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Code Rood of een  
grote uitdaging?
Tijdens een lange autorit luisterde ik laatst naar het  
interview dat Sven Kockelmann had met de directeur van 
Bouwend Nederland, Fries Heinis.  Aanleiding voor het 
 gesprek was het bericht dat de beoogde productie van 
75.000 woningen per jaar dit jaar, en waarschijnlijk ook 
volgend jaar, niet zal worden gehaald, vanwege het enorme 
personeelstekort waar de bouw momenteel mee te kampen 
heeft. In de crisisjaren is enorm veel vakmanschap uit de 
branche weggevloeid en nu het beter gaat, zie je dat deze 
mensen niet of nauwelijks in de branche terugkeren.

Dit is niet alleen problematisch vanwege de bouwkwaliteit en 
de woningnood, maar ook in verband met de milieudoelstel
lingen: van de zogeheten ‘verduurzaming’ van de (nieuwe 
en bestaande) bouw komt op deze manier veel te weinig 
terecht. De vereniging voor ontwikkelaars en bouwonder
nemers NVB gaf daarom medio augustus een Code Rood af:  
“Sinds de crisis is het aanbod aan nieuwe koopwoningen 
[…] nagenoeg gehalveerd bij een vraag die meer dan het 
dubbele is. […] Dergelijke productiedalingen zijn niet goed. 
Daar betalen we nu met elkaar een hoge rekening voor met 
het risico dat we straks weer in een diep dal terechtkomen.” 

Heinis erkende het probleem, maar weigerde mee te doen 
aan het luiden van de noodklok. “Code Rood? Ik spreek liever  
van een grote uitdaging.” Na een korte stilte zei Kockelmann: 
“Wat een verschrikkelijk woord.” “Jawel,” beaamde Heinis. 
“Maar ‘Code Rood’ is ook zo wat.” Hij stelde verder de pro
blemen niet te willen ontkennen, maar gaf aan daar toch 
vooral aanleiding in te zien de handen flink uit de mouwen 
te steken – en gaf voorbeelden van hoe Bouwend Nederland 
met de problematiek aan de slag is gegaan.

Het siert Heinis dat hij zo positief naar de wereld kijkt, maar ik  
moest onwillekeurig denken aan het orkestje dat lustig door 
speelde terwijl de Titanic aan het zinken was. Hoe Kockelmann  
ook zijn best deed, hij kreeg Heinis niet in paniek. Dat de 
directeur van de grootste brancheorganisatie voor de bouw 
weigert de noodklok te luiden mag verbazingwekkend heten, 
gezien de staat waar de bouw zich momenteel in bevindt. 
Veel kennis en knowhow is verdwenen en de handen die 
het werk moeten uitvoeren zijn ook weg. En ‘verdwenen’ 
betekent in dit geval ook echt: weg, foetsie. Want het blijkt 
(niet heel verbazingwekkend) dat het personeel dat tijdens 
de crisisjaren is ontslagen, niet staat te popelen om opnieuw 
in de bouw te gaan werken. De vraag is veel groter dan de 
capaciteit van de bouw en dat heeft zijn effecten.

Er was in principe niet zo veel in te brengen tegen wat  Heinis 
allemaal n de uitzending zei: ja, de situatie is ernstig en de 
branche werkt er keihard aan om de problemen het hoofd 

te bieden. Wat moet hij  
anders zeggen? Ik snap 
wel dat hij niet meeging 
in de stemmingmakerij 
van de interviewer. Het 
roepen dat er een crisis 
op komst is draagt niet 
zelden bij aan het ont 
staan van die crisis. En je 
gaat de problemen inder
daad het best te lijf met een 
gezonde dosis optimisme. 

Maar toch: een Code Rood is iets wezenlijk anders dan een 
‘grote uitdaging’. En dat is méér dan een woordspelletje. 
Het uitroepen van een Code Rood heeft een heel duidelijke 
functie, namelijk: mensen bewust maken van het gevaar 
en ertoe te bewegen maatregelen te nemen, als het moet 
drastische maatregelen. Terecht waarschuwt de NVB voor 
een nieuwe economische crisis. Het niet realiseren van de 
milieudoelstellingen is, gezien de klimaatverandering die 
duidelijk merkbaar begint te worden, minstens zo ernstig.  
Als in deze situatie niet stevig aan de bel wordt getrokken, 
wanneer dan wel? 

Tegelijk maakt het uiteindelijk in praktisch opzicht natuurlijk 
niet zo veel uit of je ‘Code Rood!!’ roept, of glimlacht dat we 
te maken hebben met een grote uitdaging. Belangrijk is dat 
de ernst van de situatie duidelijk is. De maatregelen die de 
bouwbranche en de overheid nemen om de capaciteit van 
de bouw te vergroten en de milieudoelstellingen te halen 
(en dan heb ik het nog niet eens over het Asbestdaken
verbod) zijn duidelijk niet voldoende. Code Rood of grote 
uitdaging, we moeten aan de slag!

Edwin Fagel
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De dakrenovatie van een opvallend gebouw van de Nederlandse  

Spoorwegen aan de Hanzelaan in Zwolle is onlangs voorzien van een  

nieuwe, witte TPO dakbedekking. Dat klinkt eenvoudiger dan het is  

geweest: de bijzondere vormgeving van het dak met sierlijke bogen  

zorgde ervoor dat het voor het verantwoordelijke dakbedekkingsbedrijf  

Van Venrooy Dakbedekking een bijzonder intensieve klus was. 

Markant bogendak krijgt 
nieuwe dakbedekking

Edwin Fagel

Het betreft het voormalige pand van een justintime motoren  
fabriek, die in 1996 is gerealiseerd. In totaal bestaat het 
gebouw uit vier hallen, waarbij de vierde dwars staat op de 
andere drie. De hallen zijn ieder 110 meter lang en 32 meter 
breed. Sinds 2005 is het pand in het bezit van de Neder
landse Spoorwegen en voornamelijk in gebruik als magazijn. 
Maar oorspronkelijk werden er in het gebouw, dat een totale 
oppervlakte heeft van ruim 12.000 m², motoren gebouwd 
van 2000 kW tot 14000 kW en de bijbehorende kostbare  
en gevoelige onderdelen bewerkt en verwerkt. Vanwege dit   
proces was het belangrijk dat het binnenklimaat werd 
 gecontroleerd en de temperatuur stabiel zou blijven.  
Daarvoor had men enorme luchtbehandelingsinstallaties 
in gebruik. Ook had men om deze reden gekozen voor een 
lichte, reflecterende dakbedekking, namelijk een grijze pvc. 

Om de machines en de onderdelen te beschermen, was het  
van belang om de kans op lekkages te minimaliseren. 
Architect Gert Grosfeld was daarom gevraagd een ontwerp 
te maken waarbij de installatie voor o.a. luchtbehandeling 
onder het dakvlak zou worden verwerkt. Het dak hoefde 
daardoor niet te worden betreden voor onderhoud.  
De architect bedacht een dak dat is opgebouwd uit 
 sheddaken die zijn vormgegeven als stalen bogen,  

waar de luchtbehandelingsinstallaties onder zijn geplaatst.  
Het dak was oorspronkelijk voorzien van een grijze pvc 
 dakbedekking en een isolatielaag van 10 cm steenwol.

DAKRENOVATIE
De dakbedekking heeft al die jaren uitstekend gefunctio
neerd, maar gebouwbeheerder Sipke Miedema van  
Imotep Zwolle bv realiseerde zich wel dat hij preventief met 
het dak aan de slag zou moeten. “Het pvc heeft namelijk als 
eigenschap dat de weekmakers in de loop der jaren uitlo
gen en dat heeft tot gevolg dat het materiaal broos wordt,” 
vertelt hij. “Om te voorkomen dat er problemen zouden  
ontstaan, was het dus van belang om de dakbedekking tijdig 
te vervangen. Daar komt bij dat het steenwol ter plaatse  
van de goten (met een breedte van 3 meter) was ingezakt, 
als gevolg van beloping waar het systeem niet op was bere
kend. Op termijn levert dit problemen op voor de waterdichte 
laag, met name wanneer deze wordt belopen.”

Besloten werd, een nieuwe dakbedekking ter plaatse van  
de bogen aan te brengen. Ter plaatse van de goten werd  
de dakopbouw tot op het staal verwijderd. De bestaande 
isola tielaag werd vervangen door de beloopbare  
Tauroxx steenwolisolatie van producent ROCKWOOL (10 cm). 
Als water dichte laag is gekozen voor een witte Flagon TPO 
van Soprema (1,5 mm). De dakbedekking werd mechanisch 

JHet Dak van het  aar 2018

6     Roofs
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bevestigd en in de overlappen geföhnd. “Hoewel het de be
doeling is dat de hallen energiezuinig blijven, was er verder 
niet echt een dwingende reden om te kiezen voor een witte 
dakbedekking,“ vertelt Miedema. “Het luistert immers niet 
meer zo nauw met het binnenklimaat van het gebouw. Toch 
hebben we voor een witte dakbedekking gekozen, vooral 
vanwege de architectonische waarde van het gebouw. Het 
is voor Zwolle een iconisch en beeldbepalend dak en het 
zou daarom zonde zijn om hier een standaard zwarte dakbe
dekking op aan te brengen.”

Miedema: “Hoewel Van Venrooy feitelijk als vast dakdek
kersbedrijf voor de locatie aan de Hanzelaan van de 
 Nederlandse Spoorwegen fungeert, heeft het bedrijf dit 
project via aanbesteding verkregen. Het had eenvoudigweg 
de meest gunstige aanbieding. Het project ging medio 2017 
van start en het was de bedoeling om het werk binnen een 
jaar af te ronden. Vanwege de weersomstandigheden is 
echter halverwege de looptijd besloten de werkzaamheden 
te staken en het project in het voorjaar en zomer van 2018  
af te ronden. 

