wat er goed gaat en wat niet. Door een digitaal klachtenregi-
stratiesysteem waar alle aangesloten dakdekkersbedrijven 
hun bevindingen in vastleggen, krijg je een objectief beeld 
van de prestaties van het product en de oplossingsgericht-
heid van de fabrikant. Producenten kunnen ook om goede 
redenen afvallen, dan komt er een ander bij. Zo is het produ-
cent- en leveranciersbestand weliswaar een levend organis-
me, toch wordt er ook vaak naar gestreefd om de relatie  
met de toeleverende industrie duurzaam in stand te houden.

BEKEND MAAKT BEMIND 
Ook binnen de inkooporganisatie is onderling vertrouwen 
van belang. Er wordt openheid gegeven in het inkoopvolume  
van de aangesloten dakdekkersbedrijven. Zij krijgen zodoen-
de een duidelijk beeld van de situatie van ieder individueel 
bedrijf en met wie zij graag zaken doen. Dat is ook een 
reden waarom niet iedere dakdekker zich aansluit bij een 
dergelijk collectief. Durf je de samenwerking aan te gaan, 
dan ontstaat daardoor een samenhorigheid, waardoor ook 
andere concrete onderwerpen met elkaar kunnen worden 
besproken, zoals de in deze tijd actuele vraag: wie heeft nog 
uitvoerende capaciteit? Bekend maakt bemind en samen 
komen we er wel uit.

Tot slot zijn er nog een aantal duidelijke voordelen om aan 
te sluiten. Je houdt rechtstreeks contact met de producent 
over specifieke projectprijzen, maar jaarlijkse gesprekken en 
onderhandelingen met de producent / leverancier worden 
uit handen genomen. Ook qua automatisering kun je als 
collectief meer organiseren. Zo heeft Coninko een online  
artikel/prijzenbestand wat door een automatische  koppeling 
voor actuele prijzen in je calculatieprogramma Gilde of 
Syntess zorgt.

Waarom zijn er dan toch nog dakdekkersbedrijven  
die zich niet aansluiten bij een inkooporganisatie? 
We schuiven het niet alleen op het eigenwijze karakter  
dat dakdekkers nog wel eens toegedicht krijgen en 
de gedachte dat er niets meer mag. Uiteraard hebben 
 sommige bedrijven zich toegelegd op de verwerking van 
één type dakbedekkingsconstructie en hebben zodoende 
al mooie inkoopafspraken kunnen maken bij de betreffende 
leverancier(s). Andere dakdekkersbedrijven hebben een 
dusdanige omvang dat ze de kracht van het collectief  
niet nodig hebben. Of dat opweegt tegen de bijkomende 
voordelen van een inkooporganisatie is voor iedereen  
om zelf te bepalen. ■

Erik Steegman

Door de bank genomen is de groothandel favoriet bij kleine 
dakdekkersbedrijven en kopen grotere bedrijven relatief veel 
rechtstreeks bij de fabrikant. Partijen die rechtstreeks bij de 
fabrikant inkopen, zijn in principe de doelgroep van inkoop-
organisaties. Inkooporganisaties maken namelijk afspraken 
met fabrikanten over inkoopprijzen en doen vaak meer. 
Binnen de dakenbranche zijn momenteel vijf inkooporgani-
saties actief: Gilde, Msquared Groep, Synthion Dakbeheer, 
Dakgroep 90 en coöperatieve inkooporganisatie Coninko, 
met 16 leden en 26 vestigingen momenteel de grootste.  
De twee laatstgenoemden staan actief open voor de  aanwas 
van nieuwe dakdekkersbedrijven.

ERIK EN DE ANDEREN

Onlangs heeft men de terugkeer van Schiebroek Dakbedekkingen mogen 

vieren bij inkooporganisatie Coninko. Wat maakt aangesloten zijn bij  

een inkooporganisatie binnen de dakenbranche zo interessant voor een  

dakdekkersbedrijf en waarom maken andere bedrijven niet die keuze?  

De voors en tegens van de inkooporganisatie op een rijtje.

Erik Steegman NDA Duurzaam Dak Concept

SCHIEBROEK DAKBEDEKKINGEN OPNIEUW  
TOEGETREDEN TOT CONINKO
CONINKO IS VERHEUGD TE KUNNEN MEDEDELEN DAT  
SCHIEBROEK DAKBEDEKKINGEN B.V. UIT BEST WEER  
IS TOEGETREDEN TOT CONINKO B.V., DE COÖPERATIEVE  
INKOOPORGANISATIE VOOR DAKDEKKERSBEDRIJVEN.  
HET DIRECTIETEAM JOHN GOOREN EN WILFRED KROMKAMP  
HEEFT DEZE BESLISSING GENOMEN NADAT ZE PER 1 JANUARI 2018  
VOLLEDIG EIGENAAR VAN SCHIEBROEK DAKBEDEKKING B.V. ZIJN  
GEWORDEN. OP 8 MEI 2018 JL. IS HET TOETREDEN TIJDENS DE  
ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING CONINKO BEKRACHTIGD.

Feestelijke ondertekening van het lidmaatschap.



ELK DAKRAAM LEGT EEN LANGE EN ZWARE WEG AF VOORDAT HET OP JE 
DAK LIGT. WIJ MAKEN ZE, ZONDER COMPROMISSEN, ZODAT ZE VOLDOEN 
AAN DE HOOGSTE STANDAARD. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN EXCLUSIEVE 
TECHNIEKEN, SPECIAAL DOOR ONS ONTWIKKELD OM DE LANGSTE -  
20 JAAR - GARANTIE OP DE MARKT TE GEVEN.

OMDAT ONZE DAKRAMEN NIET ALLEEN KLAAR MOETEN ZIJN OM HET HUMEUR 
VAN MOEDER NATUUR AAN TE KUNNEN, MAAR OOK JOUW VERWACHTINGEN.

Kom meer te weten over de Dakea kwaliteit op

KEN JIJ EEN FABRIKANT 
DIE JE 20 JAAR GARANTIE 
GEEFT OP DAKRAMEN?
NU WEL.
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Aabo Trading Almere B.V.
T:088-9965535, alme@aabo.nl
Aabo Trading Amsterdam B.V.
T:088-9965545, amst@aabo.nl
Aabo Trading Arnhem B.V.
T:088-9965580, arnh@aabo.nl
Aabo Trading Beverwijk B.V.
T:088-9965550, beve@aabo.nl

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

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

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

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

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

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

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

Maak kennis met AaboFix
De basis in bevestiging.

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

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

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

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

Bekijk het gehele assortiment in de 
nieuwe AaboFix Productcatalogus!

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabofix.nl

Áltijd de juiste 
bevestigers.
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Op 28 juni 2018 ontvingen in totaal 161 geslaagden hun  dakdekkersdiploma 

van opleidingsinstituut Tectum in Nieuwegein. Daarnaast werden weer ver-

schillende mensen en organisaties, die in het afgelopen jaar een prestatie op 

het gebied van kwalitatief dakdekken hebben geleverd, in het zonnetje gezet 

door middel van diverse prijsuitreikingen.

Dakenbranche viert instroom  
gekwalificeerd personeel met  
feestelijke diploma-uitreiking

DIPLOMA-UITREIKING TECTUM

•  Entreeopleiding 11 geslaagden
•  Basisberoepsopleiding Dakdekker 82 geslaagden
•  Beroepsopleiding Allround Dakdekker 41 geslaagden
•  Ondernemers- en Kaderopleidingen 27 geslaagden
•  TOTAAL 161 geslaagden

PRIJSWINNAARS
Men heeft diverse prijzen in het leven geroepen om 
deze kwaliteit te kunnen vieren. Voor de best presterende 
 leerlingen is dat de TECTUM-Award. Zoals bekend mogen 
de winnaars van deze prijs naar Chisinau (Moldavië) om 
zodoende de opgedane kennis en kunde in te zetten  
om de bevolking te helpen.  

TECTUM-AWARD
WINNAARS:
•  Patrick de Boer - Van Doorn Dakspecialist bv 
•  Kevin van Dalen - Van Venrooy Dakbedekking bv 
•  Bram de Jong - Dakdekkersbedrijf Admiraal bv
•  Jan Rehorst - Ben Roos Dakbedekking bv

Jaren geleden heeft men de Koos Bechtoldprijs ingesteld, 
vernoemd naar de in 2007 overleden eerste voorzitter van 
branchevereniging VEBIDAK. De prijs is bestemd voor de 
 leerling waarvan het opleidingsinstituut verwacht dat het  
de beste ondernemer-in-spé is.

KOOS BECHTOLD PRIJS
WINNAAR:
Loek Meulendijks - Van Hoek Dakbedekkingen bv 

Tenslotte reikte men ook dit jaar de Gouden Brander uit.  
Dit is de prijs voor het beste leerbedrijf. De prijs werd uitgereikt 
door Peter van Leeuwen van J. de Kluyver Dakbedekkingen  
in Rhoon. 

GOUDEN BRANDER
GENOMINEERDEN: 
•  Dakdekkersbedrijf Admiraal bv uit Nibbixwoud
•  Dakvisie Nederland bv uit Rijen
•  Erdo bv uit Capelle aan den IJssel
•  Kimmenade Nederland bv uit Helmond

WINNAAR:
Dakdekkersbedrijf Admiraal bv uit Nibbixwoud

AMERICA’S GOT TALENT
Bijzonder was bovendien het optreden van Glennis Grace. 
Deze zangeres was juist vóór de diploma-uitreiking  
een internetsensatie vanwege haar auditie voor  
America’s Got Talent. Met drie indrukwekkende ballads kreeg 
ze het publiek op de banken. Hieronder volgen de namen 
van alle gediplomeerden.

Entreeopleiding
•  Ben Bakker
•  Roy Geluk
•  Cas de Geus
•  Quinten Kleinmoedig
•  Joey Lucas
•  Kees Mulder
•  Mateusz Pietrzyk
•  Johan Schniermanni
•  Kananu Tonikoe
•  Marcel Top
•  Karim Wolters

Basisberoepsopleiding Dakdekker
•  Djale Antonissen
•  Lars Arlotta
•  Mitchell Arlotta
•  Kevin Balter
•  Patrick Beestman
•  Raynor van Berkel
•  Jeannôt Bernardus
•  Sven Besseling
•  Danny Bijlsma
•  Patrick de Boer
•  Niek Boeve
•  Mohamed Bouattaouan
•  Joey van Boxtel
•  Niek ten Brake
•  Jordi Branderhorst
•  Robert den Braven
•  Gino van Bree
•  Bastiaan Bruijsten

Elk jaar is het vooraf weer druk speculeren wie de  
presen tatie van de diploma-uitreiking voor haar rekening zal 
nemen. Altijd wordt hiervoor een jonge, vrouwelijke  Bekende 
Nederlander uitgenodigd. Dit jaar was dat pre sentatrice en 
‘social mediadeskundige’ Anna Nooshin (RTL Boulevard, 
Holland’s Next Top Model, Expeditie Robinson). Zij riep de ge-
diplomeerden naar voren en stelde de betrok ken bestuurs-
leden in staat om te vertellen over de activiteiten die Tectum 
onderneemt om het vakmanschap in de dakenbranche op 
peil te houden. Het gaat om de  volgende aantallen:

De winnaars van de Tectum Awards

Winnaar Koos Bechtoldprijs: Loek Meulendijks,  

Van Hoek Dakbedekkingen bv

Rory Admiraal van Dakdekkersbedrijf Admiraal (rechts) neemt de 

Gouden Brander in ontvangst

Glennis Grace verzorgde een indrukwekkend verrassingsoptreden.
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DIPLOMA-UITREIKING TECTUM

•  Jordi van Poppel
•  Jan Rehorst
•  Nigel Rog
•  Kevin Roks
•  Kevin Rondeltap
•  Daan van Rooden
•  Martijn Rustebiel
•  Sidi Santegoeds
•  Joost Schiks
•  Elginio Scholsberg
•  Leonardo Smetsers
•  Roel van Steen
•  Bas Teunissen
•  Guus Thoolen
•  Tarik Unutmaz
•  Ryan Verbrugge
•  Gijs Vis
•  Tim Vis
•  Alex Visscher
•  Tim Visser
•  Berry Vos
•  Marco van Wanrooij
•  Damon van de Watering
•  Johan Willemse
•  Dion Willemsen
•  Robin de Wit
•  Aaron van de Worp
•  Stevie Xhofleer
•  Ron Zandbergen

Beroepsopleiding Allround Dakdekker
•  Marco Baars
•  Remco van Belkum
•  Roel van den Berg
•  Sven Bierhof

•  Tonny Boelhouwers
•  Rico Bouwman
•  Sergio Bruil
•  Marco van de Coolwijk
•  Salim Dahman
•  Dion Davelaar
•  Roy Duim
•  Jeffrey van den Elshout
•  Patrick Engel
•  Rhyan Frigerio
•  Jan Groen
•  Dennis de Groot
•  Daniël Janssen
•  Andy Kamp
•  Dylan van ‘t Klooster
•  Levi Koeleveld
•  Jordy van der Kolk
•  Ferry Kroon
•  Randell Leeuwerink
•  Kim Manders
•  Tim Meeuwsen
•  Nick Michiels
•  John Oudenhuijsen
•  Michel Paula
•  Mitchell Pelmer
•  Donny van Petersen
•  Paul van der Poest Clement
•  Brian Prent
•  Julian Rijnhout
•  Sammy Schaap
•  Rick Spitteler
•  Danny Stegenga
•  Allàn Tieben
•  Mark Vermeer

•  Joris Vermeulen
•  Dennis de Vries
•  Sjors de Waal

OKD Kader en Certificaten
•  Nick Angevaare
•  Michel Beerts
•  Rianne Boeijink
•  Benjamin Brookman
•  René van Doorn
•  Jordi van Dorp
•  Patrick Elzer
•  Tim Engelbertink
•  Milco Gehring
•  Patrick Gorter
•  Ton de Haas
•  Mike Jongbloed
•  Mark Klabbers
•  Rianne Klok
•  Ramon Marinus
•  Jarno Meijer
•  Ferry van der Meulen
•  Bart Schormans
•  Cor Spijkers
•  Sandra van Venrooy
•  Corné Verhaaf

OKD Top en Ondernemer
•  Mario Frijters
•  Geert Megens
•  Loek Meulendijks
•  Dávy Rotgans
•  Maikel Tils
•  Nick Tuin

•  Kevin van Dalen
•  Karel Dick
•  Justin Distel
•  Jürgen Drews
•  Lesley Eijlander
•  Jeffrey Erasmus
•  Angelo van Ettro
•  Matthijs Fabriek
•  Alberto Frongia
•  Lorenzo Geeroms
•  Dominique Georges
•  Jelle Jansen
•  Bram de Jong
•  Jeffrey Jonkers
•  Ricardo van Kemenade
•  Thom Kerkhof
•  Bram Klein Lebbink
•  Karelson Kleinmoedig
•  Lars Klopper
•  Jeroen Koonings
•  Quintcy Korteweg
•  Marino Kremers
•  Leroy Krikke
•  Gino van Lieshout
•  Emiel de Ligt
•  Luuk van Loon
•  Fabian Louiza
•  Daniël Lukasse
•  Jeffrey Moonen
•  Kevin Naglé
•  John Neami
•  Dave Nieuwenhuijzen
•  Bobby Ouwendijk
•  Robin Pelsers
•  Bart Polman



...Wij zorgen voor een drukvaste, isolerende afschotlaag!