Projectleider Gerard de Vries van Van Venrooy  Dakbedekking 
vertelt dat dit te maken had met de vormgeving van het 
dak. “Bij vochtig weer, maar ook als ’s ochtends de dauw op 
het dak lag, was de dakbedekking spekglad. De  dakhelling 
waarop gewerkt moest worden, maakte dat dit voor een on 
werkbare situatie zorgde, waarbij de veiligheid en de gezond  
heid van onze mensen niet meer kon worden gegarandeerd.” 

“De afgelopen maanden hebben we vanwege de aanhou
dende droogte in dat opzicht geen klagen gehad. Integen
deel, nu bleken het zonlicht en de warmte de verzwarende 
factoren. Met name in de ‘dalen’ van de bogen was de  
temperatuur af en toe ondraaglijk heet. De reflecterende 
witte dakbedekking zorgde ervoor dat een goede zonnebril 
geen overbodige luxe was. En de mannen waren zelf ook wit, 
maar dan van de dikke laag zonnebrand die voort durend 
moest worden gesmeerd. Vanzelfsprekend hebben we  
de werktijden op de hitte aangepast.” Het dak werd medio 
augustus van dit jaar afgerond.

JHet Dak van het  aar 2018

INTENSIEF
Een intensieve klus: uiteindelijk is er zo’n 20 à 25 km aan 
naden geföhnd op het dak. Op de hellingen van de  
bogen moest dit gebeuren vanaf een rubberen trapje.  
Het dakdekkersbedrijf had standaard een ploeg van  
zes man op het werk, waarbij ieder een eigen ‘specialiteit’ 
had. Het resultaat is een mooi staaltje vakwerk geworden. 

De uiteinden van de sheddaken steken uit, hier heeft het 
dakdekkersbedrijf met een TPO folie en een aluminium 
randafwerking een fraaie afwerking bewerkstelligd, waarbij 
de dakrand iets verder naar beneden is getrokken om een 
zekere waterdichte aansluiting te verkrijgen. Om op deze 
plaatsen veilig te kunnen werken, moest een speciale  
steigerconstructie worden gerealiseerd. 

De logistieke organisatie was eveneens niet eenvoudig, 
met name omdat het ondoenlijk was om op dit complexe 
 bogendak een afstand af te leggen met een zware belasting. 
De tijd en plaats waar de materialen op het dak zouden 
 worden geplaatst, moest daarom goed worden gepland. 
Tegelijk werd dan direct het afval van het dak worden 
 afgevoerd. Vanwege de hoogte van het dak waren er spe
ciale kranen nodig, namelijk de Spierings 1265AT6kranen, 
deze bereiken een hoogte van 60 meter.

Nu het werk is afgerond, kijkt de dakdekker terug op een 
bijzondere klus die een fraai resultaat heeft opgeleverd.  
Het voor Zwolle beeldbepalende gebouw blijft hierdoor  
voor de stad behouden. ■
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HARRY NIEMAN IN ACHT VRAGEN

BURGERLIJKE STAAT?
GETROUWD, SINDS 39 JAAR.

KINDEREN?
TWEE DOCHTERS VAN 29 EN 26. MET NAME 
BIJ DE OUDSTE VALT DE APPEL NIET VER  
VAN DE BOOM: ZE HEEFT NA HAAR HTS  
IN AMSTERDAM DE MASTEROPLEIDING 
CONSTRUCTION, MANAGEMENT & 
 ENGINEERING (CME) AAN DE TU EINDHOVEN  
GEVOLGD. HAAR AFSTUDEERSCRIPTIE GING OVER HET WKB. ZIJ WERKT NU BIJ  
EEN PROJECTONTWIKKELAAR. DE JONGSTE HEEFT EEN HBOOPLEIDING  
(MEDIA EN ENTERTAINMENTMANAGEMENT) AFGEROND EN WERKT BIJ EEN 
EVENEMENTEN BUREAU GESPECIALISEERD IN TROUWCEREMONIES. 

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT?
IK HOU VAN LANGE AFSTANDSLOPEN (HOEWEL DE AFSTANDEN NA MIJN 60STE 
STEEDS KORTER WERDEN), TAFELTENNIS EN DOE AAN YOGA, DAARDOOR BLIJF IK FIT. 
EN IK LEES GRAAG.

FAVORIETE MUZIEK?
IK HEB NOG STEEDS ALLES VAN THE BEATLES. MAAR IK LUISTER OOK GRAAG NAAR 
BIJVOORBEELD AMY WINEHOUSE OF KLASSIEKE MUZIEK. ALS IK KLASSIEK LUISTER, 
ZIJN DAT VAAK DE GROTE COMPONISTEN: BACH, CHOPIN, ETC. 

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING?
WE GAAN VAAK NAAR GRIEKENLAND. MAAR DE VERDER WEG GELEGEN 
 BESTEMMINGEN ALS CANADA, DE VERENIGDE STATEN EN NIEUW ZEELAND ZIJN 
NATUURLIJK OOK ZEER INDRUKWEKKEND.

FAVORIETE STAD?
STOCKHOLM WORDT OOK WEL HET VENETIË VAN HET NOORDEN GENOEMD,  
DAT VIND IK EEN PRACHTIGE STAD. 

FAVORIETE ARCHITECT/GEBOUW?
DE DUITSE ARCHITECT HANS KOLLHOFF. IK HOU VAN ZIJN EERLIJKE MATERIAAL
GEBRUIK EN SYMMETRISCHE VORMEN.

WAAR BEN JE HET MEEST TROTS OP?
MIJN GEZIN NATUURLIJK. OP PROFESSIONEEL GEBIED BEN IK ER VOORAL TROTS  
OP DAT HET BEDRIJF DAT IK HEB OPGERICHT EN DAT IS UITGEGROEID TOT EEN 
 ONDERNEMING MET MEER DAN 140 MEDEWERKERS . 

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.

Kennis en proces moeten met 
elkaar worden vervlochten

AAN TAFEL MET… HARRY NIEMAN

BOUWKWALITEIT
Gedurende het gehele bouwproces krijgen de beslissers 
immers prikkels om keuzes te maken die nadelig zijn voor 
de kwaliteit van het bouwwerk. Soms zijn die keuzes bewust 
(bijvoorbeeld vanwege de prijs), soms ook onbewust  
(vanwege onwetendheid). Nieman: “Dat laatste is natuurlijk 
niet vreemd, je kunt niet alles weten. Maar je moet wel  
weten wat je niet weet.”

“Kennis en proces horen bij elkaar,” vervolgt hij. “Momenteel 
staan ze veel te veel naast elkaar: die twee moeten met 
elkaar worden vervlochten. Daarvoor moet, veel intensiever 
dan nu gebeurt, worden samengewerkt en gecommuni
ceerd. De verantwoordelijkheden moeten veel helderder  
zijn en duidelijk worden vastgelegd. En we moeten naar  
een goed functionerend apparaat dat kan zorgen voor de 
handhaving op de bouwregelgeving.” 

“Uitgangspunt van de nieuwe systematiek is zekerheid te 
creëren voor de opdrachtgever en de gebouwgebruiker:  
de klant mag ervan uitgaan dat het bouwwerk voldoet  
aan de eisen die eraan worden gesteld. Dat betekent dat 
een systematiek moet worden ontwikkeld, waarbij enerzijds 
de kennis en kunde van de bouwer optimaal tot zijn recht 
kan komen en anderzijds de kwaliteit van het werk wordt  
geoptimaliseerd. Door de verantwoordelijkheid primair te 
leggen waar die ligt, bij de aannemer, en de bewijslast ook 
bij deze partij neer te leggen, wordt bewerkstelligd dat de in 
de markt aanwezige kennis en expertise ook daadwerkelijk 
wordt aangewend om de kwaliteit van de bouwwerken  
te optimaliseren.

CONTROLE BOUWKWALITEIT
“Het systeem van handhaving waar we nu mee werken, 
 functioneert niet. We kunnen verzinnen wat we willen, maar als  
er geen controle en handhaving is, zal het onvoldoende 
leiden tot een verbeterde bouwkwaliteit. Momenteel vindt  
de vergunningverlening plaats op basis van het ontwerp, 
maar een bouwplan wordt per definitie niet uitgevoerd  
zoals het op tekening staat. De overheid is op sommige 

onderwerpen bijzonder ambitieus, we gaan bijvoorbeeld 
‘van gas los’, we willen gezonde woningen en gebouwen 
en de eisen op het gebied van duurzaamheid en energie
besparing worden steeds verder aangescherpt. In 2030 moet 
er 50% minder primaire grondstoffen vin de bouw gebruikt 
worden en in 2050 moet de bouw volledig circulair zijn.  
Maar hoe wordt gemonitord of aan de doelstellingen wordt 
voldaan? Het antwoord is dat dit nauwelijks gebeurt,  
omdat men niet beschikt over toereikende instrumenten. 
Controle en handhaving vindt niet of nauwelijks plaats.” 

“De Wkb verplaatst het controlemoment van het ontwerp 
naar het bouwwerk ‘as built’. De bewijslast komt bij de 
 aannemer te liggen: wanneer na oplevering gebreken aan 
het bouwwerk aan het licht komen, is het aan de aannemer 
om te bewijzen dat dit niet ligt aan zijn werkzaamheden.  
Veel aannemers zijn hier niet blij mee, maar dat vind ik 
onbegrijpelijk. Waarom sta je niet voor de kwaliteit die je 
levert? Het bezwaar dat lang niet alle bouwfouten te wijten 
zijn aan het handelen van de aannemer wordt in de nieuwe 
systematiek ondervangen. Stel: er zit een fout in het ontwerp. 
In veel gevallen zal de aannemer dit niet opmerken en dat 
mag je ook niet van hem verwachten: dat is zijn expertise 
helemaal niet. Omdat in de nieuwe systematiek de verant
woordelijkheden veel beter worden vastgelegd, is ook helder  
wie wanneer welke fout heeft gemaakt en zal worden voor
komen dat partijen naar elkaar gaan wijzen, zoals in de 
huidige situatie schering en inslag is.” 