Wat er ook op het dak komt...

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

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

In navolging van onze 18 andere vestigingen heeft ook Aabo Trading Nijmegen  nu 
een eigen zetterij! Daardoor kunnen wij nu vol trots zeggen: wij produceren zetwerk 
op maat vanuit al onze 19 vestigingen in Nederland!

In 2011 hebben wij onszelf het doel gesteld om zetwerk op maat bereikbaar te maken 
voor iedereen, zonder lange wachttijden en zonder onnodige transporttrajecten. Door 
al onze 19 vestigingen uit te rusten met een eigen industriële zetterijen hoeft u bij ons 
nooit lang te wachten op uw bestelling:  het zetwerk kan altijd ergens in de buurt voor 
u geproduceerd worden, als het moet zelfs dezelfde dag! 

Wij zorgen dat uw bestelling voor u klaar staat of snel naar u verzonden wordt. Dit kan 
uiteraard samengaan met alle andere van de ruim 8000 artikelen uit ons assortiment! 

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

Zink en Plastisol op maat
Nu vanuit al onze vestigingen!

Ook Nijmegen heeft 
nu een zinkzetterij!

Aabo Trading Nijmegen 
Factorijweg 6 
6541 DN Nijmegen
T:  088 996 5520
E:  nijm@aabo.nl

Elke werkdag 
open van 07.oo 

tot 17.00!
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HITTESTRESS CALCULATOR 
•  BENODIGDHEDEN: EEN THERMOMETER EN EEN VOCHTIGHEIDSMETER  

(BEIDE ZIJN VOOR EEN HABBEKRATS BIJ DE DETAIL HANDEL VERKRIJGBAAR,  
VAAK SAMEN IN ÉÉN KASTJE).

•  BEANTWOORD DE VRAGEN VAN DE HITTESTRESS CALCULATOR OP  
WWW.ARBOBONDGENOTEN.NL.

•  DE HITTESTRESS CALCULATOR GEEFT EEN GETAL: DE FNV HITTE-INDEX. 
•  AAN DE HAND VAN DE KLEUR IS ZICHTBAAR HOE RISICOVOL DE WERKSITUATIE IS. 
•  DE CALCULATOR ADVISEERT OOK OVER DE (ONDER DEZE  OMSTANDIGHEDEN) 

BESTE BALANS TUSSEN WERKEN EN RUSTEN (PAUZEREN). 

Deze zomer stijgt het kwik tot   

grote hoogten en houdt het  

 warme, droge weer zeer lang  

aan. Op het dak is er geen  

beschutting. Hoe gaan dak- 

dekkers hiermee om?

Dakdekken in  
tropische temperaturen

WERKEN IN DE HITTE

Ook het eetpatroon moet worden aangepast: niet te  
veel en zeker niet te vet. Het eten van ijsjes is zinloos.  
IJs geeft namelijk wel een koel gevoel, maar vervolgens  
moet het lichaam juist hard werken om het vocht in de 
maag op lichaamstemperatuur te brengen. Je krijgt  
het dus eerder warm dan koud van ijs. Tenslotte is het  
van belang om regelmatig in te smeren (het liefst elke  
twee uur).

BESCHERMINGSMIDDELEN
In de Arbowet staat nu dat werkgevers schade moeten  
voorkomen door ‘beschermingsmiddelen’ ter beschikking  
te stellen. Denk daarbij aan koud water of hoofddeksels 
tegen de zon. Als er ondanks deze maatregelen nog 
steeds gezondheidsrisico’s zijn, dan moet de werkdag 
worden  verkort, of het werk op warme plekken moet worden 
 afgewisseld met pauzes of werk op koelere plaatsen. 

De FNV heeft een zogeheten Hittestress Calculator  
(zie kader) beschikbaar. Hiermee kan men bepalen  
of de werksituatie nog gezond en verantwoord is.  
Het gaat om een online test waarbij de luchtvochtigheid  
en de hoogte van de temperatuur op de werkplek  
kunnen worden ingevuld. ●

We zijn het in Nederland niet zo gewend, maar de tropische 
temperaturen die deze zomer heersten, kunnen leiden tot 
gezondheidsschade. Vooral mensen die buiten fysiek zwaar 
werk verrichten, zoals dakdekkers, lopen dat risico. Er zijn in 
dit verband twee begrippen die vaak worden verwisseld, 
maar wel degelijk iets anders betekenen, namelijk: hitte stress  
en hittebelasting. Hittebelasting is de blootstelling van het 
lichaam aan warmte, waardoor er opwarming van het 
lichaam plaatsvindt. Er is pas sprake van hitte-stress wanneer  
er door deze belasting zogenaamde  warmteziekten ontstaan 
zoals warmtehuiduitslag,  hittekramp, hitte-uitputting en,  
in het ergste geval, een hitteberoerte (zonnesteek). 

TROPENROOSTER
De Arbowet noemt geen maximumtemperaturen, maar werk-
nemers mogen het werk onderbreken als de hitte ‘ernstig 
en onmiddellijk gevaarlijk’ is voor de veiligheid en gezond-
heid. Schade aan de gezondheid kun je oplopen als de 
lichaamstemperatuur, normaal ongeveer 37 graden, oploopt 
tot boven de 38. Er is dan kans op hittestress.

Veel dakdekkers beginnen daarom een uurtje eerder met 
werken en stoppen ook wat eerder. Tussendoor worden wat 
meer pauzes genomen. Volgens de cao mogen dakdek-
kers volgens een tropenrooster werken als de temperatuur 
25° C of meer bedraagt. Bij 40° C mag met het werk worden 
gestopt (met behoud van loon).

Belangrijk is dat je niet te veel vocht verliest, dus er moet  
op worden gelet dat regelmatig wat wordt gedronken.  



Anjo
INNOVATIVE
PARTNER

Wij adviseren u graag: 0251 22 93 23 

anjo.nl

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

installatiebranche om snel en eenvoudig topkwaliteit te kunnen leveren. 

OPLOSSINGEN
VOOR PLATTE DAKEN

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

Bij platte daken denk je aan Anjo!

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

“Denken en doen 

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

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.

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

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

18040030_Advertentie_A5_v4.indd   1 26/04/18   13:34

RubberGard EPDM

Bonding Adhesive BA-2012

Resista AK

Resista AK
Twin PackTM Isolatielijm

V-Force EU dampscherm

Inclusief all-in 
verzekerde 
dakgarantie

Volledige dakopbouw van Firestone

Adv Roofs_Mawipex_A.indd   1 23/02/18   11:52
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De daken van toen (3)

Toen er in de loop van de jaren ’80 werd gestopt met het 
aanbrengen van mastiekdaken, hadden we nog geen idee 
wat te doen met deze daken in de sloopfase. Recycling of 
hergebruik van teermastiek was (en is) absoluut geen optie. 
Het materiaal moet uit de keten. Verbranden bij de juiste 
(hoge) temperatuur is de enig juiste manier om de schade-
lijke PAK te kunnen vernietigen. Echter, het verbranden was  
in de beginperiode niet eenvoudig, zo niet onmogelijk.  
Door de hoge calorische waarde van teer waren de toen-
malige verbrandingsovens niet bestand tegen hoge energie 
die vrijkwam bij het verbranden. Daarom werden er in het 
 begin oplossingen gevonden om, bij renovatie van  daken, 
de bestaande mastiekdaken te laten liggen. Moesten mastiek-
daken toch worden gesloopt, dan werd het als chemisch 
afval afgevoerd en gestort. 

VERWERKEN VAN TEERHOUDEND ASFALT  
EN MASTIEK DAKBEDEKKING
In de loop van de tijd groeide de hoeveelheid oude mastiek-
bedekking op de stortplaatsen gestaag. Daarbij kwam ook  
nog eens teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) uit de wegen-
bouw. In het begin werd getracht deze afvalstroom op een 
andere manier te beperken, door het materiaal te ‘immo  - 
bili seren’. Dit betekent niets anders dan de teerfracties te  
omhullen met cement om zodoende te voorkomen dat de 
PAK uitloogt. Hierdoor kon het weer in bepaalde toepassingen  
worden verwerkt. Echter, in 1999 werd deze toepassing in 
Nederland verboden en moest ook teerhoudend asfalt-
granulaat uit de keten. 

Om toch deze milieubelastende afvalstromen op te  
werken, werden er door bedrijven als Theo Pauw (Utrecht  
en Eemshaven), REKO (Rotterdam) en ATM (Moerdijk)  

een systeem van thermisch reinigen ontwikkeld. Hierbij wordt 
teer bij hoge temperaturen verbrand. Met de restwarmte  
die daarbij vrijkomt, kan o.a. elektriciteit worden opgewekt  
of chemisch verontreinigde grond thermisch worden gerei-
nigd. De daarbij vrijkomende grind- en zandfracties kunnen 
weer als grond/bouwstof worden gebruikt. In deze installa- 
ties kunnen ook uitstekend de oude teermastiek daken  
worden verwerkt.

VERWERKEN VAN HECHTGEBONDEN 
 ASBESTHOUDENDE MATERIALEN
Vóór 1 januari 2024 dient asbest op daken te zijn verwijderd 
(Asbestdakenverbod). Een hele opgave, waarbij de vraag 
zich voordoet of dit haalbaar is. Om deze afvalstroom te 
 kunnen verwerken, zijn er nog weinig mogelijkheden.  
Het meeste daarvan zal gestort worden. Er zijn echter ont- 
wikkelingen om asbesthoudende producten te verwerken.  
Hierbij moet men denken aan het vernietigen van de 
 asbestvezelstructuur. Dit gebeurt bij zeer hoge temperaturen 
(van boven de 1200° C) gedurende een bepaalde tijd.  
Bij dit zogenaamde ‘denatureren’ verandert de structuur  
van het asbestkristallijn zodanig, dat het niet meer schadelijk 
is voor de gezondheid. De structuur van de  asbestkristallen is 
door deze behandeling amorf en dus onschadelijk gewor den.  
Dit proces is onomkeerbaar en de producten die daarbij 
vrijkomen kunnen weer gebruikt worden als bouwstof  
of vulmiddel in de diverse industrieën. Voor meer info over 
dit proces verwijs ik naar Asbest Denaturering Zwolle en 
Twee”R”Recycling group.

DISCUSSIE
Teermastiek en hechtgebonden asbesthoudende mate-
rialen zijn beiden even zwaar milieubelastende producten. 
Het is daarom belangrijk om van daken (aangebracht vóór 
circa 1985) een goede inventarisatie te doen en te contro-
leren of deze producten op deze daken zijn verwerkt. 

Zoals al eerder door mij is aangegeven, is dit in een 
 dakpaspoort of dakdossier goed aan te geven.

Bram Kranenburg

CURSUSKALENDER 
NAJAAR 2018

Augustus

30.08 Installeren van zonnestroomsystemen  2 dagen

September

03.09 Ontwerp zonnestroomsystemen  3 dagen

06.09 Bouwkundige montage zonne-energiesystemen  2 dagen

12.09 Workshop Veranderend bouwproces/ EMVI  1 dag

18.09 Dakcursus Platte Daken  7 dagen

19.09 Masterclass Platte Daken  1 dag

20.09 Praktijktraining Verwerking bladlood  1 dag

26.09 Onderhoudsinspecteur Platte daken  4 dagen

27.09 Uitvoeren van een dak-RI&E  2 dagen

Oktober

01.10 Ontwerp zonnewarmtesystemen  2 dagen

05.10 PV-installatie aansluiten op de meterkast  1 dag

08.10 The War for Talent; vinden en binden van personeel  1 dag

11.10 Duurzame daken  1 dag

12.10 Ontwerpen en installeren van energieopslagsystemen  1 dag

25.10 Zonne-energie op huurwoningen  1 dag

31.10 Onderhoud en beheer van platte daken  2 dagen

www.bdaopleidingen.eu

BDA
dak-en gevel
opleidingen

BDA Dak- en Gevelopleidingen

Avelingen West 33

4200 AV Gorinchem

Postbus 818

E. info@bdaopleidingen.nl

T. 085 48 71 910

F. 0183 630 630

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

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



SPECIAL GEBRUIKSDAKEN

Special   Gebruiksdaken



Roofs     2928     Roofs

De tijd dat het platte dak een vergeten vijfde gevel is, is al jaren voorbij,  

dat is algemeen bekend en wordt nog eens bevestigd door de artikelen in 

deze special van Roofs. Vooral in stedelijk gebied worden platte daken steeds 

meer bij het dagelijkse leef- en gebruiksgebied betrokken. Om de daken  

onder deze gebruiksomstandigheden toch waterdicht te houden, dient de 

dakbedekking op deze daken tegen deze verschillende omstandigheden  

bestand te zijn. Marco de Kok licht in dit artikel toe hoe beoordelingsrichtlijn 

BRL 1511 voor het KOMO-certificaat hier een oplossing voor tracht te geven.

Dakgebruik in relatie tot de 
eisen die aan dakbedekking 
gesteld worden

SPECIAL GEBRUIKSDAKEN

Marco de Kok (lid redactieraad Roofs)

De diversiteit aan gebruiksfuncties van platte daken is 
 praktisch eindeloos en zeker niet van de laatste paar jaar. 
Denk bijvoorbeeld aan luxe dakterrassen met bijvoorbeeld 
vijvers of jacuzzi’s, kinderspeeltuinen van kinderdagverblijven 
en moestuinen met eventueel eigen energie-opwekvoorzie-
ningen. Al decennia lang worden platte daken voor uiteen-
lopende doeleinden benut, soms met schades en ellende 
tot gevolg, waar (als het goed is) weer lering uit getrokken is. 

Zo is in een ver verleden gebleken dat standaard dakbedek-
king niet zomaar bestand is tegen worteldoorgroei en dat 
niet ieder type en kwaliteit isolatiemateriaal bestand is 
tegen de belastingen die het gebruik van de daken met 
zich meebrengt. Dakbedekking die onder een vegetatiedak 
wordt toegepast, dient getest te zijn voor de weerstand tegen 
worteldoorgroei volgens EN 13948. In de toekomst komt in 
de beoordelingsrichtlijn BRL 1309 voor platdakisolatie een 
paragraaf over langeduurbelasting, die leidt tot uitspraken in 
het KOMO-certificaat, die de ontwerper de tools moet geven 
om te bepalen of een bepaald type en/of kwaliteit isolatie 
geschikt is voor het te ontwerpen gebruik. Het blijkt namelijk 
dat hier veel onduidelijkheid over is en daardoor worden 
regelmatig ontwerpfouten gemaakt, met schades tot gevolg.