BRIEF AAN DE EERSTE KAMER
Toen de Eerste Kamer medio 2017 de stemming over het 
wetsvoorstel opschortte (overigens op verzoek van de toen
malige minister Plasterk), was dat voor Nieman persoonlijk 
bijzonder teleurstellend. Het uitstel was in zijn ogen onnodig 
en ongewenst. Op 29 juni jl. stuurde minister Ollongren de 
Tweede Kamer een brief over de stand van zaken van de 
Wkb. Het ligt voor de hand dat de wet hiermee alsnog in 
stemming zal worden gebracht. Belangrijk onderdeel is  
dat gedurende drie jaar zal worden gemonitord hoe de wet 
in de praktijk uitpakt.

Eén van de belangrijkste punten van twijfel van de  
Eerste Kamer betreft de vraag hoe ver de aansprakelijkheid 
van de aannemer strekt, mede in relatie tot zijn waarschu
wingsplicht. De minister geeft in de brief aan de bepalingen 
ten aanzien van de aansprakelijkheid van de aannemer en 
de waarschuwingsplicht vanaf de inwerkingtreding van het 
beoogde stelsel te zullen monitoren. Minister Ollongren geeft 
in de brief verder aan te werken aan afspraken met de  

Als oprichter van Nieman Raadgevende Ingenieurs (in 1988), 
en daarvoor als hoofd kwaliteitszorg bij een middelgroot 
bouwbedrijf, heeft Harry Nieman zich zijn werkende leven 
lang beziggehouden met bouwkwaliteit. Sinds 1 januari 2013 
is hij als kwartiermaker actief met de Wet kwaliteitsborging 
voor het bouwen (Wkb) en is hij gestopt als directeur bij 
Nieman. “Natuurlijk kom ik nog wel met enige regelmaat 
langs om te informeren hoe het gaat, ik blijf emotioneel wel 
betrokken bij de gang van zaken,” zegt hij hierover.

Nieman werkt al ruim twintig jaar aan een verbeterde 
 bouwregelgeving en wordt gezien als één van de  architecten 
van de Wkb. Als adviseur ergerde hij zich er altijd aan als er 
te weinig werd gedaan met de kennis en expertise die hij 
inbracht. Hij kwam al snel tot de conclusie dat dit een gevolg 
was van hoe de bouw is georganiseerd. 

WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN (WKB)
ROOFS IS IN MEERDERE ARTIKELEN UITGEBREID INGEGAAN  
OVER DE INHOUD VAN DE WKB EN DE GEVOLGEN VOOR  
DE DIVERSE KETENPARTIJEN IN DE DAKENBRANCHE.  
ZIE VOOR EEN BEKNOPTE UITEENZETTING MET NAME HET  
ARTIKEL ‘DE WET KWALITEITSBORGING IN DE PRAKTIJK’ IN  
ROOFS DECEMBER 2016.

" WAAROM STA JE NIET  

VOOR DE KWALITEIT  

DIE JE LEVERT?"

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de bevoegd
heidsverdeling tussen het bevoegd gezag en de kwaliteits
borger. Deze behelzen o.a. het moment en wijze van invoering, 
 informatieuitwisseling, mogelijke ICTaspecten voor gemeenten 
en een gezamenlijk implementatieplan.

De Eerste Kamer stemt waarschijnlijk dit najaar over de  
Wet kwaliteitsborging van het bouwen (Wkb). Vanzelfsprekend  
zal Roofs nader berichten over de ontwikkelingen zodra dit  
relevant is. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl



kunststof en glazen lichtkoepels

JET-BIK.NL

Martin van Peenen,  
directeur HDO Dakbedekkingen

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

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

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

n Alle producten zijn hoogwaardig.

n Hoge isolatiewaarde door IKO enertherm  
PIR-isolatie.

n De daksystemen hebben een kwaliteitswaarbor-
ging en hebben het BDA Agrément®.

n De projecten worden op een transparante werk-
wijze door IKO opgevolgd

n Alle fasen worden in een compleet projectdossier 
geregistreerd.

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

graphite

Het IKO Graphite dak met de 
IKO pantera SBS toplaag
Om optimale zekerheid en brandveiligheid te kunnen 
bieden is het IKO graphite roof concept samenge-
steld uit perfect op elkaar afgestemde materialen die 
uitvoerig getest zijn op duurzaamheid,brandveilig-
heid en waterdichtheid.
De brandwerende IKO pantera SBS dakbaan met in-
gebouwde graffiettechnologie, heeft als toplaag de 
zwaarste brandtestmethoden met glans doorstaan.

De energie-efficiënte PIR-isolatie 
voor het IKO roof concept
Het imposante Euroscoop gebouw is perfect  
geïsoleerd met IKO enertherm ALU van 140 mm 
dikte die een Rc waarde 6 geeft.

Toplaag 
IKO pantera SBS

Isolatie 
IKO enertherm ALU

Dampscherm 
IKO shield

Onderlaag 
IKO base

DAKBEDEKKING  I  VLOEIBARE WATERDICHTING  I  ISOLATIE

Het concept voldoet dan ook aan de hoogst haal-
bare brandklasse Broof (t1-t4) volgens de Europese 
brandnorm.
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Het is inmiddels allang geen onbekend fenomeen meer: spookfacturen.  

Het gaat veelal om facturen met relatief kleine bedragen en voor algemene 

diensten of producten. Mede hierom zijn criminelen nog steeds bijzonder 

 succesvol in het binnenhalen van grote sommen geld. De kans is groot dat 

het u ook al eens is overkomen. Wat kunt u doen om dit te voorkomen?

Wat te doen  
tegen spookfacturen?

Bekijk binnenkomende facturen altijd kritisch. Vooral kleine 
organisaties zijn steeds vaker doelwit van criminelen die 
spookfacturen en nepcontracten aanbieden. De fraude
helpdesk zette de aantallen op een rij: in 2016 waren er  
2528 meldingen, in 2017 waren dat er 3575. Als u zelf een 
 factuur uitreikt, moet u een aantal gegevens verplicht ver
melden. Deze verplichting komt voort uit de factuurvereisten 
voor de BTW. Soms is er sprake van een spookfactuur.  
De makers van spook of nepfacturen gebruiken vele trucs 
om u te misleiden.

MAATREGELEN TEGEN SPOOKFACTUREN
U kunt diverse maatregelen nemen om het risico te  verkleinen 
dat u onterecht een factuur betaalt:

•  Zorg dus allereerst dat u facturen altijd controleert;
•  Controleer of de afzender al vaker een levering  

heeft gedaan; 
•  Ga na – bijvoorbeeld op de website van de afzender –  

of de adresgegevens op de factuur correct zijn;
•  Vraag binnen uw bedrijf na of de bestelling is gedaan  

en geleverd;
•  Bel naar de afzender.

MALAFIDE CONTRACTEN OOK GEWILD  
BIJ CRIMINELEN
De fraudehelpdesk signaleerde ook veel fraude rond nep
contracten. Een malafide verkoper belt bijvoorbeeld naar uw 
bedrijf met de vraag of u het (niet bestaande) contract wil  
verlengen. U weigert en tekent een schriftelijke opzegging, 
dat eigenlijk een contract blijkt te zijn. Of u betaalt een 
 factuur waarop in de welbekende kleine lettertjes staat dat 
het om een contract gaat.

AANTAL FRAUDEGEVALLEN LIGT  
WAARSCHIJNLIJK HOGER
De fraudehelpdesk verwacht dat het aantal fraudegevallen 
in werkelijkheid nog hoger ligt. Niet alle slachtoffers melden 
zich namelijk. Soms blijft melding ook uit omdat de bewijslast 
bij de gedupeerde lag. Maar sinds 2016 is die bewijslast om
gedraaid: de aanbieder van een product moet nu bewijzen 
dat de geboden informatie afdoende en transparant is  
en niet in de kleine lettertjes verstopt. De wet zorgt ervoor  
dat zulke praktijken strafbaar zijn én dat uw organisatie 
 makkelijker onder een overeenkomst uit kan komen als  
deze op misleidende wijze tot stand is gekomen.  
Fraudeurs kunnen maximaal twee jaar gevangenisstraf  
of een boete van  maximaal € 81.000 riskeren. Het loont  
dus de moeite om fraude te melden, bijvoorbeeld bij  
de fraudehelpdesk. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

HELPDESK VEBIDAK

Noteer vast in uw agenda:
vrijdag 22 maart 2019

?
Binnenkort meer informatie...
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Groendakenmarkt is niet  
automatisch voor de dakdekker

Extreem weer deze zomer bewijst: geef groene daken de 
hoofdrol die ze verdienen”. Alle thema’s die wij ook regel
matig onder de aandacht brengen, worden benoemd. 
 Hittestress in stedelijk gebied, positieve invloed van groen 
onder zonnepanelen en de rol die daken kunnen spelen  
in het reguleren van de afvoer van regenwater. Tot slot  
doet Roebyem Anders een oproep aan de Rijksoverheid,  
dat het een veel assertievere aanpak zou moeten hanteren, 
qua subsidies en wettelijke bouwvoorschriften, om groen
daken het podium te geven dat ze verdienen.