Het Nederlandse Bouwbesluit geeft geen specifieke eisen 
waaraan dakbedekking moet voldoen bij verschillende 
gebruiksomstandigheden. Het Bouwbesluit stelt alleen func-
tionele eisen aan het constructie-onderdeel dak. En dat is: 
waterdicht zijn, mag er niet afwaaien, mag niet instorten en 
moet bestand zijn tegen vliegvuur en in hele uitzonderlijke 
specifieke gevallen moet een dakconstructie nog een be-
paalde brandwerendheid hebben. Maar het mag duidelijk 
zijn dat niet elk type en elke kwaliteit dakbedekking geschikt 
is voor elk type gebruiksbelasting, dus als de bouwregel-
geving hier niets voor regelt, is het een goede zaak dat 
dit op een privaatrechtelijke manier toch wordt geregeld, 
gecontroleerd en bevestigd, met een KOMO-certificaat.

GEBRUIKSKLASSEN
In het verleden spraken we van zogenaamde ‘R-klassen’  
(R1 t/m R4) waaraan dakbedekking moest voldoen en te-
genwoordig, met de huidige BRL 1511, worden eisen gesteld 
gerelateerd aan het type gebruik, t.w. niet-intensief beloop-
bare daken, intensief beloopbare daken en parkeerdaken. 
Maar zowel in het verleden als vandaag zijn deze eisen  
aan dakbedekking gerelateerd aan twee eigenschappen: 
de weerstand tegen statische belasting (NEN-EN 12730)  
en de weerstand tegen stootbelasting (NEN-EN 12691).  
Dus er wordt bijvoorbeeld geen eis gesteld aan de dikte bij de  
diverse gebruikstypen, zoals dat in andere Europese  landen 
wel wordt gedaan. Maar, zoals al in eerdere artikelen aan-
gehaald, in Nederland wordt gekeken naar de prestatie die 
een constructieonderdeel of een materiaal levert. Als een 
materiaal al met een dikte van 1,2 mm de prestatie weet te 
halen, hoeft er geen dikte van 1,5 mm te worden toegepast.

De weerstand tegen statische belasting is een test, waarbij 
de dakbedekking wordt belast met een constante belasting 
die doorgegeven wordt naar een rondvormige punt met 
gespecificeerde afmetingen. De belasting kan variëren  
in 10, 15 en 20 kg. De test wordt op twee typen ondergronden  
uitgevoerd: een harde ondergrond en een zachte onder-
grond. Als de dakbedekking na de test nog waterdicht is, 
heeft het de test doorstaan.

De weerstand tegen stootbelasting is een test waarbij men 
een kogeltje met gespecificeerde afmetingen en gewicht 
van  variabele hoogten op de dakbedekking laat vallen.  
De hoogte wordt net zo lang verhoogd, totdat de dakbedek-
king niet meer waterdicht is. De weerstand tegen stoot-
belasting wordt uitgedrukt in millimeters hoogte. Ook deze 
test wordt op een zachte en harde ondergrond uitgevoerd.
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De eisen die bij de diverse gebruikstypen aan de dakbedekking worden gesteld, zijn samengevat in onderstaande tabel. VERKLARING GEBRUIKSKLASSEN
Er wordt dus in principe onderscheid gemaakt 
tussen drie gebruiksklassen, t.w. intensief 
 beloopbaar dak, niet intensief beloopbaar  
dak en een wel of niet geïsoleerd parkeerdak. 
Dit dient nader verklaard te worden.  
De definities zoals deze in de BRL 1511  
vermeld staan, zijn als volgt:

Intensief beloopbaar dak
Daken, of gedeelten van daken, begaanbaar 
voor voetgangers en geschikt voor frequent 
onderhoud aan het dak en aan installaties op 
het dak. Het toe te passen isolatiemateriaal  
valt inzake de weerstand tegen mechanische 
belasting in klasse C of D, conform BRL 1309. 
Voor parkeerdaken geldt klasse D conform 
 BRL 1309. 

Niet intensief beloopbaar dak
Daken, of gedeelten van daken, beperkt 
 begaanbaar voor voetgangers, uitsluitend voor 
onderhoudswerkzaamheden; geen installaties 
die frequent onderhoudsverkeer vergen.  
Het toe te passen isolatiemateriaal valt inzake 
de weerstand tegen mechanische belasting  
in klasse B, C of D conform, BRL 1309 

De definitie van een parkeerdak mag bekend 
worden verondersteld.

In het KOMO-attest van een dakbedekkings-
materiaal staat in de tabel met mogelijke dak-
bedekkingssystemen (paragraaf 5.1) vermeld 
voor welke gebruiksklassen die dakbedekking 
geschikt is. Het is dus heel belangrijk om bij 
de keuze van de toe te passen dakbedek-
king deze tabel te raadplegen, om te bepalen 
of die dakbedekking wel geschikt is voor de 
gebruiksklasse die beoogt is.

Gezien de uitgebreide variatie aan gebruiks-
omstandigheden die op een plat dak 
gevonden kunnen worden tegenwoordig, 
mag de vraag gesteld worden of de huidige 
gebruiksklassen en de bijbehorende definities 
inmiddels niet te beperkt zijn geworden en 
uitgebreid moeten worden en/of de definities 
specifieker gemaakt moeten worden. ■

Karakteristiek Eisen Weergave resultaat Tolerantie Methode

Warm dak (geen omgekeerd dak), intensief beloopbaar:
- weerstand tegen stootbelasting, zachte ondergrond
-  aanvullend voor parkeerdaken: weerstand tegen 
 statische belasting, zachte ondergrond

≥ 900 mm 
 
≥ 20 kilo

MLV

MLV

-

-

NEN-EN 12691,  
methode B  
NEN-EN 12730,  
methode A of C

Warm dak (geen omgekeerd dak),  
niet intensief beloopbaar 
- weerstand tegen stootbelasting, zachte ondergrond

≥ 600 mm MLV - NEN-EN 12691,  
methode B

Omgekeerd dak
- weerstand tegen stootbelasting, harde ondergrond 
- weerstand tegen  statische belasting, harde ondergrond

≥ 500 mm 
 
≥ 15 kilo

MLV

MLV

-

-

NEN-EN 12691,  
methode A  
NEN-EN 12730,  
methode B

Parkeerdak (niet geïsoleerd)
- weerstand tegen stootbelasting, harde ondergrond
- weerstand tegen statische belasting, harde ondergrond

≥ 700 mm 
 
≥ 15 kilo

MLV

MLV

-

-

NEN-EN 12691,  
methode A  
NEN-EN 12730,  
methode B

Noodlaag
- weerstand tegen stootbelasting, harde ondergrond
- weerstand tegen statische belasting, harde ondergrond

≥ 500 mm 
 
≥ 10 kilo

MLV

MLV

-

-

NEN-EN 12691,  
methode A  
NEN-EN 12730,  
methode B



Roofs     3332     Roofs

Het Amsterdamse Bungehuis aan de Spuistraat in Amsterdam werd onlangs 

verbouwd tot Soho House Amsterdam: een exclusieve club en verblijfplaats 

voor creatieve mensen uit de hele wereld. Het monumentale pand heeft 

een luxueus gebruiksdak gekregen, inclusief weelderige beplanting, een bar 

en een  buitenzwembad. Het dak voldoet door toepassing van een retentie-

systeem bovendien aan de laatste ambitie van de gemeente Amsterdam om 

bij  piekbuien tijdelijk 60 liter per vierkante meter water te bufferen.

Amsterdamse Soho House 
krijgt luxueus gebruiksdak

Tekst: Edwin Fagel
Foto’s Edwin Fagel en ZinCo Benelux 

Het Bungehuis is een markant gebouw in het hart van de 
Amsterdamse binnenstad. Het statige kantoorgebouw 
 dateert uit 1934 en de architectuur is een fraai voorbeeld 
van het zogeheten Functionalisme. Het pand werd van binnen  
compleet verbouwd en gerestaureerd voor Soho House. 
 Creatieve geesten die graag met gelijkgestemden verblijven 
op bijzondere locaties kunnen lid worden van deze exclusieve  
club en gebruik maken van alle faciliteiten. De nieuwste 
 locatie in Amsterdam huisvest een exclusieve sociëteit met 
een restaurant, 79 hotelkamers en een wellness complex. 

LUXUEUS VORMGEGEVEN GEBRUIKSDAK
Het dak speelt een belangrijke rol in het concept.  
Het dakoppervlak is met enkele bouwkundige aanpassingen 
omgetoverd tot een aangename multifunctionele verblijfs-
ruimte met een bar en een zwembad. Hier omheen zijn   
comfortabele zitjes geplaatst. In luxueuze, aluminium planten - 
bakken is bijzondere beplanting aangebracht. De soorten zijn 
zorgvuldig uitgekozen en zullen op korte termijn uitgroeien tot 
fraaie borders. Daarnaast zijn enkele grotere plantvakken met 
siergrassen en ook sedumdaken aangelegd.

De aanleg van de daktuin was een complexe klus, want er 
gebeurt veel op de relatief kleine dakoppervlakken. Er werd 
dan ook op het gebied van details en aansluitingen een grote 
mate van deskundigheid verlangd van de in aanleg van 
daktuinen gespecialiseerde De Enk Groen & Golf uit Renkum. 
De locatie biedt een spectaculair uitzicht over het dakland-
schap van het centrum van Amsterdam, maar zorgde  
ook voor een extra complicatie: gedurende de gehele 
uitvoeringsfase was er slechts voorzien in zes hijsmomenten 
waarin alle benodigde materialen naar het dak gehesen 
konden worden. Een uitgekiende logistieke organisatie en 
een goede samenwerking met de bouwpartners (uitvoerders  
en leveranciers) was hiervoor absoluut noodzakelijk.

AFWISSELENDE INRICHTING
Je zou kunnen zeggen dat het dak van het Soho House 
bestaat uit twee verhoogde ‘hoofddaken’. De bar is  
gemonteerd op een stalen frameconstructie die over de 
installaties heen is geplaatst. Het zwembad is eveneens 
 verhoogd aangelegd omdat er vanzelfsprekend diepte 
nodig was. De constructie is versterkt met stalen kolommen, 
zodat de extra belasting kan worden gedragen. 

Het zwembad en de bar is omgeven door terrassen met plant- 
vakken en groendaken. Deze bevinden zich deels op de 
 verhoogde daken en deels op het oorspronkelijke dakniveau. 
Het volledige dak heeft een oppervlakte van ruim 500 m². 

De Enk Groen & Golf was verantwoordelijk voor de totale 
 inrichting op alle dakvlakken, inclusief het aanbrengen van  
de beplanting. Uitvoerder Renee Kraus vertelt dat de beperkte 
ruimte de voornaamste uitdaging van de aanleg was,  
maar ook technisch was het geen eenvoudige klus.  

JHet Dak van het  aar 2018

De opbouw met de 65 mm hoge retentie-elementen RSX 65.

Op de afvoeren zijn de ZinCo Run-off control-elementen aangebracht.

Voorbeeld van de fraaie afwerking van de vlonders.

De bar is geplaatst op fraaie, zwart-wit gestreepte tegels, die op hun 

beurt rusten op een stalen frame.



Roofs     35

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Het doel van retentiedaken is om het stedelijke rioolstelsel  
te ontlasten. Dit wordt bereikt door het regenwater op  
daken op te vangen en vervolgens vertraagd af te voeren. 
Met de toegepaste opbouw voldoet de daktuininrichting 
van Soho House aan de recent door de gemeente  
Amsterdam gestelde ambitie om in een tijdsbestek van 1 uur 
60 mm regen op te kunnen vangen.

De daktuin van Soho House Amsterdam is medio juli 2018 
opgeleverd en deze zomer zullen de eerste gasten  
op de daktuin een verfrissende duik kunnen nemen.  
De Amsterdamse binnenstad is een zeer bijzonder dak  
rijker dat naast weelderige luxe ook nog eens  
verantwoordelijkheid neemt door regenwater tijdens  
piekbuien tijdelijk op te slaan. Daarmee het wordt het 
binnen stedelijk rioolstelsel ontlast. ■

De tegels en vlonders zijn gedeeltelijk in het split aangebracht 
en gedeeltelijk op tegeldragers geplaatst. Het split is toe-
gepast onder de verhoogde gedeelten, rond het zwembad 
en de bar. Op de oorspronkelijke dakbedekking werd eerst 
ter bescherming een waterbergend beschermdoek SSM 45 
aangebracht en daarop zijn vervolgens de kunststof retentie-
elementen RSX 65 van ZinCo geplaatst. Hiermee ontstond  
de ruimte waarin het hemelwater tot maximaal 60 mm 
wordt gebufferd. Bovenop deze elementen is een filterdoek 
geplaatst om uitspoeling van fijne delen te voorkomen.  
Vervolgens is een minimale laag split aangebracht waarop 
de zwart-wit gestreepte tegels zijn gelegd. 

ONZICHTBARE WATERRETENTIE
Soho House Amsterdam is niet de eerste vestiging die  
een zwembad op het dak heeft, want ook de daktuin van 
Soho House Barcelona werd eerder al uitgerust met een 
prachtig bad. Wat wel uniek is aan de Amsterdamse daktuin, 
is het systeem dat als het moet 60 mm regenwater in 1 uur  
kan opvangen (ZinCo Stormwater Management).  
De engineering en besteksuitwerking van de gecompliceerde 
opdracht is in de basis uitgevoerd door ingenieursbureau 
SmitsRinsma uit Zutphen en later door ZinCo Benelux in 
 samenwerking met De Enk Groen & Golf verder uitgewerkt.

In de onderlaag zonder afschot ligt het retentiesysteem  
van ZinCo verstopt. De opbouw met de 65 mm hoge 
 retentie-elementen RSX 65 en de ZinCo Run-off control op  
de afvoeren zorgt voor een gecontroleerde afvoervertraging, 
waarmee op het grootste dak bij hevige regenbuien  
tijdelijk bijna 14.000 liter regenwater geborgen en vertraagd 
afgevoerd wordt. In totaal kan op de daken meer dan  
50.000 liter regenwater opgeslagen worden.

GEBRUIKSDAK SOHO HOUSE, BUNGEHUIS TE AMSTERDAM
• OPDRACHTGEVER: AEDES
• HOOFDAANNEMER: SALVERDA BOUW, ’T HARDE
• GEBRUIKER: SOHO HOUSE & CO
• LANDSCHAPSARCHITECT: MXT LANDSCHAPPEN, HAARLEM
• BESTEK: SMITSRINSMA, ZUTPHEN
• DAKOPBOUW: DE ENK GROEN & GOLF, RENKUM
•  LEVERANCIER DAKBEGROEIING-  

EN RETENTIESYSTEEM: ZINCO BENELUX, AMSTERDAM
• ENGINEERING WATERRETENTIE: SMITSRINSMA I.S.M. ZINCO BENELUX

JHet Dak van het  aar 2018

Vanaf het dakterras heeft men een spectaculair uitzicht  

op de Amsterdamse binnenstad.