Dit is natuurlijk muziek in onze oren. Derden die 
ons werk ‘promoten’. De sneeuwbal is gaan rollen. 
Vlak voordat hij zou gaan smelten, maar toch!  
Nu moeten wij als dakenbranche wel bij de les 
blijven. Bij de introductie van zonne panelen heb
ben wij met zijn allen ook een kans laten liggen. 
Wij bleven ons alleen met de waterdichting bezig 
houden en zonne paneleninstallateurs hebben de 
markt gepakt. Sterker nog, door niet goed samen 
te werken, is er nogal eens conflict over veiligheid, 
de staat van de dakbedekkingsconstructie en 
dergelijke kwesties. Binnen de NDA zien we nu 
steeds vaker dat onze lidbedrijven ook het plaat
sen van de zonnepanelen verzorgen. Door dit in 
eigen hand te houden, voorkomen wij juridische 
problemen en genereren wij extra omzet.

Deze aanpak moeten we ook hanteren als het gaat om 
 waterberging en groendaken. Zorg ervoor dat je zelf de 
 controle hebt of dat je op zijn minst in goed overleg  
met de dakhovenier werkt. Zo heeft een NDA lidbedrijf 
 bijvoorbeeld een aparte bedrijfstak in groendaken en 
 binnen het NDA Duurzaam Dak Concept werken we bij  
het realiseren van retentiedaken samen met leveranciers, 
 adviesbureaus, uitvoerende partijen en met de opdracht
gever volgens de principes van RGS. 

HOVENIER OF DAKDEKKER?
Toch moeten we er alert op zijn dat een opdrachtgever met 
de opdracht voor een duurzaam dak wel bij een dakdekker 
aanklopt, want eerlijk is eerlijk. Als iemand zonnepanelen wil, 
belt hij een zonnepaneleninstallateur en geen dakdekker. 
Als we niet assertief zijn, gaan we die kant ook op met groen 
op daken. Als je nu Googelt op het laten maken van een 
groendak, staan wij dakdekkers daar niet prominent tussen: 
doehetzelfaanbieders en dakhoveniers voeren de boven
toon. Dat is toch een indicatie dat de groendakenmarkt niet 
automatisch bij ons terecht komt.

Kortom, zorg ervoor dat je een goede relatie opbouwt  
met de dakhovenieren die je tegenkomt of onderzoek de 
 uitbreidingsmogelijkheden van je bedrijf op dit gebied.   
Richt je met je marketingcommunicatie ook op het belang 
van de dakdekker bij groendaken. Schrijf er bijvoorbeeld 
over op je website, zet het in je nieuwsbrief en bespreek het 
met iedere (nieuwe) opdrachtgever. ■

Nu het effect van klimaatverandering ook in ons deel van 
de wereld zichtbaar wordt, is het niet alleen maar een storm 
waar we blij van worden, maar ook de hittegolven leveren 
langzaam maar zeker werk op. Dat klinkt misschien een 
beetje cru, maar vanuit de dakenbranche wordt al jaren 
gepleit voor de aanleg van retentiedaken. Het probleem was 
dat dit als luxe gezien werd. Er leek geen noodzaak om een 
dergelijk dak aan te leggen. 

Gelukkig wordt dat nu voor iedereen duidelijk dankzij de 
hoosbuien, overstromingen en hittegolven. De media staan 
er bol mee. In Zweden heeft de hittegolf er zelfs voor gezorgd 
dat klimaatverandering op de tweede plaats is gekomen 
van belangrijkste verkiezingsthema’s!

DE SNEEUWBAL IS GAAN ROLLEN
Het Financieele Dagblad publiceerde in augustus nog 
een artikel van Roebyem Anders met de kop “Hittegolf is 
slecht nieuws voor de stroomproductie door zonnepanelen. 

ERIK EN DE ANDEREN

Dakdekkers hebben een vreemde relatie met het weer. In de basis is ons vak 

bedoeld om het dak waterdicht te maken en te houden. We gaan de strijd 

aan met de elementen. Aan de andere kant genieten we van een flinke  

storm. We plukken de vruchten van de schade die die met zich meebrengt. 

Kom maar op met die storm! Menig dakdekkersbedrijf is nu nog steeds bezig 

met werk naar aanleiding van de storm in januari begin dit jaar.

Erik Steegman NDA Duurzaam Dak Concept

Sauna Veluwse Bron te Emst 

(Van Venrooy en Schadenberg).
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De missie die VW Daken zichzelf heeft gesteld is om 
haar klanten te ‘ontzorgen’ en professioneel vakwerk 
te leveren. De onderneming is dan ook al in een 
vroeg stadium van het bouwproces betrokken met 
zijn deskundige partners om zo altijd een perfect 
eindresultaat te kunnen leveren. 

Bijzondere onderscheiding enkel toegekend aan selecte groep dakwerkers

VW DAKEN BENOEMD TOT 
“FIRESTONE LICENSED CONTRACTOR”

VW Daken uit Breda is al heel wat jaren een betrouwbare en professionele speler 

in de dakenmarkt. De onderneming werkt voor diverse grote partijen als 

aannemers, vastgoed beheerders, pensioenfondsen, overheden en vve’s en 

is zowel actief in de nieuwbouw- als in renovatiebranche. De � rma Hodak

(handelaar van RubberGard EPDM) heeft VW daken voorgedragen voor de titel 

van “Firestone Licensed Contractor”, een bijzondere onderscheiding die jaarlijks 

wordt toegekend aan een selecte groep van erkende Firestone dakwerkers die 

beantwoorden aan de hoge kwaliteitsnormen die de fabrikant bij de verwerking 

van de Firestone EPDM RubberGard® systemen stelt.

VW Daken is een dakdekkersbedrijf uit Breda 
met als werkgebied geheel Nederland en België. 
“Wij kunnen alles met uw dak.”, aldus eigenaar 
Pieter van Wijk, sinds 1990 actief in de daken-
branche “We doen dit altijd conform de richtlijnen 
van de fabrikant en de NEN normen, NEN 6050, 
NEN 6708 en 6728. Al onze vakspecialisten zijn 
feilloos op elkaar ingewerkt en door onze vele 
jaren ervaring komen wij nooit voor verrassingen 
te staan. VW Daken kan alle soorten daksystemen 
uitvoeren en werkt onder meer met bitumineuze 
dakbedekking, POCB dakbedekking, PVC dakbe-
dekking, TPO dakbedekking EPDM dakbedekking 
en ook vloeibare dakafdichting.”

Maar VW Daken pro� leert zich vooral bijzonder 
sterk als EPDM-plaatser en dat is bij fabrikant 
Firestone niet onopgemerkt gebleven, 
zeker niet toen de � rma Hodak (handelaar van 
RubberGard EPDM) VW Daken heeft opgegeven 
als kandidaat Licensed Contractor. 

HODAK DRAAGT VW DAKEN VOOR
De � rma Hodak is een bijzonder loyale Firestone-
distributeur gevestigd in Eindhoven en zaak-
voerder Mike van Hoorn gelooft dan ook 
bijzonder sterk in EPDM. “Wij bestaan intussen 
6 jaar, tellen 10 werknemers en met ons voltallig 
team mag je ons gerust een ‘Believer van 
Firestone RubberGard EPDM’ noemen. ”

Hodak is een jong en innovatief bedrijf dat de 
laatste jaren sterk gegroeid is. Binnenkort wordt er 
nog een eigen zinkstraat van 4 m in gebruik geno-
men en het professioneel EPDM opleidingscentrum 
is in de � nale afwerkingsfase om de klanten een 
nóg betere service te kunnen bieden. Hodak ziet 

het als haar verantwoordelijkheid om de kwaliteit 
van een dak mede te waarborgen en investeren 
graag in opleidingen van onze relaties. 

“VW Daken is een trouwe klant van ons en hun pas-
sie voor EPDM-daken is hun drijfveer. De uitvoering 
van hun werken gebeurt strikt volgens de Firestone 
richtlijnen en iedereen binnen het bedrijf koestert 
dezelfde passie voor EPDM. Opleiding is voor hen 
enorm belangrijk en ze kunnen ook heel wat mooie 
realisaties en referenties voorleggen zoals de golf-
baan Cromvoirt (500 m² Fase 1 uitgevoerd en fase 2 
wordt binnenkort opgestart) en de vrieshal in 
Huizen ( 1500m²). Met hun ambitie om de specialist 
te zijn voor middelgrote en grote EPDM-daken heb-
ben we hen dan ook graag voorgesteld aan Firestone 
als potentiele nieuwe Licensed Contractor.”

VW DAKEN IS NU LICENSED CONTRACTOR
EPDM-fabrikant Firestone Building Products, samen 
met importeur Mawipex, is ervan overtuigd dat de 
kwaliteit van een dak niet alleen wordt bepaald 
door de materiaalkeuze, maar zeker ook door het 
vakmanschap van een dakbedekkingsbedrijf. 
Daarom werd het “Firestone Licensed Contractors” 
programma in het leven geroepen: een bijzondere 
onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan 
een selecte groep van erkende Firestone dakwer-
kers die beantwoorden aan de hoge kwaliteits-
normen van Firestone bij de verwerking van de 
Firestone EPDM RubberGard® systemen. De status 
van Firestone Licensed Contractor wordt toegekend 
op basis van verschillende criteria, waaronder 
zowel de grootte van de projecten waarin Firestone 
producten gebruikt werden als de kwaliteit van hun 
uitvoering. Dit jaar heeft VW Daken deze bijzondere 
onderscheiding dus gekregen.

“ Niet de grootste zijn, wel de beste”
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Met voorgangers als UrbanFarmers en Erasmus MC, hadden Carleen Mesters 

en AnneMarie Bor niet verwacht dat ze verkozen zouden worden tot  

Dakheld van 2018. Volgens velen een prijs die hen meer dan toekomt.  

Ze brengen gemeentes, waterschappen, bedrijven, kennisinstellingen, particu

lieren en rijksoverheden binnen de Green Deal Groene Daken bij elkaar. 

 Allemaal om te zorgen voor meer en betere groene daken. Roofs ging met de 

twee Dakhelden in gesprek over wat de verkiezing voor hen betekende.