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

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.         

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

Run-off control: de meest eenvoudige 
oplossing voor retentiedaken
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We weten dat de schil van een gebouw 

meer potentie heeft dan alleen het  

bieden van bescherming tegen de  

natuurlijke elementen. We kunnen  

meerdere functies stapelen, waardoor  

er grotere waarde ontstaat voor de  

gebouweigenaar, de gebruikers en de 

omgeving. Daarmee werken we aan 

een toekomstbestendige, gezonde en 

prettige leefomgeving. Hoe ziet het dak 

van de toekomst eruit?

Multifunctionele daken 
in alle kleuren

SPECIAL GEBRUIKSDAKEN

voldoende is. We kunnen dus gaan differentiëren op dakbe-
dekkingsconstructies voor daken met enkelvoudig gebruik, 
en dakbedekkingsconstructies voor daken met meervoudig 
gebruik. Overigens, dat het boerenlogica is om te zorgen 
voor een degelijke dakbedekkingsconstructie, wil nog niet 

 anderen tekort. Met een filo sofische blik naar sterk verste-
delijkte gebieden kijkend, kan men zich afvragen wie in de 
toekomst eigenaar van het dak is. We zien al verschuivingen 
optreden waarbij weliswaar één partij juridisch eigenaar is 
van het dak, maar dat het dakgebruik gedeeld wordt met 
meerdere belanghebbenden. Bijvoorbeeld als in coöpera-
tieve vorm zonnepanelen worden geplaatst, of als het dak 
als een gezamenlijke tuin wordt ingericht. Komt er een tijd 
waarbij door maatschappelijke druk het dakoppervlak tot 
het gemeenschappelijke domein gaat behoren? Een tijd 
waarbij de roep om ruimte in dicht bebouwde gebieden zo 
groot wordt, dat het dak de nieuwe openbare ruimte wordt?

Albert Jan Kerssen, BTL Advies

Als we een aantal decennia vooruitkijken, de globale 
 levensduur van een gebouw, wat kunnen we dan verwachten?  
Waar moeten we rekening mee houden en hoe zorgen we 
ervoor dat de daken die we nu maken geschikt zijn voor 
nieuwe toepassingen? 

GOEDE BASISVOORWAARDEN
In de dakenbranche wordt steeds meer gesproken over  
‘het multifunctionele dak’. Daken die nieuwe dimensies 
 toevoegen aan een gebouw. Waterdichtheid, goede isolatie 
en diverse andere ‘normaal’ voorkomende bouwkundige 
aspecten zijn dan op zichzelf niet allesbepalend, maar zijn  
slechts basisvoorwaarden. Daarmee zijn die basisvoorwaar-
den niet minder belangrijk. Integendeel, hoe meer er op  
een dak gebeurt, des te belangrijker een goede ondergrond 
is om op te werken. 

Het is boerenlogica om te bedenken dat investeren in het 
creëren van meerwaarde op ons dak, alleen verstandig  
is als de kwaliteit van de ondergrond waarop we werken 

Het dak van het museum Bundeskunsthalle in Bonn wordt optimaal 

gebruikt. Naast diverse interactieve kunstwerken (waaronder een 

karaokebar, een basketbalveld en een glijbaan naar het plein)  

herbergt het dak ook een café en een speeltuin.

Visual China Group: In Chongqing (China) is een monorail  

gebouwd, waarbij de ingenieurs het probleem van ruimtegebrek  

hebben opgelost door het railtraject inclusief station dwars door  

een gebouw heen te bouwen. BRON: Getty Images.â

Parijs in 2050. BRON: Vincent Callebaut Architectures.

zeggen dat het in de praktijk goed gaat. Er worden 
regelmatig daken gemaakt waarbij een opdracht-
gever (bewust of onbewust) grote risico’s neemt, 
bijvoorbeeld door ondeskundig advies, of om kos-
ten te besparen. Dat is echter een onderwerp voor 
een ander artikel. 

OVERLAPPENDE BELANGEN
Gebouweneigenaren die zich minder op meer-
voudig gebruik richten doen zichzelf, maar ook 



Roofs     3938     Roofs

SPECIAL GEBRUIKSDAKEN

AUTONOMIE VAN HET GEBOUW IN DE STAD
Die roep om ruimte wordt nu al zichtbaar. In het verleden 
stond de omgeving van een gebouw ten dienste van het 
gebouw: energie en drinkwater moest vanuit de omgeving 
worden aangevoerd naar een gebouw, afvalwater en rest-
stromen moesten worden afgevoerd naar de omgeving.  
De maatschappelijke acceptatie daarvoor wordt steeds 
 kleiner. Duurzaamheid, circulaire economie en klimaat-
adaptatie leiden tot ontwikkelingen die ervoor zorgen dat 
een gebouw en de omgeving minder impact hebben op 
elkaar, gebouwen worden autonomer en krijgen een betere 
 inpassing in de omgeving waarin we leven. Dat betekent  
wel dat bij het (her)ontwerp van een gebouw ruimte 
 gereserveerd moet worden voor nieuwe functies die het 
 gebouw nodig heeft om autonomer te zijn. En dan zijn het 
dak en de gevels een logische keuze om te gebruiken,  
dat is vaak nog onbenutte ruimte.

BENUTTE DAKEN
Inmiddels kennen we een aantal functies voor daken  
die steeds vaker worden toegepast. Deze functies worden 
vaak aangeduid met de kleuren die dicht bij de aard  
van de toepassing liggen:

•  Groene daken (natuurdaken met ruimte  
voor plant en dier); 

•  Rode daken (begaanbare daken met een  
duidelijke gebruiksfunctie); 

•  Blauwe daken (waar regenwater op wordt geborgen); 
•  Gele daken (daken waarbij energie wordt opgewekt). 

In veel gevallen levert het stapelen van functies op het 
dak meer op dan de som der delen. Oftewel: combinaties 
van functies versterken elkaar. Zo gaat het rendement van 
 zonnepanelen op daken omhoog in combinatie met een 

groendak, wordt een dakterras een stuk aangenamer om  
op te verblijven in combinatie met groen en kunnen 
 natuurdaken zich beter ontwikkelen als er meer water op 
geborgen wordt. 

Aan dit palet van combinaties zullen in de toekomst nieuwe 
functies, nieuwe kleuren, toegevoegd worden. Welke functies 
dit zijn, weten we nog niet, maar (buitenlandse) voorbeelden 
die kunnen leiden tot inspiratie zijn er wel. Zoals in de zeer 
dichtbevolkte Chinese stad Chongqing. Daar is in 2004 een 
monorail gebouwd, waarbij de ingenieurs het probleem van 
ruimtegebrek hebben opgelost door het railtraject inclusief 
station dwars door een gebouw heen te bouwen. 

Zijn infrastructurele oplossingen op hoogte een nieuwe kleur 
voor daken van de toekomst? Nieuwe vormen van transport 
liggen op de loer: de huidige snelle ontwikkelingen van  

ß ©Rooftop Revolution, fotograaf: Alice Wielinga. 

Rooftop Revolution legt nieuwe natuurgebieden aan middenin 

 Nederlandse steden, op het grootste braakliggende terrein:  

de daken. De organisatie adviseert bedrijven hoe zij aan de slag 

 kunnen gaan met het verduurzamen van daken, ondersteunen 

 overheden in hun klimaatadaptatie ambitie en helpen ‘daklozen’  

om hun uitzicht te verbeteren. 

DHL experimenteert met pakketbezorging met behulp van drones. BRON: DHL.

drones bijvoorbeeld. Pakketdiensten experimenteren al met 
bezorging van pakketjes middels drones. Waar kunnen die 
drones in de stad makkelijker opstijgen en landen dan op  
een dak? Misschien halen we over enkele jaren een post-
pakketje op bij het volledig geautomatiseerde drone aflever-
punt op het dak van onze buurman, maken we  tegelijkertijd 
even een praatje op het dakterras met uitzicht over de 
natuurdaken in de omgeving. 

ADAPTIEVE DAKEN
Er zullen de komende jaren steeds nieuwe ontwikkelingen 
plaatsvinden in toepassingen op daken. Misschien is de be-
langrijkste ontwikkeling die we daarmee in de daken branche 
zien wel de ontwikkeling van het adaptieve  vermogen. Het 
vermogen om daken door de jaren heen aan te kunnen 
passen aan veranderende wensen. Nieuwe inzichten in het 
gezond en leefbaar houden van onze omgeving, nieuwe 
technische ontwikkelingen die gefaciliteerd moeten worden, 
daken die in de toekomst nog gaan ‘verkleuren’. Achter ons 
ligt de tijd van daken in primaire kleuren. Vóór ons ligt een 
bijzondere kans om als branche een verschil te maken in de 
stad, door te bouwen aan daken waarop multifunctionaliteit 
in full colour ontwikkeld kan worden. Bouwt u mee? ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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In deze rubriek laat Roofs markante personen van binnen en buiten  

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

persoon achter die visie voor het voetlicht te brengen.

Met de seizoenen mee
AAN TAFEL MET… RENÉE ROOIJMANS

Rotterdam. Dit is een bureau dat adviseert in de duurzame 
ontwikkeling van de stad. Momenteel is ze bijvoorbeeld  
bezig met de herinrichting van de boulevard in Zandvoort. 
De vraag is daar hoe er in het gebruik van de boulevard  
een beter evenwicht kan worden bereikt tussen de lokale 
bevolking en de toeristen en hoe de boulevard door de 
seizoenen heen een prettige plek kan zijn. 

Op het dak van de Hofbogen houdt ze zich bezig met een 
vergelijkbare vraag, namelijk: hoe kan een gebruiksdak op 
een goede manier worden opengesteld voor het publiek? 
Daar is nog weinig ervaring mee en je ziet dan ook dat er 
over sommige zaken onvoldoende is nagedacht. Als we 
een dak openstellen voor publiek, moeten er voorzieningen 
worden getroffen. Het dak van de Hofbogen fungeert als 
testcase. Het dak, dat ligt aan het perron van het niet meer 
in gebruik zijnde station Hofplein, bestaat uit een eenvoudig 
groendak, met daarachter een dieper gedeelte, waar dus 
ook hogere beplanting aanwezig is. Renée Rooijmans woont 
in een door Studio Walden omgebouwde bouwkeet op het 
dak, met ruimte voor weinig meer dan een bed, keukenblok, 
zithoek en composttoilet. Een douche gaat nog gemaakt 
worden.

DAKBOSWACHTER
Hoe is ze daar terecht gekomen? Na een verblijf van twee jaar  

in Canada, besloot Rooijmans dat ze bij terugkeer in 
 Nederland niet in een huis wilde wonen. “Onze huizen 
 hebben het hele jaar door dezelfde temperatuur. We komen 
met name in de winter nauwelijks meer in contact met 
daglicht, waardoor we o.a. veel sneller depressief worden. 
We hebben kortom geen contact meer met de buitenwereld, 
onze natuurlijke leefomgeving.” 

“Na terugkeer uit Canada ging ik dus op zoek naar een plek  
waar ik in ieder geval de zomerperiode zou kunnen kampe-
ren. Een vriendin bracht me in contact met Léon van Geest,  
de organisator van de Rotterdamse Dakendagen. Hij vertelde  
dat het dak van de Hofbogen tijdens de Rotterdamse 
 Dakendagen zou worden opengesteld voor het publiek.  
Er stonden op dat moment verschillende kunstwerken op 
het dak, het zou fijn zijn als er iemand op het dak aanwezig 
zou zijn om alles in de gaten te houden. Zo is het begonnen. 
Feitelijk fungeer ik hier dus als een ‘dakboswachter’.”

Ze heeft bewust niet nog ergens anders een woonruimte 
aangehouden. “Anders zou het niet echt zijn,” zegt ze hierover.  
“Ik blijf hier tot december, dus ik zal het huisje inderdaad 
door de seizoenen heen blijven gebruiken en aanpassen.”

BIJZONDERE ERVARING
Het wonen op het dak is een heel bijzondere ervaring,  
vertelt Rooijmans. Ten tijde van het interview, medio juli,  
is er al enkele weken geen regen meer gevallen. “Ik ben ervan  
overtuigd dat de mensen in de stad weinig merken van de 
effecten daarvan,” zegt ze. “Op dit dak zie je heel duidelijk 
dat de beplanting verdroogt (behalve op de plek waar het 
water van de gootsteen wordt afgevoerd): de droogte is 
deze zomer echt heftig. Dat is maar een voorbeeld van hoe 
je de natuur (in de stad) veel directer ervaart. Ik ben bijna 
 alleen maar in de buitenlucht en dat heeft ook tot gevolg dat  
mijn lichaam anders reageert op de omgeving. Ook in dat 
opzicht is dit een interessant experiment.”

Een ander element dat deze ervaring bijzonder maakt,  
is het contact met de mensen. Er is bijvoorbeeld een dakloos 
stel dat op hete dagen graag in de schaduw van mijn  
woonwagen zit. Dat kan en wil ik ze niet verbieden. Ik heb wel 
eerst een goed gesprek met ze gevoerd zodat we allemaal 
weten waar we aan toe zijn. Nu hebben ze er hun deken  
achtergelaten. Ook zijn er wel eens jongeren die op het  
dak zitten te blowen en naar het verlaten spoor lopen.  
Ook met hen ben ik het gesprek aangegaan. Niet om ze te 
vermanen, maar wel om de grenzen af te stemmen.” 

Is ze dan nooit bang? “Dat wordt me veel gevraagd,”  
reageert ze. “Nee. Ik heb er bewust voor gekozen niet bang 
te zijn, want anders is het hier niet vol te houden. Ik ben er 
ook van overtuigd dat veel afhangt van je eigen houding.  
Er kan natuurlijk altijd wat gebeuren, maar het is ondoenlijk 
om daar rekening mee te houden.”

STEDELIJKE ONTWIKKELING
Deze ervaring stelt Rooijmans in staat om het belang van het  

dak voor de stedelijke ontwikkeling uit te dragen. “We hebben  
onszelf zodanig beschermd tegen de elementen, dat we zijn 
vergeten dat we ons in een natuurlijke omgeving bevinden. 
Wat is er mooier dan met de seizoenen mee te gaan?  
Het dak wordt in de stedelijke ontwikkeling nog nauwelijks 
ingezet, terwijl het een enorm oppervlak aan onbenutte 
ruimte is.”

Renée Rooijmans zal voor Roofs  
een dagboek bijhouden  
over haar belevenissen  
op het dak. ■

Op het internet circuleert een goed bekeken reportage van 
de NOS, waarin stadsantropoloog en ‘dakboswachter’ Renée 
Rooijmans aan het woord wordt gelaten. Zij woont op het 
dak van de Hofbogen in Rotterdam en houdt daar in de 
gaten wat er zoal gebeurt. Achter deze bijzondere opgave 
schuilt een duidelijke visie op wat het wonen in de stad 
 betekent en de rol van het dak daarin. “We zijn vergeten  

dat we in een omgeving wonen waar van alles gebeurt,” 
zegt ze hierover. “De seizoenen zijn ontzettend wezenlijk voor 
alles wat leeft en dus ook voor de mens. In poëzie en kunst 
zijn de seizoenen een steeds terugkerend thema en we 
ervaren het ook als we tijdens de vakantie gaan kamperen. 
Maar in het dagelijks leven sluiten we ons op in onze huizen, 
waardoor we ons niet bewust zijn van onze omgeving.”

TESTCASE
Rooijmans is als stadsantropoloog werkzaam bij STIPO in 

RENÉE ROOIJMANS 
IN ACHT VRAGEN

BURGERLIJKE STAAT?
Ongehuwd 

KINDEREN?
Nog geen eigen, wel een pasgeboren petekindje genaamd Hella. 

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT?
Dan ben ik het liefst buiten, op de fiets of te voet de stad aan het verkennen, 
naar ‘t strand en de duinen, of ik geef de planten in de tuin op het dak water 
en lees verhaaltjes van Toon Tellegen. 

FAVORIETE MUZIEK?
Miles Davis. Mijn ouders hebben elkaar ontmoet bij een concert van hem op 
het North Sea Jazz festival, waardoor ik voor m’n gevoel mijn bestaan aan zijn 
muziek te danken heb. 

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING?
Ik ga deze zomer weer twee weken naar Vancouver in Canada, omdat deze 
plek echt een tweede thuis is geworden. Tijdens die bezoeken zorg ik dat ik 
naast bekende mensen en plekken ook altijd weer iets nieuws ontdek en dat 
kan daar heel makkelijk! 

FAVORIETE STAD?
Ik heb niet een favoriete stad, wel steden waar ik me snel thuis voel. Ik heb 
me eerder thuis gevoeld in de warme chaos van Kampala in Uganda en 
de  afgelopen jaren werd ik verliefd op Vancouver en Victoria in Canada. 
Momenteel lacht Rotterdam me toe en heb ik zowel met de plekken als de 
mensen heel snel een thuisgevoel weten op te bouwen. 
 
FAVORIETE ARCHITECT/GEBOUW?
Jan Körbes is een bijzondere architect die hergebruik van materiaal naar  
een nieuw niveau brengt. In Berlijn heb ik een tijdje in zijn SILO CITY mogen 
verblijven, wat me ook enorm heeft geïnspireerd om een kleiner en ander 
soort huis na te streven in de stad. 

WAAR BEN JE HET MEEST TROTS OP?
Dat ik me thuis kan voelen op een openbaar dak midden in een stad waar ik 
pas een maand woon. Wat is er mooier dan met de seizoenen mee te gaan?

" WE HEBBEN GEEN CONTACT  

MEER MET DE BUITENWERELD,  

ONZE  NATUURLIJKE LEEFOMGEVING."
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Van 21-23 juni werd op verschillende locaties in de hoofdstad het gebruik  

van het dak onder de aandacht gebracht. Dit gebeurde in het kader van  

het festival ROEF, waarbij diverse activiteiten werden georganiseerd om het 

dakgebruik te promoten. Het festival krijgt steeds meer een landelijk karakter.

De stad is een  
natuurgebied

SPECIAL GEBRUIKSDAKEN

reeds gerealiseerde daken, die met recht indrukwekkend  
genoemd mogen worden. 

Het symposium gaf dan ook ruim baan aan de (landschaps)-  
architecten. De keynote werd verzorgd door Paul de Ruiter  
(Paul de Ruiter Architects). Hij vertelde al sinds 1992 bezig te zijn  
aan een promotieonderzoek naar klimaatactieve gevels  
(‘the chameleon skin’). Zijn promotor is inmiddels met pensioen, 
vertelde hij met een knipoog, wat een lichte dip in zijn weten-
schappelijke carrière teweeg heeft gebracht. 

De Ruiter geldt als een voorloper op het gebied van energieneutrale 
en milieuvriendelijke gebouwen. Het bureau voert bijvoorbeeld in 
opdracht van Rijksgebouwendienst mede het onderzoek uit naar 
een denkbeeldig kantoorgebouw van meer dan 11.000 m2 op de 
Amsterdamse Zuidas, dat wat de milieudoelstellingen betreft zo 
hoog mogelijk zou scoren (De Zuidkas). De resultaten moeten hel-
pen bij het vaststellen van een toekomstige maat voor duurzaam-
heid in het eigen gebouwenbestand van Rijksgebouwendienst.

Tijdens de paneldiscussie werd hierop voortgeborduurd met de 
architecten Harro de Jong (Buro Harro), Arjan Dingste (UN Studio) 
en Erik Smits (ZJA Zwarts & Jansma Architecten). Het gesprek leverde 
enkele fraaie oneliners op. ‘De stad is een natuurgebied’ is daar  
één van. De Jong vertelde met aanstekelijk enthousiasme over de  
diverse bijzondere ontwerpen waar zijn bureau bij betrokken is, 
waaronder de Dakduinen. Hij repte in dit verband over ‘natuurtrans-
plantatie’ op de daken, waardoor ‘feel good’-daken tot stand komen. 

Margot Bleeker van het Rotterdamse Erasmus MC ging vervolgens 
in op de financiering van de groene daken van het vernieuwde 
ziekenhuis. Vanwege de genezende waarde van het groen is 
het mogelijk gebleken de groendaken volledig door middel van 
crowdfunding te realiseren. Inmiddels is het bijzondere dak, dat was 
genomineerd voor de titel Dak van het Jaar 2017, opgeleverd. Dit 
jaar won het Erasmus MC de Rooftopper 2018 Award, uitgereikt door 
Rooftop Revolution en ROEF

OVERIGE ACTIVITEITEN
Gedurende het festival ROEF werden tal van andere activiteiten 
ondernomen. Zo was er bijvoorbeeld het Drie Daken Diner.  
Op 8 juni vond hiervan de eerste editie plaats. Het concept houdt in 
dat de deelnemers een driegangenmenu voorgeschoteld krijgen, 
inclusief amuses en botanisch bier. Tussen de gerechten ondernam 
men een gezamenlijk fietstochtje naar de volgende locatie.  
Op 12 juli 2018 konden 10 personen kamperen op het dak van  
de A’DAM Toren, op een hoogte van bijna 100 meter, met uitzicht 
over Amsterdam en omstreken. Tenslotte konden deelnemers een 
zogeheten Rooftop Expeditie ondernemen, waarbij ze door een 
dakexpert werden rondgeleid. 

Het festival maakte duidelijk dat het dak is ontdekt als een ‘hippe’ 
plek waar de interessante ontwikkelingen plaatsvinden, nu en in de 
toekomst. De groei van het evenement en de opkomst van vergelijk-
bare initiatieven in andere steden zijn daarvan een duidelijk signaal.  
De ontwikkeling heeft zowaar de kenmerken van een revolutie! ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Het was dit jaar de derde keer dat het festival ROEF werd 
 georganiseerd. Er zit duidelijk groei in het festival.  
ROEF organiseerde samen met Rooftop Revolution het  
Rooftop Symposium. Suze Gehem (directeur van advies-
bureau De Groene Grachten en voorzitter van organisator 
Stichting Rooftop Revolution) sprak tijdens de opening  
van het symposium van een revolutie die zich langzaam 
maar zeker voltrekt. Doel van de bijeenkomst was het en-
thousiasmeren van de aanwezigen en het uitwisselen van 
ideeën. In die opzet is men zeker geslaagd.

ROOFTOP SYMPOSIUM
Het symposium werd op vrijdagmiddag 22 juni georgani-
seerd in het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in 
 Amsterdam. Na de poëtische opening door dichter  
Gershwin Bonevacia werd het een bijeenkomst waarbij 
vooral ruimte was voor de visies: wat is er zoal mogelijk  
op het dak? Dat het geen luchtfietserij was, bleek uit de 

Suze Gehem, voorzitter van de Stichting Rooftop Revolution.  

Foto: World of Me Marie

Vlnr: Arjan Dingste (UN Studio), Erik Smits (ZJA Zwarts & Jansma Archi-

tecten), Harro de Jong (Buro Harro) en dagvoorzitter Ama van Dantzig. 

Foto: World of Me Marie

Foto: World of Me Marie

Het Drie Daken Diner. Foto: World of Me Marie

Foto: Niki BoomkensFoto: World of Me Marie
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REM eiland

functie terug te geven. Het eiland werd naar de wal gehaald, 
waar het gebouw volledig is gerenoveerd. Met behoud 
van de originele elementen is het REM Eiland vervolgens 
geplaatst in de Houthavens van Amsterdam. 

Het REM Eiland, en dus ook het dak, is de hele week, mits het 
weer het toelaat, geopend vanaf 12:00 uur. Maar zelfs met 
slecht weer is een bezoekje all the way to the top zeker de 
moeite waard! ■

In de verschillende lagen vind je een restaurant, 
gezellige bar, workspaces en een studio die 
je af kan huren voor meetings of presentaties. 
‘On top of that’ bevindt zich op het dak een 
waanzinnige rooftop bar. Je hebt hier een ge-
weldig panorama uitzicht over de Amsterdamse 
Houthavens, de stad en het IJ. Geniet in de zon 
(of overdekt) van een heerlijke cocktail of een 
lekker biertje van de tap!

Vroeger had het REM Eiland de functie een 
 beleving te creëren. Als broadcast platform 
zorgde het ervoor dat miljoenen kijkers genoten 
van de eerste commerciële tv-programma’s.  
Het was een rebelse piratenzender die met  
TV Noordzee een groot publiek wist te bereiken. 
Ondanks het succes bij de kijker duurde het 
niet lang voordat de overheid de anti-REM-wet 
aannam. Hierdoor werden de uitzendpraktijken 
van TV Noordzee illegaal. Nederland zou nog  
niet klaar zijn voor deze nieuwe vorm van en-
tertainment en daarom moesten de uitzendingen stoppen, 
aldus de regering. Op 17 december 1964 om precies 9 uur 
's ochtends werd een inval gedaan op het REM Eiland en 
maakte de regering een einde aan TV Noordzee. Dit fantas-
tische stukje geschiedenis en de unieke beleving die het 
de mensen bracht met TV Noordzee, daar moest iets mee 
gebeuren. Er werd besloten om REM Eiland zijn vermakelijke 

SPECIAL GEBRUIKSDAKEN: DAKJE UIT

REM Eiland is een uniek horecaconcept in het voormalig broadcast 

platform van de piratenzender TV Noordzee. Tegenwoordig staat  

het middenin de Amsterdamse Houthavens en biedt het nog steeds 

een belevende functie. 
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Restaurant Sillyfox

In het interieur van dit hippe industriële erfgoed valt gelijk 
het funky kleurenpalet op; elke tafel heeft direct zicht op het 
kooktoneel van chef Joppe Sprinkhuizen. Op zijn menukaart 
staan eerlijke en verse producten. Neem op een zomerse 
dag plaats op het indrukwekkende dakterras van Sillyfox:  
het is er sympathiek, eigenzinnig en edgy met een knipoog.

In het restaurant wordt gekookt met respect voor alles  
wat groeit en leeft. Vanuit het verstand, vanuit het hart. 
Eerlijke en verse producten van dichtbij, verrijkt met wereldse 
touch.Het restaurant bevindt zich op 32 meter hoogte, op 
een prachtig voorbeeld van industrieel erfgoed. Uitkijkend 
over de regio vanaf het indrukwekkende dakterras wordt  
u verwend in de weelderige luwte van de open keuken. ■

Sillyfox is gevestigd op de topetage van de monumentale  

Wiebenga Graansilo aan de CHV Noordkade in Veghel.
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Dit prachtige eetbare dakterras, of eigenlijk dakpark,  
is maar liefst 1500 m2 groot. Het is de eerste in zijn soort en 
is van alle markten thuis. Zo is er op dit dak een waterpartij 
te vinden, twee jeu de boulesbanen, een grote moestuin, 
fruitbomen, een kippenhok, zitplaatsen om te vergaderen en 
staan er twee Trabantjes op het dak. Dit alles op de 5e etage 
van B. Amsterdam, Europa’s grootste startup ecosysteem.  
Een park op hoogte dus. ■

See you at the Bureau!

SPECIAL GEBRUIKSDAKEN: DAKJE UIT

Café Restaurant Bureau
Café Restaurant Bureau is een zogeheten ‘eetbaar’ dakterras op  

de vijfde etage van B.Amsterdam. Maar die typering dekt de lading  

niet. Kernwoorden zijn: Lunch. Diner. Café. Restaurant. Dakpark.  

Jeu de boules. Beach.

48     Roofs

The Student Hotel 
Maastricht

Het historische Eiffelgebouw in het Sphinxkwartier van 
 Maastricht heeft een volledige renovatie ondergaan.  
Het dak, op ruim 30 meter hoogte, is volledig vernieuwd  
en er is een spectaculair gebruiksdak met rooftop bar  
op aangebracht.

Het Student Hotel, dat onlangs in het Eiffelgebouw is 
 geopend, is met 378 kamers één van de blikvangers van  
het ‘nieuwe’ Sphinxkwartier en combineert eigentijds design 
met hoogwaardige hotelfaciliteiten. Onder andere een  
gym, bar-restaurant, bibliotheek, binnentuin, game area, 
lounges, workshopruimtes en werk- en studieplekken maken 
deel uit van het Student Hotel. De skybar is hier het letterlijke  
hoogtepunt van. ■

The Student Hotel Maastricht is het eerste Nederlandse studenthotel met  

een skybar. De maar liefst 375 m² tellende bar, is de eerste rooftop bar  

van Maastricht en biedt een bijzonder en indrukwekkend uitzicht op de  

historische binnenstad. De skybar is ook geopend voor niet-hotelgasten.

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Het unieke Scheuten dakterras hoort bij Restaurant Cabillaud.

Restaurant Cabillaud/
Scheuten dakterras

SPECIAL GEBRUIKSDAKEN: DAKJE UIT

Cabillaud werd onlangs opgenomen in de  
Gault Millau 2018, de LEKKER500 en de IENS TOP 2018  
(zestiende plek). Chef-kok Eric Arts kookt zoveel mogelijk 
met pure ingrediënten en maakt daarmee ware kunst-
werkjes. Gastheer Iver Wiertz en zijn team zorgen in de 
 sfeervolle ambiance met uitzicht over de Maas voor de  
rest van de topbeleving. Cabillaud staat voor een  
vakantiegevoel, maar dan dicht bij huis. ■
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Net als het restaurant is het Scheuten dakterras onderdeel 
van De Maaspoort, het grootste theater- en congrescentrum 
van Noord- en Midden Limburg. Het dakterras is dé  hotspot 
van het zuiden en wordt door kenners uitgeroepen tot 
één van de mooiste dakterrassen van Nederland. Met een 
 prachtig uitzicht over de Maas en Venlo kunt u hier genieten 
van een drankje of van een heerlijk diner. 