Verbindingen leggen voor  
meer en betere groene daken

IN GESPREK MET DE DAKHELDEN VAN 2018

één al goed tussen ons. Verder bewonder ik AnneMarie om 
haar doorzettingsvermogen, het gemak waarmee ze inge
wikkelde bijeenkomsten in een succesvolle werkvorm giet en 
haar doortastendheid. En ze gaat heel makkelijk de diepte 
in. Daarnaast vind ik haar een fijne persoonlijkheid waarmee 
ik hartstikke graag samenwerk.’ 

AB: ‘Nou, dat is wederzijds! We zagen elkaar gisteren weer na 
de vakantieperiode en dan is het meteen goed om elkaar 
weer te zien en samen te werken. Verder vind ik het bijzonder 
hoe Carleen opmerkt wat iemands intrinsieke beweging is en  
wat diegene nodig heeft om dat groter te maken. Ze heeft 
veel geduld, ook naar de groep toe. En ik vind haar heel 
sterk in het onderhouden van contacten. Ik heb het gevoel 
dat ze nog meer ‘mensenmens’ is dan ik. Ik denk dat ik iets 
meer naar de systemische en strategische kant kijk van de 
samenwerking tussen partners, en Carleen meer op mensen
niveau zit, waardoor we elkaar echt heel goed aanvullen.’

WAT BETEKENT HET DAK NU VOOR JULLIE?
CM: ‘Ik had zeventien jaar in de drinkwatersector gewerkt. 
Toen ik bij de Green Deal kwam, was het dak voor mij vol
komen nieuw. Ik kwam voor het eerst in aanraking met de 

verschillende werelden die bij het dak komen kijken, zoals de 
bouwwereld, architectenbureaus, ecologen, waterschappen 
en gemeenten. Het verbinden van die werelden is heel mooi. 
Eigenlijk kun je het dak zien als een soort overkoepelende 
factor die verschillende partijen bij elkaar brengt.’
AB: ‘Het unieke aan groene daken vind ik dat ze een heel  
eigen en positieve rol spelen voor maatschappelijke opgaven,  
zoals klimaatadaptatie en biodiversiteit binnen een stad. 
Sinds ik erachter ben wat er allemaal kan op het dak,  
ben ik anders naar daken gaan kijken. Ik heb inmiddels zelf 
een groen dak en als ik op vakantie een groen dak zie,  
moet ik er een foto van maken. Dat, en alle verschillende 
stakeholders die betrokken zijn en het samenwerken aan de 
meervoudige verdienmodellen, maken het dak interessant.’
CM: ‘En door het ontwikkelen van zo’n verdienmodel, zorg je 
er uiteindelijk voor dat het bijdraagt aan de gezondheid van 
een stad en de mensen die er wonen. Het draait dus niet  
alleen om geld, maar om de maatschappelijke problemen 
die worden opgelost. Dat maakt het bijzonder.’

EN WAT IS JULLIE ROL BINNEN  
GREEN DEAL GROENE DAKEN?
AB: ‘Een dak kan meerdere voordelen bieden voor verschil
lende partijen. Zo kun je water bergen, wat fijn is voor de 
 gemeente, buren vinden het fijn als het dak leuk is om  
naar te kijken en het verkoelende effect brengt weer voor
delen met zich mee voor het gevestigde bedrijf. Maar er 
is vaak maar één partij die voor het dak betaalt. En dat is 
natuurlijk krom. Waar Erik Steegman, initiatiefnemer van de 
Green Deal Groene Daken, destijds mee worstelde was:  
‘hoe ziet zo’n meervoudig verdienmodel eruit en hoe krijg 
je dat rond?’ Wat wij doen, is het bij elkaar brengen en het 
enthousiasmeren van de partijen die hier iets mee willen  
en kunnen. Dat zijn bedrijven, gemeenten, waterschappen, 
kennisinstellingen. Onze rol is om die organisaties bij elkaar  
te brengen en werkvormen aan te bieden om samen te  
werken aan het verbeteren van de condities voor het aan
leggen van groene daken.’
CM: ‘Ja, en zo leren die verschillende groepen rond deze te 
ontwikkelen condities en thema’s ook weer van elkaar.  

Eigenlijk is het te vergelijken met een soort zonnestelsel.  
De zon is dan de Green Deal Groene Daken, waarmee we 
één of twee keer per jaar een grote bijeenkomst organiseren 
voor iedereen. En daaromheen cirkelen die verschillende 
themagroepen. Elke themagroep heeft zijn eigen atmosfeer 
en andere belanghebbenden, maar met het hele zonne
stelsel werken we aan hetzelfde doel en helpen we elkaar.’
AB: ‘Eigenlijk zijn we als procesbegeleiders een soort ‘enablers’, 
die iedereen verbinden en het proces richting betere en 
meer groene daken versnellen.’

WAT ZIJN JULLIE GROOTSTE SUCCESSEN GEWEEST 
BINNEN DE GREEN DEAL?
AB: ‘Twee dingen denk ik. Ten eerste het feit dat de er nu echt 
stappen worden gemaakt om de belastingen te  vergroenen. 
Het is een moeilijk onderwerp, maar de Green Deal heeft 
denk ik mede als een soort kraamkamer gediend voor de 
ontwikkeling richting groenere belastingen. Ten tweede 
 hebben de Green Deal partners al aangegeven dat ze ver
der willen gaan met de samenwerking nadat de eigenlijke 
Green Deal is afgelopen. Dat is natuurlijk een succes op zich.’
CM: ‘Ik vind het bijzonder dat we in staat zijn om verscheidene 
partijen als bedrijven, gemeenten en kennisinstellingen lang
durig aan elkaar te verbinden. En dat commerciële bedrijven 
die normaal met elkaar concurreren, nu kennis delen en 
samenwerken voor een betere toekomst.’

EN DE GROOTSTE TEGENSLAGEN?
AB: ‘Ik denk dat we niet zo in tegenslagen denken. Soms stopt 
een partij ermee. Dat is heel jammer, maar dat is dan nou 
eenmaal zo. Gelukkig komen er vooral nieuwe partners bij.’
CM: ‘Op een bepaald moment stopte het vorige bestuur er 
om uiteenlopende redenen mee. Dat was onverwacht,  
maar niet dramatisch. De partners van de Green Deal  
hebben toen samen uit hun midden een bestuur gekozen 
met focus op de toekomst. We zijn blij met hoe Egbert Roozen  
(directeur branchevereniging VHG) en Kasper Spaan 
(programma manager Waternet en Rainproof) nu samen met  
de partners de grote lijnen en soms dagelijkse afwegingen 
bewaken voor de Green Deal.’

JULLIE ZIJN DE DAKHELDEN VAN 2018.  
WAT BETEKENT DAT VOOR JULLIE?
AB: ‘Wat bij mij meteen door me heen ging, was de waarde
ring voor onze rol door de partners van de Green Deal. Het 
voelt als een kroon op het werk dat we doen voor de Green 
Deal, ook door de vele felicitaties die we ontvingen daarna, 
ontzettend leuk! 
CM: ‘Ik zat in die zaal. Het was het einde van de dag. Ik dacht,  
misschien ga ik zo naar huis, het was een lange dag. Toen het  
juryrapport werd voorgelezen als opmaat naar de bekend
making van de Dakhelden 2018, dacht ik niet meteen aan 
ons. Het eerste gevoel toen bleek dat dit wel het geval was, 
was een gevoel van verbijstering. Maar het was heel bijzonder  
en eervol om die prijs in ontvangst te mogen nemen.  
Zonder al onze partners waren wij geen Dakheld geweest. 
Dus iedereen bedankt!’ ■

Joep Klerx

STEL JEZELF EENS VOOR 
CM: ‘Ik ben Carleen Mesters en ik werk vanuit mijn eigen 
 bedrijf Stroom & Onderstroom voornamelijk aan het verbinden 
van mensen en organisaties met hun wensen en ambities. 
Dit doe ik nu zo’n tien jaar, waarvan acht rondom groene 
daken, na jarenlang aan de drinkwatersector verbonden te  
zijn geweest. Van origine ben ik opgeleid als ecoloog. En wat 
betreft verbindingen kunnen we heel veel van de natuur 
leren, moet ik zeggen. Verder houd ik van muziek en speel ik 
cello. Ook vind ik trailrunnen erg fijn om te doen, dus dat doe 
ik redelijk vaak. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen.’

AB: ‘Ik ben AnneMarie Bor, en ook ik verbind graag mensen. 
Ik werk als procesbegeleider op het gebied van duurzame 
innovaties. Ik denk na over hoe ik mensen op een dusdanige  
manier kan samenbrengen, om samen een door hen 
gewenste transitie te realiseren. Eerder deed ik dat vanuit de 
Rijksoverheid, en nu met mijn bedrijf NextGreen, dat inmiddels 
zes jaar bestaat. Verder ben ik ook getrouwd en we hebben 
samen vier kinderen. Ik ben graag buiten, tuinieren vind ik 
leuk – ik heb zojuist bramen geplukt, daar ga ik dadelijk jam 
van maken – en ik ga graag naar Schotland op vakantie. 
Niet te warm en veel mooie natuur, ook op daken.’

NU WIL IK WETEN WAT JULLIE VAN ELKAAR VINDEN!
CM: ‘Haha. Oh, nou, waar zullen we beginnen, zal ik vertellen 
over onze eerste ontmoeting? In 2014 ontmoetten we elkaar 
bij een evenement. En eigenlijk hadden AnneMarie en ik 
toen meteen al een heel goede klik, dus loopt het vanaf dag 

Anne-Marie Bor (links) en Carleen Mesters.