SPECIAL GEBRUIKSDAKEN: DAKJE UIT
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STROOM Rotterdam

OPENINGSTIJDEN 
Lunch: di t/m vr 12:00 - 14:00 uur 
Diner: di t/m za 18:00 - 24:00 uur (keuken open tot 21:00 uur)

STROOM Rotterdam is een urban boutiquehotel met een 
heerlijk dakterras. Gasten van de brasserie en het hotel  
kunnen eenvoudig met de lift naar de derde etage  
en daar genieten van een coole Rotterdamse gin-tonic,  
een mooi biertje of een bruisend bubbeltje met uitzicht  
op de Euromast, één van de Rotterdamse iconen. 

Hotel STROOM is gemaakt in een oude elektriciteitsfabriek, 
waarvan de historische details uit het begin van de  
20ste eeuw nog altijd zichtbaar zijn. De stoere Lloydpier  
aan de Nieuwe Maas is de thuishaven van STROOM.  
Vroeger vertrokken hier de schepen naar Nederlands-Indië. 

De toegang tot het dakterras is gratis. De openingstijden zijn 
weersafhankelijk. Op zaterdag 15 september organiseert 
STROOM zijn jaarlijkse Summer Rooftop Party. Kaarten voor dit 
evenement zijn te koop op de website van het hotel. ■

STROOM Rotterdam is anders, eigenwijs: geen standaard hotel, restaurant  

of bar, maar het biedt een bijzondere ervaring op een prachtige locatie.  

Het dakterras speelt hier een belangrijke rol in.
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dé urban experience 
www.stroomrotterdam.nl
T: 010 221.40.60
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NEMO Zomerdak

Bands van de jazzafdeling van het  Conservatorium  
van Amsterdam betreden het podium op het dak, 
zoals Aafke Romeijn, Eelke Ankersmit, Ruben Annink, 
BEAUX, Blue Marble en Kita Menari. Toegang is gratis.

FILMS EN YOGA OP HET DAK
Van 31 augustus t/m 2 september organiseert 
NEMO i.s.m. Kriterion een filmweekend op het dak. 
Elke film wordt voorzien van een korte inleiding.  
Bij slecht weer wordt de film vertoond in de 
 filmzaal van NEMO. Elke woensdagavond van 
19.30 - 20.30 uur is er Rooftop Yoga op het dak. 
Meer informatie over tickets is te vinden op  
de website. 

HET DAK VAN NEMO
Architect Renzo Piano had met het dak van 
het gebouw een echt piazza (stadsplein) voor 
ogen. Op dit plein vond hij interactie belangrijk, 

met volop ruimte voor het samenspel tussen de mens en 
de elementen. En gelegenheid tot interactie is er volop. In 
de buitententoonstelling Energetica ontdek je samen de 
kracht van zon, wind, water en duurzame energie met de 
zelf bedienbare sculpturen. Het dak is dagelijks geopend en 
voor iedereen gratis toegankelijk via de traptreden vanaf de 
straat of via de lift in de hal van NEMO. ■

NEMO Science Museum daagt iedereen, van jong tot oud, 
uit om te ontdekken hoe fascinerend wetenschap en tech-
nologie zijn. Op vijf verdiepingen vol tentoonstellingen, experi-
menten, demonstraties en workshops ervaar je hoe bijzonder 
alledaagse dingen zijn. In de zomer is NEMO éxtra leuk! 

MUZIEK OP HET DAK
Daarnaast is er extra film- en muziekprogrammering op het  
hoogste stadsplein van Amsterdam. Tijdens NEMO  Zomerdak  
is er elke donderdag live-muziek van 17.30 tot 21.00 uur.  

SPECIAL GEBRUIKSDAKEN: DAKJE UIT SPECIAL GEBRUIKSDAKEN: DAKJE UIT

Tot en met 2 september 2018 is het dak van NEMO tot 21.00 uur open en  

kun je extra lang genieten van het fantastische uitzicht over Amsterdam én 

van de gratis buitententoonstelling Energetica. Tijdens warme zomerdagen 

geven de fonteinen en watercascade verkoeling.

Foto’s: DigiDaan
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Op Het Dak

Binnen Op Het Dak zijn er 45 zitplaatsen, het terras buiten kijkt 
uit over de tuin met eigen groenten en fruit, kruiden en de 
grootste collectie eetbare bloemen. Huisdieren zijn de bijen, 
die elk jaar voor stadshoning zorgen. ■

Een ontbijt of lunch Op Het Dak is in alles een bijzondere 
ervaring. Na een korte wandeling vanaf het Centraal Station 
sta je aan het begin van een gele singel die boven de  
grond een brug slaat door Rotterdam. Het Schieblock,  
het hart en het begin van de singel is een verzamelgebouw  
van creatieve arbeid. De entree leidt je naar de Dakakker.  
Op de zevende etage aangekomen sta je plotseling in  
een groene oase met uitzicht over de stad. Hier ligt de 
 grootste dakakker van Europa, hier ligt Op Het Dak.  
Een uniek dakrestaurant in het centrum van Rotterdam.

Op Het Dak serveert puur, vers en smakelijk eten en  
drinken, het hele jaar door.  Het menu omlijst ingrediënten  
uit het seizoen, uit eigen tuin en van (stads)boeren en 
voedsel makers uit de regio.

Op Het Dak is het restaurant dat uitkijkt op de  

dakakker op het Schieblock, in hartje Rotterdam.

Foto: Mark Bolk
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MR PORTER

Een rooftop terras in het hart van Amsterdam met uniek 
uitzicht op het Paleis en de Dam. Het is de perfecte spot met 
internationale allure voor goed eten en heerlijke cocktails.  
Terwijl de bar verleidelijke cocktails serveert en de DJ 
de  lekkerste zomer tunes draait, kan je genieten van het 
 prachtige uitzicht op de stad.

Aanrader tijdens je bezoek zijn de verfrissende MR PORTER-
cocktails als de Mai Tai en de Bellini’s. Of stel je eigen cocktail 
samen met onze ervaren bartenders. Bijvoorbeeld met 
ingredienten als gin, elderflower, vanilla en soda water.  
De cocktails worden gepresenteerd als tropische verfrissingen,  
dat wordt lekker wegdromen dus! ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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MR PORTER combineert twee concepten: een modern ‘steakhouse’ en  

een trendy lounge. Dit alles op een dakterras in het hart van Amsterdam  

met een prachtig uitzicht op de binnenstad. 

SPECIAL GEBRUIKSDAKEN: DAKJE UIT

(waar het M-gebouw in is gebouwd)  
en de films van Quentin Tarentino (o.a. Pulp Fiction).  
De overheersende kleuren van het interieur zijn roze,  
blauw en mint, maar ook zijn er diverse klassieke stijl- 
elementen in het interieur verwerkt.

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

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

De in totaal 1200 m² behelzen een cocktail - 
bareiland en restaurant met twee dak-
terrassen, die een panoramisch uitzicht   
bieden op de Haagse skyline.  
Het  restaurant biedt ruim 500 zitplaatsen 
(inclusief buitenterras) en is daarnaast een 
nieuwe uitgaansgelegenheid met speciale 
club-nights en thema-avonden. Het interieur  
is geïnspireerd op de stijl van de jaren ’50 
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Bink36
De nieuwe rooftopbar op de vijfde verdieping van het M-gebouw op Bink36,  

in de Binckhorst in Den Haag werd eind 2017 geopend. De horecagelegenheid 

bevindt zich in het gebouw van een voormalig PTT-complex. 
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WATERSCHAPPEN ZOEKEN BRILJANTE WATERIDEEËN
Sterke dijken, schoon en voldoende water: de waterschappen werken hier dag in dag uit aan. De waterschappen willen dit  

werk zo goed en efficiënt mogelijk doen en staan daarom te springen om innovatieve ideeën en nieuwe technieken. Heeft u  
een vernieuwend en baanbrekend idee op het gebied van water? Zend uw innovatie dan in voor de Waterinnovatieprijs 2018.

De Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank reiken de Waterinnovatieprijs uit in de categorieën  
‘Waterveiligheid’, ‘Schoon water’, ‘Voldoende water’ en ‘Circulaire Economie’. U kunt innovatieve projecten tot 28 augustus  

aanmelden via de website waterinnovatieprijs.nl.

NIEUWE ROOFTOP BAR  
IN DE HAAGSE BINNENSTAD
In juli 2018 opende Bleyenberg haar deuren:  
een compleet nieuw horeca- en uitgaansconcept  
in het oude Kwantumgebouw op de hoek Boekhorststraat  
en Grote Markt in Den Haag. Een local hotspot dat een  
nieuw Haags niveau creëert. Naast een restaurant,  
een coffee bar en cocktail bar vind je hier ook  
meeting spaces, technoclub Het Magazijn en  
Den Haags nieuwe rooftop bar.

OPDRACHTGEVERSRAAD GREEN DEAL GROENE DAKEN: 
NETWERK EN CO-CREATIE
In 2017 is al nagedacht over de visie, missie en ambitie van het 
platform Green Deal Groene Daken (GDGD). Mede op basis 
van de bijbehorende strategische stukken is een aanzet gemaakt voor een propositie voor een Platform multifunctionele 
daken als opvolger van de GDGD.

De opdrachtgeversraad besprak op 30 mei de ambities en de functies van het platform. Welke functies zou het platform 
in ieder geval moeten vervullen? Als belangrijkste pijlers van het platform worden gezien door aanwezigen: het Netwerk, 
denk daarbij aan bijeenkomsten, seminar, nieuwsbrief. De andere pijler is: Co-creatie opschaling, denk hierbij aan o.a. 
Labels, vergroenen belastingen, Onderzoek en Onderwijs. Via werkgroepen blijven samenwerken aan lobby en betere 
randvoorwaarden, samen het daklandschap ontginnen.

De eerste bouwstenen worden door een tijdelijke commissie verder uitgewerkt voor de volgende opdrachtgeversraad  
op komende 8 oktober.

MKBA MULTIFUNCTIONELE DAKEN
De Gemeente Rotterdam, Arcadis en CE Delft hebben een nieuw rekeninstrument ontwikkeld dat inzicht biedt in de  
maatschappelijke kosten en baten van een multifunctioneel dak.  De maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) 
biedt gebouweigenaren inzicht in de relevante aspecten (zowel kwalitatief als kwantitatief) bij de afweging van het  
besluit voor investering in een bepaald type multifunctioneel dak.

De MKBA is ontwikkeld in het kader van het Europese subsidieproject Life@UrbanRoofs. Hierin zijn twee sporen uitgewerkt 
die vanzelfsprekend nauw met elkaar samenhangen:

1.  Het uitwerken van value cases voor vijf praktijksituaties. De value cases vormen directe input voor de investerings-
afweging die de betreffende eigenaren moeten nemen. Uit de value cases wordt duidelijk in hoeverre de investeringen 
opwegen tegen de baten en hoe deze over de verschillende belanghebbenden zijn verdeeld. 

2.   Een generieke rekentool die voor andere partijen toepasbaar is en waarmee zij (op hoofdlijnen) inzicht krijgen  
in de benodigde investeringen voor een duurzaam multifunctioneel dak en de baten die een dergelijk dak  
met zich meebrengt. 

PARKEN 2019: NIEUWE LOCATIE IN WIESBADEN
De PARKEN, de enige vakbeurs in Duitsland  

met een parallelle conferentie over de thema’s 
planning, constructie en exploitatie van  
parkeerterreinen, zal van 5 - 6 juni 2019  

terugkeren naar het RheinMain CongressCenter 
(RMCC) in Wiesbaden. 

De nieuw geopende RMCC combineert moderne 
architectuur met innovatieve functionaliteit en 

creëert zo een aantrekkelijke omgeving voor de 
PARKEN als presentatie-arena voor de parkeerin-
dustrie. Gelegen in het centrum van Wiesbaden, 

biedt de locatie een vertrouwde sfeer met een 
groot potentieel voor netwerken.

DAKHELDEN 2018 BEKENDGEMAAKT
Procesbegeleiders Carleen Mesters en Anne-Marie Bor  

van de Green Deal Groene Daken zijn op 1 juni door de  
Rotterdamse Dakendagen bekroond tot Dakhelden 2018.  
“Ze denken in netwerken, in hoe je door samenwerken  
grote stappen kunt zetten, niet alleen in Rotterdam,  
of in Amsterdam, maar in het hele land,” aldus de jury.  
“Wat hen drijft is het ontwikkelen van nieuwe verdien-
modellen rondom dakbegroeiing en zodoende de 

 toepassing van groene daken op te kunnen schalen.”  
Zie ook Roofs juli 2018.

ZOONTJENS SLUIT ZICH AAN BIJ DUTCH GREEN BUILDING COUNCIL (DGBC)
De Dutch Green Building Council (DGBC) verwelkomt Zoontjens als nieuwe participant.  
De DGBC is de netwerkorganisatie voor duurzaam bouwen en vastgoed, met als missie:  
het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Daken spelen hier volgens Zoontjens  
een steeds belangrijkere rol bij, zeker gezien de enorme hoeveelheid beschikbare  
vierkante meters in relatie tot de toenemende grondschaarste. 



Bestel gewoon  
vanaf het strand!

ACTIONDAK

WWW.ACTIONDAK.NL

Actiondak, de online groothandel in:

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

- DAKRANDAFWERKING - VEILIGHEID - GEREEDSCHAP - KLEDING

DE ZEKERHEID VAN EEN ZORGELOOS DAK

IKO roof concepts

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

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

worden op transparante werkwijze  
door IKO opgevolgd

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

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

nl.iko.com  -  www.enertherm.eu

artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

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

info@artilan.nl

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

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

Voor meer informatie zie www.roofs.nl
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Groenexpert Eduard van Vliet streeft ernaar het groen en het waterbeheer in 

de stedelijke omgeving te optimaliseren. Zijn projecten beperken zich niet  

alleen tot het dak. Als de gezonde leefomgeving het doel is, zijn de groene 

daken van vandaag een experiment om straks nadrukkelijk met groen de 

 verbinding te maken met de gevel en het  

maaiveld; met de groene leefomgeving.

De gezonde stad  
is het doel

STICHTING ROOF UPDATE

klachten. De schade aan gebouwen door hagelbuien en 
wateroverlast vermindert door toepassing van groene daken.

“De groene omgeving heeft veel goeds te bieden. Of het nu 
om ‘bomen of vijvers op daken’ , ‘vertragend afvoeren van 
regenwater’ of ‘zuiveren van lucht’ gaat, ik heb gepionierd 
met dergelijke concepten, tot volle tevredenheid van mijn 

klanten, maar moet na bijna 30 jaar toegeven dat we nog 
steeds in een experimentele fase verkeren. Niet wat betreft 
de primaire functie van het dak, het beschermen tegen de 
elementen, maar op het vlak van het toegepaste groen  
en de kansen die het dak biedt voor gebruik van regenwater 
en waterbeheer.”