WAT BETREFT VERBINDINGEN  

KUNNEN WE HEEL VEEL  

VAN DE NATUUR LEREN
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Klimaatneutraal, duurzaam 
en gasloos wonen en werken.
Dat duurzaam, gasloos en energieneutraal bouwen de toekomst heeft is 
allang geen nieuws meer. Dit geeft niet alleen een gezonder leefklimaat 
voor bewoners en gebruikers, maar is ook een noodzakelijke stap om ons 
milieu te ontzien. AaboGreenTech, onderdeel van Aabo Trading, helpt 
u graag om ook uw woning of gebouw door middel van een op maat 
gemaakt pakket aan innovatieve technieken klaar te maken voor een 
groene toekomst. 

Eigen energie en warmte opwekken of zelfs compleet overstappen naar 
een gasloze woning of gebouw is niet alleen een slimme en verantwoorde 
investering voor uzelf, maar zeker ook voor het mileu. En wij helpen u graag 
om dit te verwezenlijken! Bent u ondernemer? Dan helpen wij u tevens 
graag bij het naleven van de Wet Milieubeheer!

Bezoek ook onze 
nieuwe webshop!

Infraroodverwarming LED verlichting Warmtepompen Zonnepanelen

www.aabogreentech.nl
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Veilig en gezond werken begint bij het veiligheidsbewustzijn en vervolgens  

de inbedding ervan in een veiligheidscultuur. Hoe dit te bewerkstelligen,  

op een zodanige manier dat veilig en gezond werken geen incident is,  

maar structureel wordt toegepast?

Veiligheidscultuur  
in de dakenbranche

Werken op daken is werken op hoogte – en dus gevaarlijk. 
Jaarlijks gebeuren er nog steeds talrijke ongevallen, waarvan 
sommige met dodelijke afloop, doordat werknemers tijdens 
het werk van het dak vallen. Uit een voorzichtige inventarisatie 
blijkt dat er in meer dan 20% van de projecten in uitvoering 
onvoldoende rekening gehouden is, of wordt, met het risico 
van vallen van hoogte. Dat is vaak geen onwil, maar onwe
tendheid, of in ieder geval een kwestie van een verkeerde 
 prioriteit. Om de veilige werkpraktijk in te bedden in de andere,  
dagelijkse activiteiten is een bedrijfscultuur vereist waar veilig 
en gezond werken intrensiek deel van uitmaakt. In dit artikel 
worden twee systemen belicht waar in de dakenbranche mee 
gewerkt wordt, of gewerkt kan worden. 

VCA
De bedrijfscultuur kan worden beïnvloed via diverse syste
men voor veiligheidsmanagement. In de dakenbranche 
wordt door de bedrijven die hier serieus mee bezig zijn, veelal 
gewerkt met VCA. VCA staat voor Veiligheid,  Gezondheid  
en Milieu Checklist Aannemers. Het is in het leven geroepen 
om de veiligheid op de werkplek te vergroten. Het zorgt  
ervoor dat zowel werkgevers als werknemers zich bewust  
zijn van de gevaren om hen heen. Daarnaast geeft  
VCA certificering een duidelijke indicatie dat een bedrijf 
aan  veiligheidseisen voldoet c.q. dat de werknemer op de 
hoogte is van de  veiligheidsregelgeving.

Er zijn drie verschillende VCA certificaten: VCA*, VCA** en  
VCA Petrochemie. Het is aan de opdrachtgever om te bepalen 
welk niveau van certificering nodig is. Een VCA*certificaat  
is bedoeld voor een bedrijf welke niet de hoofdaannemer  
is en met minder dan 35 werknemers. Het VCA**certificaat 
kan worden aangevraagd door een bedrijf dat als hoofd
aannemer optreedt en dat meer dan 35 werknemers heeft.

Er zijn vijf stappen die doorlopen moeten worden om in aan
merking te komen voor een VCA certificering. Deze stappen 
zijn hieronder in het kort weergegeven:

•  Vaststellen of het bedrijf voor een VCAcertificaat  
in aanmerking kan komen;

•  Vaststellen welke van de drie certificeringen van  
toepassing is. Dit is afhankelijk van de opdrachtgever;

•  Het opstellen van actiepunten om tot een VGM– 
beheersysteem te komen dat aan alle eisen voldoet.  
Hierbij wordt duidelijk of al aan deze eisen wordt  
voldaan of welke verbeterpunten er eventueel zijn;

•  De verbeterpunten van het VGMbeheersysteem  
uitvoeren die bij stap 3 zijn vastgesteld;

•  De certificering. Men mag hierbij zelf een erkende  
certificatieinstelling uitkiezen.

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

Trede 4
Veiligheid heeft een hoge prioriteit, zit in alle vezels van het 
bedrijf. Er wordt continu geïnvesteerd in verhoging van het 
veiligheidsbewustzijn en medewerkers worden aangespoord 
elkaar aan te spreken op onveilig gedrag. Deze vorm van 
gedrag wordt hoog gewaardeerd.

Trede 5
Veiligheid is volledig geïntegreerd in de bedrijfsprocessen. 
Veiligheid zit ingebakken in het denken en doen van  
alle medewerkers; ze zijn niet anders gewend. Dit wordt zeer 
hoog gewaardeerd.

In de praktijk wordt gecertificeerd in de ladders 2 t/m 4.  
Het is een systematiek die momenteel uitsluitend door de 
grote opdrachtgevers wordt gevraagd en die daarom in  
de dakenbranche nog vrijwel niet wordt gehanteerd.

AANTONEN VEILIGHEID
Bovenstaande veiligheidsmanagementsystemen en  
certifi ce ringen zijn niet wettelijk verplicht. Een niet  
gecertificeerd  dakdekkersbedrijf kan dus op andere wijze, 
met eigen  documenten, de opdrachtgever aantonen  
dat met een zorgvuldig arbomanagementsysteem en  
regelmatige voorlichting aan (en toezicht op) het  
personeel, wordt voldaan aan de in de dakenbranche  
geldende normen inzake het veilig uitvoeren van de  
werkzaamheden. Wat deze normen zijn, is o.a. vastgelegd  
in de Arbocatalogus Platte daken. ■

De VCAcertificering is veruit de meest gebruikte systematiek 
in de dakenbranche. Veel opdrachtgevers vragen ernaar en 
stellen het zelfs als eis aan bedrijven die ze inhuren.

VEILIGHEIDSLADDER
Sinds 2016 heeft NEN de Veiligheidsladder, die oorspronke 
lijk is ontwikkeld door ProRail, in beheer. De systematiek is  
bedoeld als maatregel om bedrijven en hun leveranciers  
te stimuleren om bewust veilig te werken. Het instrument 
wordt in meerdere branches geïmplementeerd, waaronder 
de bouw.

De Veiligheidsladder onderscheidt vijf treden, dus vijf stadia 
van veiligheid, waarbij de vijfde trede het hoogste veilig
heidsniveau vertegenwoordigt:

Trede 1
In het bedrijf wordt weinig tot niets geïnvesteerd in verbetering 
van het veiligheidsgedrag. Dit gedrag is niet gewenst en 
wordt dus niet beloond.

Trede 2
Het bedrijf heeft de gewoonte om pas te veranderen nadat 
er dingen mis zijn gegaan. Verandergedrag is vaak ad hoc 
en van korte duur. Dit gedrag wordt matig gewaardeerd.

Trede 3
Het bedrijf heeft bepaald welke veiligheidsregels belangrijk 
worden gevonden. De betrokkenheid bij veiligheid en nale
ving van regels en wetten ligt voornamelijk bij het (hogere) 
management. Er wordt werk gemaakt van veiligheid en dat 
wordt gewaardeerd.

VEILIGHEIDSCULTUURsteilDAK is het 
gespecialiseerde vakblad 

voor de hellende dakenbranche
Het vakblad stelt zich ten doel op een zo breed mogelijke  
basis vakinformatie te verspreiden over alle items m.b.t.  

het hellende dak, zowel op het gebied van regelgeving en  
normering, als de technische en praktische invulling hiervan.

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

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

nr.3  - septem
ber 2017 - 2 e jaargang

nr.2  - juni 2017 - 2
e jaargang

nr.1  - februari 2018 - 3
e jaargang
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onderweg!

Zeker en vast.

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

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

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

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

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

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

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

D-Vise EN 795
Klem-ankerpunt voor platte daken
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COLUMN DAKENMAN VAN HET JAAR 2017

Bitumenrecycling (1)
Op de Nederlandse daken ligt een enorme hoeveelheid  
aan bitumineuze grondstoffen te wachten op hergebruik.  
We schatten in dat er tijdens dakrenovaties, of door sloop van 
gebouwen, op jaarbasis tussen de 80.000 en 120.000 ton aan 
bitumineus materiaal beschikbaar komt. Daarvan is een deel 
onbruikbaar. Denk daarbij aan teerhoudend materiaal, ver
vuild materiaal (door o.a. asbest) en zogenaamde composie
ten (onderling verkleefde materialen en daardoor moeilijk te 
scheiden). Echter, het merendeel is geschikt voor hergebruik. 

Dit hergebruik kan plaatsvinden bij toepassing in nieuw te 
produceren bitumineuze dakrollen of als toevoeging in asfalt 
in de wegenbouw. De technische mogelijkheden zijn er en 
er zijn al geruime tijd goede ervaringen mee. Toepassings
gebieden genoeg, zou je zeggen, maar waarom wordt het 
dan niet al op grote schaal gedaan? Hoewel partijen al 
meer dan 10 jaar bezig zijn bitumenrecycling op de rit te 
krijgen, lukt echter nog steeds maar mondjesmaat! Daar is 
een aantal redenen voor.