“Architecten passen tegenwoordig een tiental sedumsoorten 
toe op groendaken terwijl er wel 500 soorten zijn. Of wat te 
denken van kruiden en grassen? De droogte van nu biedt 
misschien ruimte voor het maken van rozebotteldaken of 
 andere gewassen die een periode van meerdere weken 
 zonder water kunnen doorstaan. In ontwerpen en adviezen 
zie ik ‘groen’ als vertrekpunt en oplossing voor het creëren 
van duurzame, gezonde en sfeervolle leefomgevingen. 
 Daarbij moeten we al in de planfase de verbinding maken 
tussen het dak, de gevel en de omgeving van het gebouw 
voor een optimaal groen- en waterbeheer plan.”

BEGINNEN MET SCHOLEN
Van Vliet ziet bedrijventerreinen en scholen als meest 
 aantrekkelijke plaatsen om met intensieve vergroening te 
beginnen. Bedrijventerreinen voornamelijk vanwege hun 
volume en scholen vooral vanwege de gezondheid van  
de kinderen en het educatieve aspect. “Kinderen doen  
op school hun eerste ervaringen op en kunnen experimen-
teren met groen. Het is bewezen dat kinderen rustiger  
worden in een groene omgeving. Stel je voor dat je kind 
naar school fietst door een groene omgeving, dan kom je 
toch ontspannen aan, in tegenstelling tot in de auto zitten  
in het drukke verkeer?”

Samen met de UvA en de Hogeschool Amsterdam werkt zijn 
bureau aan diverse projecten. “Op school kun je nog vrij 
experimenteren en systemen uitproberen. En vaak met groot 
enthousiasme. Toen de begroeiing op een groen dak niet 
wilde gedijen, zochten de studenten naar nieuwe soorten 

die de omstandigheden wel aankonden. Ze experimenteren 
met planten die energie kunnen opwekken, met het beheren 
van water en het monitoren van de prestaties. Het project  
in Amsterdam is gekoppeld aan een les programma  
waaraan meerdere scholen in Amsterdam deelnemen,  
van MBO tot universiteiten.”

AUTARCTISCH  
TINY HOUSE
Het experiment naar het 
verbinden van dak/gevel 
en water beheer krijgt een 
eerste, kleine praktijkproef 
in het Stadspark Rotterdam. 
“Hier reali seren we een 
tiny-house, naar ontwerp 
van Faro Architecten en 
ideeën van buurt bewoners, 
dat volledig autarctisch is. 
Water dat op het groendak 
valt, gaat via een filter-
systeem in de groene gevel 
naar een opvang in een 
ruimte onder het maaiveld. 
Dat water kan vervolgens 
gebruikt worden in de 
woning of, met een op 
zonne-energie aangedre-

ven pompsysteem, op het groendak worden teruggepompt.”

Dat filteren en gebruiken van regenwater met de hulp van 
groene daken en gevels gaat als een rode draad door  
de projecten die Van Vliet door de jaren heen realiseerde. 
“Ik begon jaren geleden al met het aanleggen van terras-
sen op daken als de rijstvelden in de tropen. Met de moge-
lijkheid het water langzaam, steeds een niveau lager,  
te zuiveren en te benutten voor diverse plantensoorten.”  

WE VERKEREN NOG STEEDS  

IN EEN EXPERIMENTELE FASE 

Nu ziet hij veel mogelijkheden in het afvoeren van regen-
water via een groen filtersysteem aan de kopse kanten van 
gebouwblokken. Eén van de jongste ontwikkelingen is een 
groenfilter dat de regenpijp langs de gevel kan vervangen. 
Een 20 cm brede groene strook kan het regenwater bufferen 
in bakken met diverse beplanting. Hiermee legt Van Vliet 
langzaam maar zeker de verbinding met de ideale groene 
omgeving, waarin een nieuw evenwicht is gevonden tussen 
de samenleving en de natuur. ■

Sinds dit jaar is Eduard van Vliet lid van de  
Stichting Roof Update. Van Vliet is directeur van  
Green Art Solutions, het adviesbureau waarmee hij zijn pas-
sie voor de natuur gebruikt om groen en de leefomgeving 
nauw met elkaar te verbinden. Dat is ruim 30 jaar geleden 
begonnen met daktuinlandschappen en in de loop der jaren 
uitgegroeid tot een totaalconcept voor groen op daken, 
langs gevels en in tuinen. En tegenwoordig ook in kantoren, 
vergaderkamers en woonruimtes. “Het realiseren van de ge-
zonde stad is het doel van mijn projecten,” zegt hij. “De mens 
voelt zich het beste als hij is omringd met bomen en planten. 
In de steden hebben we die de laatste decennia nauwe-
lijks ruimte gegeven. Nu groeit het besef dat we niet zonder 
elkaar kunnen. Het groen moet terug in onze leefomgeving. 
Het verbinden van groen op de begane grond met groene 
daken en gevels vergroot de ruimte voor groen in de stad.
Hier kunnen we nog veel experimenteren.”

GROEN HEEFT VEEL TE BIEDEN
“Dat een groene omgeving goed is voor de mens, is inmid-
dels met diverse onderzoeksresultaten te ondersteunen.  
De combinatie van groen met waterbeheer biedt ijzersterke 
kansen onze steden beter leefbaar te maken. Ik verwacht dat 
regelgevers, de bouw en de stedelijke planners meer ruimte 
gaan geven aan groen en water in de stad,” zegt Van Vliet. 
Zo ziet hij voorbeelden van opdrachtgevers en wijkbewoners  
die groenere oplossingen voor wonen en werken eisen. 
Steeds vaker zijn er pioniers of voortrekkers in buurten die 
opstaan om groene initiatieven van de grond te krijgen.  
Ook denkt hij dat verandering naar een groenere stad 
gedreven zal worden door impulsen van partijen als grote 
verzekeraars. Zij willen de gezondheidsschade beperken die 
de mens in de stad leidt door fijnstof, hittestress en andere 

De leefbare stad leeft: de Gemeente Amsterdam presenteerde  

vorig jaar Plan Amsterdam 3-2017: ‘Bouwen aan een groene stad'

Eduard van Vliet: Groen hoort in de stad.
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Vernieuwd concept voor 
Vakbeurs Recycling 2018

Buiten het hart van de beurs is een gedeelte ingericht voor  
Bouw- en Sloopafval Recycling en Schroot & Metaal Recycling.  
Op het buitenterrein bevindt zich het nieuwe Demoplein.  
Het gedeelte Bouw- en Sloopafval staat tevens in verbinding 
met vakbeurs Asbestos, welke voor het eerst tegelijkertijd in 
Evenementenhal Gorinchem wordt georganiseerd. 

De negende editie van vakbeurs Recycling vindt plaats op 
dinsdag 20, woensdag 21 en donderdag 22 november 2018 
in Evenementenhal Gorinchem. ■

Vakbeurs Recycling gaat zich richten op de gehele keten van  
afval, inzameling, transport, sorteren/opslag en verwerken/ 
recyclen en speelt daarbij in op huidige thematieken uit 
deze schakels. Beursorganisator Easyfairs Evenementenhal 
wil aan de hand van dit vernieuwde concept de branche 
onder andere ondersteunen bij het behalen van de circulaire 
doelstellingen voor 2050.

NIEUWE PLATTEGROND
“De kracht van Recycling 2018 zit in de combinatie van 
 ontmoeting, kennisdeling, presentatie en demonstratie.  
Voor deze editie lanceren we een volledig nieuw ingedeelde 
plattegrond om het vernieuwde concept kracht bij te zetten”, 
zegt Debbie de Bruijn, adviseur van vakbeurs Recycling.

De verschillende schakels binnen de (afval)keten zijn duide-
lijk doorgevoerd in de nieuwe plattegrond. Iedere exposant 
wordt ingedeeld in één van de segmenten uit de (afval)-
keten. De Bruijn: “Dit geeft de bezoeker een overzichtelijk 
beeld van de exposantenindeling en op welke wijze hij/zij  
zich bevindt in de afvalketen. Het hart van de beursvloer 
wordt gedragen door twee kennistheaters, een innovatie/
start-up paviljoen en kennispartners/brancheverenigingen. 
In het hart van de beursvloer wordt ook een omvangrijk 
randprogramma georganiseerd.”

Thema’s die o.a. uitgelicht worden tijdens de beurs zijn:
•  Afval: Circulaire economie en samenwerken; 
•  Inzameling: Scheiden aan de bron vs. na-scheiden;
•  Transport: CO2 + milieu uitstoot;
•  Sorteren/opslag: Mechanisatie & robotisering, veiligheid 

(branden); 
•  Verwerken/recyclen: China + mechanisatie & robotisering.

Tevens wordt wederom het Recyclingsymposium geor-
ganiseerd door BRBS Recycling, FHG en ENVAQUA.  

RECYCLING

De vakbeurs Recycling 2018 legt haar focus komende editie op de behoefte 

van de bezoeker. Vanuit deze wens en behoefte is het concept aangepast en 

dit wordt de komende jaren verder doorontwikkeld.

... met de zonnestroomsystemen 
     van AaboGreenTech!

Duurzaam 
opgewekte 
energie...

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

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

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

Lange Linden 32
5433 NC Katwijk

T  088-9965680 
F  024-6782495

info@aabogreentech.nl
www.aabogreentech.nl

• Onderdeel van Aabo Trading: de grootste 
dakgroothandel van Nederland

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

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

micromanagement mogelijk
• Creëer samen met onze 

infraroodverwarming en warmtepompen 
en compleet duurzaam systeem 
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JET-Groep bouwt nieuwe  
fabriek in Nederland

De JET-Groep, met de hoofdvestiging in Hüllhorst 
(Oost-Westfalen, Duitsland) is aanbieder van 
 daglichtoplossingen, ventilatieproducten en rook- 
en warmteafvoerinstallaties (RWA) in Europa.  
Het productassortiment omvat in het bijzonder 
lichtkoepels en lichtbanden, die met name in  
de fabrieksbouw en in lokale bouwprojecten 
 worden gebruikt.

De bouw van de nieuwe locatie werd feestelijk 
geopend door wethouder Robert Tesselaar  
en directeur van JET Nederland Eric Gobes.  
Op het circa 20.000 m² grote terrein worden  
medio 2019 de bestaande Nederlandse JET- 
productielocaties geconcentreerd. Dit gebeurt  
in het kader van de algemene strategie van  
de  onderneming voor de optimalisatie van  
de productie, om te kunnen voldoen aan de  
eisen van klanten aan de Europese markt. 
 Distributie en support van de Nederlandse dochter-
onderneming JET BIK blijven op de bestaande 
locaties in Opmeer en Den Bosch. 

“De huidige vestigingen kunnen niet meer aan  
de toekomstige vraag voldoen”, licht JET-CEO  
Ralf Dahmer toe. “Door ze te verenigen, zetten we 
de volgende stap, zodat we onze efficiëntie en  
flexibiliteit nog verder kunnen verhogen.” Op het  
nieuwe terrein ontstaat een hypermodern productie-  
en kantoorgebouw. Van daaruit is het zaak,  
aldus Dahmer, om de positie van de JET-Groep  
als Europese marktleider op het gebied van 
 daglicht en RWA in industriële, platte daken verder 
uit te bouwen.

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

BEDRIJFSNIEUWS

De JET-Groep, Europese marktleider voor daglichtelementen en  

glasconstructies, sloeg op 3 juli de eerste paal in de grond voor  

de bouw van haar nieuwe  

productielocatie in Opmeer  

(Noord-Holland). 

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

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

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

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

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

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

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

Heritage Slate 
Hoogwaardige rubber dakleien

Alle voordelen op een rij 

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

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

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

(cradle to cradle)

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

Het nieuwe klassiek.

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

Scherpe prijzen

Onafhankelijk

Snelle levering  
geheel Nederland

Enkel A-kwaliteit 
materialen

30 jaar ervaring  
vakkundig dakadvies

Ruim assortiment  
om een topkwaliteit 
dak te maken

€

100%

A

30

Service = ons motto

www.beelen.nl



Hoofdkantoor Snake Line B.V.

Kritzingerlaan 61
3707 TB Zeist

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

Kantoor Culemborg

Achter de Vismarkt 10
4101 AD Culemborg

T: +31 (0)345 77 87 86
E: info@snakeline.nl
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Railsysteem, geschikt voor 
sporenkappen en prefab 
dakelementen.

www.snakeline.nl

Dit is de meest 
mobiele valbeveiliging 
op kleine daken!
Iedereen die op hoogte werkt, 
wil (moet) beveiligd zijn tegen 
het vallen van die hoogte. 
Voor grote (dak-)oppervlakken zijn 
al veel oplossingen voorhanden. 
Maar wat als het oppervlak klein is? 
En wat als ook de rand van het dak 

of platform bewerkt moet kunnen worden? Dan is er WireworkeR, 
een snel op te zetten, mobiele valbeveiliging voor kleine daken.

WireworkeR-systemen zijn snel te installeren op bergingen, carports, 
garages en de uitbouw van een (woon)huis, maar ook op een container, 
dakbeschot of transformatorhuisje. Voor inspectie, onderhoud of voor 
het aanbrengen van dakbedekking of coating op een dak of container, 
is WireworkeR de meest tijd-e�  ciënte oplossing; binnen een kwartier 
is het systeem door één persoon te installeren.

WireworkeR is ontwikkeld en getest volgens EN 795 B 
(mobiele ankerpunten) 

WIJ HOUDEN U OP DE HOOGTE 

Meer weten ?  all-up.nl +31 (0) 546 - 544724
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IBS Consultants richt 
dakadviesbureau op

IBS DakConsult B.V. is een recentelijk opgestarte 
zusteronderneming van IBS Consultants bv.
Binnen de bouwwereld is geveltechnisch advies-
bureau IBS een belangrijke speler als het aankomt 
op gevel- en glastechniek. Ze zijn sterk in het verta-
len van de theorie naar praktische uitvoerbaarheid. 
Als onafhankelijk gevelspecialist kijken zij niet alleen 
naar de esthetische aspecten en de kosten van  
de gevel. Ook techniek, veiligheid, duurzaamheid, 
functionaliteit en onderhoud vallen onder de  
expertise van het bureau.

Wiebe Fokkema kan bogen op ruim 30 jaar ervaring 
binnen de dakenbranche. Zo heeft hij ervaring 
opgedaan binnen de diverse bedrijven in vele 
verschillende managementfuncties en met vele 
verschillende dakbedekkingsmaterialen. Daarnaast 
was hij vele jaren, naast oprichter, bestuurslid van 
de Verenigde EPDM Systeem Producenten (VESP) 
en lid van het College van Deskundigen voor de 
Isolatie- en Dak industrie (IsDa).