Zoals al in eerdere columns aangegeven, is het PAK 
 (Polycyclische Aromatisch Koolwaterstoffen)gehalte een 
 belangrijk aspect. Het PAKgehalte wordt weergegeven in 
ppm (parts per million) oftewel mg/kg. Bij teerhoudende dak  
bedekking ligt het PAKgehalte ruim boven de 100.000 ppm. 
Kijken we daarentegen naar asfaltbitumen dakbedekking 
dan ligt dat rond de 3050 ppm. Een enorm verschil. En daar 
ligt gelijk ook een deel van het probleem! 

Materialen met een hoog PAKgehalte zijn zeer schadelijk voor 
ons milieu en moeten dus uit de keten. De grens is gesteld op 
maximaal 75 ppm. Bitumineuze dakbedekking ligt dus ruim 
onder deze norm terwijl het PAKgehalte van teerhoudende 
dakbedekking t.o.v. deze 75 ppm extreem hoog ligt.
Dit wetende is het dus zaak om asfaltbitumen daken en teer 
houdende daken goed gescheiden te houden. Immers: een 
klein beetje verontreiniging van teer in asfaltbitumen zal het 
PAKgehalte al direct ruim boven de 75 ppm brengen en 
daardoor wordt het ongeschikt voor recycling.

Het moet dus op het dak gebeuren! Om te beginnen middels  
een goede dakinspectie, met dakinsnijdingen om de op
bouw van de dakbedekkingsconstructie te kunnen vaststel
len. Zeker bij oudere gebouwen (gebouwd voor ca. 1985) 
dient gekeken te worden naar teerhoudende dakbedekking. 
Het kan bij deze daken zo zijn dat deze in de loop van de 
tijd voorzien zijn van een nieuw bitumineus dakbedekkings
systeem (eventueel i.c.m. isolatie). Hier kan de bitumineuze 
dakbedekking goed geschikt zijn voor recycling. Er mag dan 
echter absoluut geen contact zijn met de onderliggende 
teerhoudende bedekking. Alleen al het los leggen van een 
bitumineus dakbedekkingssysteem op een teerhoudende 
bedekking maakt bitumineus dakbedekkingssysteem 
 ongeschikt voor recycling. Door dit contact ontstaat er 
PAKvervuiling van het bitumineus dakbedekkingssysteem 

waardoor het gehalte al ver boven de 
75 ppm uitkomt. Deze dakinspecties 
dienen vanzelfsprekend te worden 
 uitgevoerd door deskundigen 
die de verschillen tussen 
 teerhoudend en bitumineus 
kunnen vaststellen!

Maar als dit alles niet speelt, 
dan is het zaak om tijdens 
de dakrenovatie het bitumi
neus dakbedekkingssysteem 
goed te scheiden van andere 
materialen en gescheiden af te 
voeren voor recycling. Helaas zijn 
er nog weinig partijen, zoals inzame
laars, die zijn ingericht om bitumineus 
materiaal gescheiden in te nemen en te 
shredderen voor verdere verwerking.

Anders is het wanneer een gebouw gesloopt wordt. Veelal 
is dan niet bekend wat voor bedekking op de platte daken 
ligt. In die situatie wordt dakbedekking wel apart gehouden 
maar wordt er weinig aandacht aan besteed en wordt 
eventueel teerhoudend en asfaltbitu men gemengd afge
voerd. Doordat de samenstelling dan onduidelijk is, is het per 
definitie niet geschikt voor recycling.

Natuurlijk kan men trachten in een later stadium teerhoudend 
en asfalt bitumen te scheiden. Dit is een moeizaam proces en 
resulteert bijna altijd in een restproduct met PAK gehaltes van 
ruim boven de 75 ppm en dus ongeschikt voor recycling.

Conclusie van dit alles is dat, wil men recyclen, van  tevoren 
moet worden vastgesteld of de bedekking geschikt is voor  
recycling. Bij een dakrenovatie door de professionele dak aan  
nemer is dit goed te realiseren. Bij sloop van gebouwen zal 
men echter van tevoren moeten vaststellen (middels dakin
specties) of de bedekking geschikt voor recycling. Deze in  
specties kunnen prima door vakbekwame dakadviseurs/
inspecteurs of partijen als Roof2Roof worden uitgevoerd, 
waarna een dakpaspoort of dakdossier kan worden opge
steld, dat bij het gehele recycleproces een goede hulp is! 

Bram Kranenburg

CURSUSKALENDER 
NAJAAR 2018
September

12.09 Workshop Veranderend bouwproces/ EMVI  1 dag

18.09 Dakcursus Platte Daken  7 dagen

19.09 Masterclass Platte Daken  1 dag

24.09 Dakcursus Platte Daken (extra cursus)  7 dagen

26.09 Onderhoudsinspecteur Platte daken  4 dagen

26.09 Praktijktraining Verwerking bladlood  1 dag

27.09 Uitvoeren van een dak-RI&E  2 dagen

Oktober

05.10 PV-installaties aansluiten op de meterkast  1 dag

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

10.10 Masterclass Resultaatgericht Samenwerken RGS  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

31.10  Ontwerp zonnewarmtesystemen   2 dagen

November

01.11 Dakcursus Groene daken  1 dag

05.11 Ontwerp zonnestroomsystemen  3 dagen

06.11 Praktijktraining Veilig werken op hoogte/ pbm-gebruik  1 dag

06.11 Schrijven van een EMVI-Plan van Aanpak  1 dag

08.11 Onderhoud en beheer van pannendaken  1 dag

13.11 Onderhoud en beheer van gevels  2 dagen

14.11 Daken voor administratief personeel  1 dag

15.11 Masterclass Resultaatgericht Samenwerken RGS  1 dag

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.

2180947 BDA - Adv Cursuskalender Roofs 230x300.indd   1 20-08-18   16:03



Meer dan 140 standen op 
hoogmis van Belgische daksector
Dit jaar vindt Belgian Roof Day plaats op vrijdag 30 november. Meer dan 140 
standhouders geven er een overzicht van de nieuwste materialen, machines 
en andere producten voor de sector van dak- en dichtingswerkers.

Belgian Roof Day, de beurs die vroeger bekend stond als de 
‘Dag van het Dak’, vindt voor het vierde opeenvolgende jaar 
plaats in het makkelijk bereikbare Brussels Kart Expo. Deze 
locatie werd de voorbije jaren sterk gesmaakt. De uitgebrei-
de parkeerruimte is een van de troeven van deze beurshal. 

De beurs is volledig gratis toegankelijk voor alle professio-
nals en voorschrijvers uit de dakensector. Wie aanwezig wil 
zijn, kan zich best vooraf aanmelden via de website www. 
belgianroofday.be. Indien u over een persoonlijke uitnodi-
ging beschikt, voert u de code in en wordt het inschrijvings-
formulier automatisch ingevuld. 

Wie niet vooraf inschrijft, loopt het risico om de dag zelf in 
een wachtrij te staan.

Wat is er te zien? 
In de drie beurshallen krijgt de bezoeker een compleet 
beeld van alles wat er leeft in de markt van de hellende- en 
platte daken. Belgian Roof Day stelt zichzelf namelijk als 
ambitie om een compleet beeld te geven van de volledige 
dakensector. 

Net zoals in de vorige edities, zijn er ook dit jaar heel wat 
eet- en drankgelegenheden voorzien, strategisch verspreid 
over de ganse beursvloer zodat er in de nabijheid van élke 
stand wel iets lekkers te eten of te drinken valt. 

BELGIAN ROOF DAY 

Datum:  vrijdag 30 november 2018

Openingsuren: 9:30u tot 19:00u

Plaats:  Brussels Kart Expo – Gossetlaan 9, 
Groot-Bijgaarden

Toegang:  gratis via inschrijving de website

Website: www.belgianroofday.be 

Beste jonge dakdekker
De beurs zal ook dit jaar weer onderdak bieden aan de 
Belgische Selectie van de beste Jonge Dakdekker in de 
categorieën ‘plat dak’, ‘hellend dak’ en ‘metalen dak’. De 
prijsuitreiking van de wedstrijd zal plaatsvinden om 20u 
in de feesttent waar - net zoals vorig jaar - ook nu weer het 
slotconcert zal plaatsvinden. Sponsors, standhouders en 
genodigden zullen er aanwezig zijn om te netwerken en te 
genieten van een daverende show. 

Belgian Roof Day is een initiatief van de Confederatie 
Bouw Afwerking, CNTE-NRDD, BEVAD, Confederatie 
Bouw Dak en JCCT. Mediapartner van dienst is Roof 
Belgium, uw vakblad en de referentie voor alles wat er reilt en 
zeilt in de dakensector.

De Nationale Raad van Dak- en Dichtingswerken nodigt u uit op haar 

organisatie: initiatief van:mediapartner:

Roof 
Belgium

Meer informatie en inschrijvingen als standhouder voor dit unieke evenement 
via steve.caufriez@confederatiebouw.be.

30 NOV 2018

■ Dé leidinggevende vakbeurs en het netwerkevent in de Benelux voor dakdekkers, 
dakafdichters, fabrikanten, architecten, voorschrijvers en vakmannen uit de dakensector…  

■ In de ruime hallen van Brussels Kart Expo van 9u30  tot 19u00.

■ Gratis toegang tot meer dan 140 standen.

■ 4.100 aanwezigen op 1 dag tijd.

■ Gemoedelijke sfeer met gratis bu� etten en drank.

■ In de tent kan u getuige zijn van het “Belgisch Kampioenschap van Beste Jonge Dakdekker.”

■ Mis ook het slotconcert niet.

www.belgianroofday.be



WOLFIN - ZEKER WATERDICHT

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

dakbaan is die beschikbaar is op de markt? 

Waarom WOLFIN? Daarom:

• Extreme chemicaliënbestendigheid: geschikt voor speciale, industriële toepassingen;

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

•  Unieke bitumenbestendigheid: rechtstreeks toepasbaar op bitumen;

•  Zeer dampdoorlatend: voordelige renovatie van vochtige dakconstructies;

•  Homogene, onderhoudsvrije lasverbindingen: lange levensduur gegarandeerd.