Wiebe Fokkema en de directie van IBS Consultants, 
bestaande uit Kees Isendoorn, Ralph van der Stel 
en Peter de Boer, zijn geen onbekenden voor elkaar. 
Al meer dan 20 jaar hebben de heren een zeer 
goede, vriendschappelijk band. Het samenbundelen 
van hun expertise en ervaring voelde voor hen als 
een logische stap op het juiste moment. 

Met de oprichting van IBS DakConsult voldoet IBS 
aan de vraag van vele van haar opdrachtgevers, 
om hen niet alleen te ondersteunen bij de gevel 
maar bij het verstrekken van adviezen en oplossingen 
voor de gehele gebouwschil. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

BEDRIJFSNIEUWS

Met ingang van 1 augustus 2018 is Wiebe Fokkema toegetreden tot  

IBS Consultants in de functie van senior adviseur en directeur van het  

nieuw opgerichte IBS DakConsult bv.

Noteer vast in uw agenda:
vrijdag 22 maart 2019

?
Binnenkort meer informatie...



Roofs     71

Bezint eer ge begint

het doorlopen van een aantal korte vragen/checks om 
zeker te stellen of de werkzaamheden veilig kunnen worden 
uitgevoerd en/of opnieuw kunnen worden gestart. 

Super natuurlijk dat er voor aanvang gelet wordt op veilig-
heid. Dat wil je natuurlijk overal en altijd; en ook wil je dat 
iedereen dat doet. Om dit te bewerkstelligen is de LMRA 
bedacht. Maar onze medewerkers hebben ontzettend veel 
moeite gehad om deze afkorting te onthouden. Dit heeft 
 jaren geduurd. We hebben hier veel aandacht aan gege-
ven, ondermeer in de toolboxmeetingen en werkplekinspec-
ties. En nog krijg je soms geen antwoord als je vraagt naar 
de LMRA.

Ik denk dat we goed uit de voeten hadden gekund met 
het oude spreekwoord ‘Bezint eer ge begint’. Maar goed: 
langzaamaan begint LMRA in te burgeren in het jargon en 
daar zullen we het mee moeten doen. Belangrijk is dat er 
elke dag nagedacht wordt om veilig te werken, en daar sta 
ik helemaal achter. 

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

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

Vitaliteitsmanagement gaat om het versterken van mensen 
en de organisatie. Dit levert diverse voordelen op, onder 
meer: hogere medewerkerstevredenheid, minder uitval en 
minder verzuim, hogere productiviteit, efficiënter werken en 
hogere klanttevredenheid. Dakdekkers- en installatiebedrijf 
Gebr. Janssen uit het Brabantse Beugen is met deze  materie 
aan de slag gegaan. De vele stapjes die op dit gebied 
worden gezet, maken samen een flinke stap. Eén van deze 
stapjes is de LMRA.

Halfweg jaren tachtig ben ik opgeroepen voor mijn bijdrage 
aan de militaire dienstplicht. Daar werd ik bedolven onder 
de meest waanzinnige afkortingen. Ingedeeld bij de AAT 
ging ik namelijk als Sld met mijn LT ’s morgens op pad met 
de Laro. Tja, als je dit leest dan denk je: ‘Waar gaat dit over?’ 
En terecht! Voor degenen die al langer rondliepen in een 
groen tenue was dit gesneden koek, maar ook zij hebben dit 
jargon zich eigen moeten maken. Maar als je eenmaal met 
deze afkortingen bekend bent, kun je er gemakkelijk mee 
communiceren. Het zijn eenvoudige afkortingen… 
Maar dan de LMRA! Als iets niet lekker bekt, dan is het wel de  
‘LMRA’. De afkorting staat voor de Laatste Minuut Risico Analyse.  
Wie dit toch verzonnen heeft! Wanneer we uit het oog verlie-
zen dat begrepen worden de kern is van alles, dan zullen we 
geen stap verder komen. Waarom dan zo moeilijk doen? 

De LMRA is een korte risicobeoordeling, welke direct voor 
aanvang van de werkzaamheden op de werkplek wordt 
uitgevoerd door de medewerkers die de werkzaamheden 
gaan uitvoeren. Het doel van de LMRA is dat medewerkers 
zich op de werkplek ervan bewust zijn of alle (potentiële) 
veiligheids-, gezondheids- en milieurisico’s zijn onderkend  
en of er voldoende beheersmaatregelen zijn getroffen om 
ongevallen te voorkomen. De LMRA wordt uitgevoerd middels  

VEILIG EN GEZOND WERKEN

Vitale, fitte, gezonde en gemoti-

veerde mensen in en om het 

 bedrijf - en balans in het leven:  

dat zijn de uitgangspunten van het  

vitaliteitsmanagementprogramma 

‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

Dakspecialisten op internet

www.euroaluminium.nl www.vebidak.nl

www.eurofast.nl

www.flowlight.nl

www.firestonebpe.nl

RubberGard™ EPDM 
en UltraPly™ TPO Daksystemen

Experts in 
dak- en gevelgroen

www.btl.nl

www.domelichtstraten.nl

www.zinkmeesters.nl

www.aabo.nl

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.

AABOZINK

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabo�x.nl

DakInspectie DakInspectie DakInspectie
AdviesBuro

AABOTOOLS
Gereedschap voor professionals.

www.aabotools.nl

«tools for 
professionals»

www.leister.nl We know how.

www.provatherm.nl

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

www.weversbv.nl

Gereedschappen & machines
voor loodgieters & installateurs

www.weversbv.nl

www.continu-isolatie.nl

www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

www.daktechniekholland.nl

www.beelenbv.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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agenda
19 september 2018
SEMINAR ‘WATER IN SMART CITIES –  
LEEFBAARHEID DOOR GROENBLAUWE DAKEN’
Lindenhof te Nijmegen
Info: www.h20waternetwerk.nl

20 september 2018 
NATIONALE GROENDAG 
World Trade Center, Den Haag 
Info: www.nationalegroendag.nl

9-11 oktober 2018
VAKBEURS ENERGIE 2018
Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch
Info: www.vakbeursenergie.nl

13 november 2018
PROBASYS BENELUX MANAGEMENT SYMPOSIUM 2018
Mariënhof te Amersfoort
Info: www.probasysbenelux.nl

13-14 november 2018 
BESTELAUTO EXPO 2018 
Expo Houten
Info: www.bestelauto-expo.nl

30 november 2018
BELGIAN ROOF DAY 2018
Brussels Kart Expo, Brussel (B)
Info: www.belgianroofday.be

P E R S O N A L I A
EUROFAST® 

Per 1 april 2018 is Marcel de Bruin  
gestart met zijn werkzaamheden  

als ‘technical commercial represen-
tative’ voor Eurofast®. Marcel was  
de laatste vijf jaar werkzaam bij 

 Firestone Building Products. 

Per 4 juni 2018 is Bregje Klaassen 
 gestart met haar werkzaamheden  

als ‘internal sales’ voor Eurofast®.  
Bregje was eerder werkzaam in 

 salesfuncties en heeft ruim drie jaar  
de functie van event manager  

mogen bekleden. 

AANNEMERSFEDERATIE NEDERLAND
Per 28 juni 2018 is Riek Siertsema  
de nieuwe voorzitter van Aannemers-
federatie Nederland Bouw en Infra,  
de koepelorganisatie voor het   
midden- en kleinbedrijf in bouw en infra. 
Siertsema volgt Henk Klein Poelhuis op 
die per 1 januari j.l. afscheid nam als 
voorzitter van de AFNL. 

EERSTE WATERDICHTE VEILIGHEIDSSCHOEN (S3)  
MET 360° ADEMEND VERMOGEN
Solid Gear lanceert de ONE GTX voorzien van de innovatieve GORE-TEX® 
SURROUND® technologie als eerste op de markt. Dankzij de technologie 
garandeert de veiligheidsschoen niet alleen totale waterdichtheid,  
maar ook 360 graden ademend vermogen. 

Vocht en warmte worden normaal gesproken alleen via de bovenkant 
van de schoen geleid. Bij de ONE GTX wordt vocht ook naar beneden via 
de zool naar buiten geleid door de speciaal ontworpen zoolopeningen. 
Hierdoor blijven de voeten droog en comfortabel, waardoor een optimale 
temperatuur voor de voet wordt gecreëerd. De fabrikant heeft een eigen 
assortiment sokken dat uitstekend samengaat met de ONE GTX.

27

NIEUW

SOLID GEAR ONE GTX
ONE from SOLID GEAR is something the safety shoe market has never seen before.
360° breathability and waterproofness with GORE-TEX® SURROUND® technology together with safety 
classification S3. SOLID GEAR has together with GORE® created a unique product, leaving all other 
waterproof safety shoes on the market far behind. Experience ONE from SOLID GEAR and step into the 
future of safety shoes.

ART. SG77001
Upper:

Membrane:
Outsole:

Midsole 1: 
Midsole 2: 

Footbed:

Feature:
Fit:

Sizes:
Safety standard:

Protection:

Lightweight StarKnit
GORE-TEX® SURROUND®
Anti-slip and oil resistant rubber
EVA
EVA
Highly breathable, moisture wicking and antibacterial 
PU foam
TPU heel shank
Wide
36-48
EN 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR
NANO toe cap and composite plate

ONE van Solid Gear is iets dat de veiligheidsschoenen branche nooit eerder heeft gezien. 360° adfemend 
vermogen én waterdichtheid met GORE-TEX® SURROUND® technologie gecombineerd met veiligheids-
klasse S3. Solid Gear heeft voor deze schoen samengewerkt met GORE® en een uniek product gecreërd, 
die alle andere waterdichte veiligheidsschoenen ver achter zich laat. Ervaar ONE en stap in de toekomst 
van veiligheidsschoenen.

Bovenzijde:
Membraan: 
Buitenzool:

Tussenzool1:
Tussenzool 2:

Inlegzool:

Feature: 
Pasvorm:

Maten:
Veiligheidsstandaard:

Bescherming:

Lichtgewicht StarKnit
GORE-TEX® SURROUND®
Anti-slip en oliebestendig rubber
EVA 
EVA
Zeer ademend moisture wicking en anitbacterieel PU 
foam
TPU hielbescherming
Breed
36-48
EN 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR 
NANO veiligheidsneus en composiet cambreur

HELFT GELDVERSTREKKERS FRUSTREERT ENERGIEBESPARING 
Huizenkopers krijgen bij een kwart van de geldverstrekkers ‘nee’ te horen als ze de wettelijk 
toegestane 106 % willen lenen om hun nieuwe woning energiezuiniger te maken. Dit blijkt uit 
onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder 31 geldverstrekkers. 

Een kleine 30 % wil hun klanten wel meer lenen voor verduurzaming van hun woning, maar 
berekenen daarvoor een renteopslag over het hele hypotheekbedrag dat kan oplopen tot 
meer dan een half procent.

Vereniging Eigen Huis roept banken en andere geldverstrekkers op om kopers te helpen  
bij de verduurzaming van hun nieuwe huis, zonder daarbij drempels op te werpen.  
Straffen met een hogere rente hoort daar zeker niet bij. De vereniging schrijft hierover een  
brief aan minister Ollongren.

VLA NIEUWE PARTNER IN ONDERZOEK NAAR  
FIJNSTOFREDUCTIE IN EN OM GEBOUWEN 

TVVL en VCCN zijn verheugd dat de Vereniging Leveranciers 
van Luchttechnische Apparaten (VLA) zich als Partner heeft 

aangesloten bij het onderzoek naar fijnstofreductie in en om 
gebouwen. Dit gebeurde door ondertekening van de over-

eenkomst door Erik van Heuveln, Voorzitter VLA en John Lens, 
Directeur TVVL na afloop van de Algemene Ledenvergadering 

van VLA in Bunnik. 

Eerder dit jaar startten TVVL en VCCN met een driejarig prak-
tijkonderzoek, waarmee ze nieuwe inzichten opdoen in het 
reduceren van de hoeveelheid fijnstof in en om gebouwen. 
In dit onderzoek worden vijf gebouwen met uiteenlopende 

gebruikersfuncties en op zeer belaste locaties onder de loep 
genomen en gebruikt als testcase voor het verder terugdrin-

gen van fijnstof in Nederland. Door dit in vijf typen gebouwen 
te onderzoeken, ontstaat een palet aan maatregelen dat 

breed inzetbaar is in de gehele gebouwde omgeving en direct 
invloed heeft op de kwaliteit van de woon- en werkomgeving. 

RECTICEL INSULATION LANCEERT NIEUWE WEBSITE
Recticel Insulation heeft haar website vernieuwd. Op de site vinden 

betrokkenen uitgebreide informatie over de isolatieproducten  
en -oplossingen. De site begeleidt de bezoeker als een isolatie-
gids tot de juiste oplossing met de nodige installatievideo’s, 
technische specificaties en cases.
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Optigroen www.optigroen.nl

Actiondak www.actiondak.nl

IKO nl.iko.com

Artilan bv www.artilan.nl

Aabo Greentech www.aabogreentech.nl

Jet Bik www.jet-bik.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

All Up www.all-up.nl

Beelen Dakmaterialen www.beelen.nl

Snakeline bv www.snakeline.nl

WireworkeR www.wireworker.nl

Kingspan Unidek www.unidek-eps.com

Unilin Insulation bv www.unilininsulation.com

Velux www.velux.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Dakea www.altaterra.eu

Continu Isolatiewerken www.continu-isolatiewerken.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Anjo www.anjo.nl

Boko www.boko.nl

Kedge Safety Systems bv www.kedge.nu

Mawipex Handelsmaatschappij bv www.mawipex.nl

BDA Opleidingen www.bdaopleidingen.nl

ZinCo Benelux bv www.zinco.nl

BTL www.btl.nl

Zoontjens Beton www.zoontjens.nl
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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
Luchtdicht bouwen

AAN TAFEL MET…
Harry Nieman

INTERVIEW
Edwin van Dijk en Ron Laurentzen (SealEco)

LUCHTDICHT BOUWEN
Luchtdicht bouwen abracadabra…

De volgende Roofs verschijnt op 7 september 2018

InsulationInsulation

BELOOPBAARHEID

CONSTANT

98%
LUCHT

Unidek Platinum Kameleon
 UNIVERSEEL TOEPASBARE THERMISCHE DAKISOLATIE

www.unidek-eps.com

11840_adv_Unidek Platinum Kameleon_230x300mm.indd   1 28-08-17   08:54



isolatiedikte vanaf 20 mm 
t/m 160 mm leverbaar

UTHERM ROOF PIR L
ISOLATIEPLATEN VOOR 
HET PLATDAK

Afmetingen: 1200 x 600 mm 
en 2500 x 1200 mm

Utherm dakisolatieplaten met PIR-hardschuim bieden een 

hoog isolatierendement, zijn vochtongevoelig en licht van gewicht. 

De isolatieplaten zijn drukvast, waardoor ze goed beloopbaar zijn 

en ze zijn makkelijk te verwerken en te monteren omdat PIR 

vormvast is.

De isolatieplaten zijn leverbaar met 2-zijdige cacheerlaag 

van dampdicht ALU-Laminaat.

Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl