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

Part of BMI Group

Complex Worksites. 
Simplified Fall Protection Solutions.

Lees meer op 
MSAsafety.com/fallprotection

MSA BeNeLux
De Factorij 33, 1689 AK Zwaag, Nederland

+31 (0) 229 25 03 03  |  info.NL@MSAsafety.com  |  MSAsafety.com

Gebruiksvriendelijke 
oplossingen van MSA 
Bij MSA weten we dat onze producten 
veilig werken eenvoudig moet maken. In 
de absolute wetenschap dat ze u op het 
kritieke moment beschermen.   

Met de slimme Transfastener™ loopwagen 
bevestigd op onze hoogwaardige 
Latchways® kabelsystemen geniet u van 
optimale bewegingsvrijheid op daken.   

Gecombineerd met onze comfortabele 
V-FIT™ harnasgordel biedt MSA u 
valbeschermingsoplossingen waarmee u 
zich volledig op uw werkzaamheden kunt 
concentreren. Veilig en vertrouwd.

AC452 - Roofing application advert.indd   1 20/04/2018   10:27
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Van 911 oktober 2018 vindt in de Brabanthallen in ’sHertogenbosch 

een nieuwe editie van Vakbeurs Energie plaats.  Met het groeiende  

belang van isoleren, luchtdicht bouwen en zonneenergie groeit ook  

het belang van deze beurs voor de dakenbranche. Diederik Jansen van 

organisator 54events licht toe.

Vakbeurs Energie  
toont laatste ontwikkelingen

‘PV in de praktijk’ en organiseert IsoBouw diverse workshops 
over het isoleren van gebouwen. Interessant is bovendien de 
workshop ‘Betaalbaar BENG bouwen met de AZEB methode’. 
AZEB staat voor Affordable Zero Energy Buildings en is een 
EUproject via welke een Europese integrale methodiek wordt 
ontwikkeld om een betaalbare BENG te ontwikkelen, een 
(bijna) energieneutrale woning. De nieuwe methode zal 
leiden tot meer kostenefficiëntie bij energieneutraal bouwen 
en voor de gebruiker tot meer waarde voor minder geld.

De toegang tot de beurs is gratis. De organisatie gaat uit  
van ongeveer 12.000 bezoekers, evenveel als vorig jaar. ■

“Vakbeurs Energie is voor professionals, die te maken hebben 
met duurzame energieopwekking en energiebesparing,” 
vertelt Jansen. “Het programma behelst een beursvloer vol 
innovaties en live demonstraties. Daarnaast is er een zeer 
uitgebreid workshop en lezingenprogramma voor diverse 
doelgroepen. Naast Vakbeurs Energie is een specifieke  
beurs ingericht voor de industriële energievoorziening 
(Industrial Heat & Power) en op het gebied van duurzame 
mobiliteit en mobiliteitstoepassingen kunnen bezoekers 
terecht op de aangrenzende vakbeurs Ecomobiel.” 

“Het is voor dakdekkersbedrijven natuurlijk altijd nuttig om 
zich over de ontwikkelingen te laten informeren. Want die 
gaan sneller dan ooit en zijn veelal onomkeerbaar. Het 
werkgebied van de dakdekker gaat verder dan alleen de 
waterdichte laag. Vakbeurs Energie toont en bespreekt de 
vergezichten, maar biedt vooral de praktische kennis en 
tools om er direct mee aan de slag te gaan. Want er is 
geen tijd om aan de kant te blijven staan; vandaar ook het 
thema van dit jaar. Samen werken in transitie!”

UITGEBREID LEZINGENPROGRAMMA
Naast een goed gevulde beursvloer (zie ook de exposanten
lijst) biedt de vakbeurs een uitbereid lezingenprogramma.  
Zo behelst het programma bijvoorbeeld een workshop  

VAKBEURS ENERGIE
9,10,11 OKTOBER 2018
BRABANTHALLEN

14e EDITIE

Leidend platform voor warmte, elektriciteit en energiebesparing

Elektriciteit & Warmte

Binnenklimaat

Gebouwschil

Smart Energy & Storage

Verlichting
“ Voor ons is Vakbeurs Energie hét 
platform om actuele informatie over 
de verduurzaming van de gebouwde 
omgeving te vinden en delen.” 
Erwin Bonis, marketing manager bij 
Alklima B.V.

Samen werken in transitie

VAKBEURSENERGIE.NL

In samenwerking met o.a.

In co-locatie met:

MET O.A. NATIONAAL ENERGIE CONGRES / ENERGY STORAGE DAY / INNOVATIVE ENERGY  
SOLUTION AWARD / 6 THEMA THEATERS / SEMINAR ENERGIELABEL C VERPLICHT IN KANTOREN

DE BEURSVLOER IS ALWEER VOOR 95% GEVULD! Ook uw producten en/of diensten tonen aan zo’n 15.000 
professionals? Neem voor deelname contact op met Rein Bosma via +31(0)2 94 74 50 72 of rein@54events.nl. 
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Installutions B.V. 05.A061
Inventum 03.E072
IsoBouw Systems B.V. 03.D050
Isolatiebedrijf C.J. van Waas 03.E060
Isolatiebedrijf Pluimers B.V. 03.E056
Itho Daalderop B.V. 03.B029
Jaga Nederland B.V. 03.D019
Jupiter Vloerverwarming 03.F046
Kara Energy Systems B.V. 05.A010
Kenter 06.A020
Kieback&Peter Nederland B.V. 06.A009
Klein Comfort Techniek B.V. 04.A013
Klimaatexpert.com 03.F037
Knauf Insulation Systems Division 02.C029
KOREX Benelux B.V. 04.B002
KSB Nederland B.V. 03.F035
Kusters Technische Handelsonderneming B.V. 03.D038
Kyto 06.A053
Lightwell 06.D052
Lightyear 06.E091
LKAB Minerals ESNL paviljoen
Menerga Klimaattechnologie BV 05.A008
Monarch Nederland B.V. 02.A015
Monarch Nederland B.V. 03.A007
MPD Groene Energie 05.A001
Nathan Systems 03.C034
Nedelko B.V. 04.E001
NEHO Speciaal Techniek B.V. 05.C043
NIBE Energietechniek B.V. 03.D044
Numan & Kant B.V. 04.B015
NVDO 02.A035
Opel Nederland B.V. Test & Drive
OPINUM 05.B060
Optivolt Systems 06.B015
OSH (One Solution Holland) 04.B016
P.X.A. Nederland 03.D061
Panasonic Netherlands 03.C018
Passiefbouwblok 03.F062
Pipelife 04.C007
PONAST spol. s r. o. 05.A018
Profloating 05.A030
Provarmo 05.A061
Radson 03.E036
Recoy B.V. 06.C015
Recticel Insulation 03.F061
Reflex Nederland B.V. 03.C011
Remeha B.V. 03.A028
Renson Ventilation 03.E016
REVEB 04.E028
RIHO Climate Systems 04.C010
Robot Climate 03.D047
ROCKWOOL B.V. 03.E083
Saia Burgess Controls 04.B010
SaintGobain Isover 02.C029
Seijsener 06.C058
Sensor BV 03.F026
Siemens Building Technologies 04.A039
Socomec B.V. 06.A021
Solar Magazine 05.C058

SOLIDpower GmbH 05.B044
Solned BV 05.D042
Solvis Nederland BV 05.A035
SOPREMA BV 03.C069
SpeedComfort 03.E064
Speedheat 04.D002
Spijkstaal 06.B101
Spirair Luchttechniek 03.B002
SPIRAXSARCO NETHERLANDS B.V. 02.A028
St. Middelkoop & Zn bv 03.D065
Stelrad BV 03.C060
Stint 06.A053
Stoomplatform 02.B028
Techcomlight B.V. 04.E017
Techneco Energiesystemen B.V. 04.C019
Thermatras BV 02.C001
Thermo Air 03.E024
ThermoSmart 05.B030
Time Shift energy storage ESNL paviljoen
Tonzon B.V. 03.F074
Top Systems B.V. 05.C064
Total Gas & Power Nederland 06.C021
Trend Control Systems 04.B010
Triple Solar 03.D044
TROX Nederland B.V. 04.A029
TULYP Wind 05.A054
Ubbink BV 03.C024
Vaillant / AWB 03.C017
Vamat B.V. 05.B031
Van Empel Inspecties en Advisering Van Gogh Zaal
Vandebron 06.E084
Vandersanden Groep 03.D072
VIB 02.C029
Viessmann Nederland B.V. 03.E050
Voestalpine Sadef N.V.  05.B072
Volgroen B.V. 04.E009
Warmteijkcentrum 04.D073
Warmtepompstrategie 03.B018
Wasco 03.D008
WatchE B.V. 05.B030
Wattsun PopUp Power B.V. 05.B030
Webasto 06.A041
Webeasy 04.B018
WeGo 06.B039
Weijers Waalwijk 04.A016
Wes Wood Drying & Energy Systems B.V. 05.B022
Western Airconditioning B.V. 03.C046
Wilo Nederland B.V. 04.A012
Wolf Energiesystemen 04.A028
YCon 04.A039
Youen 05.B041
Zehnder Group Nederland B.V. Theater Binnenklimaat
ZON 05.C044 

*Wijzigingen onder voorbehoud, 28-08-2018.

Deelnemerslijst Ecomobiel, Vakbeurs Energie 
en Industrial Heat & Power 2018

Hieronder vindt u een overzicht van de deelnemende bedrijven  

van Ecomobiel, Vakbeurs Energie en Industrial Heat & Power 2018.

Döpik Energietechnik GmbH 05.A022
Dreizler Benelux B.V. 02.C028
Duco Ventilation & Sun Control 03.F043
Eco Steam and Heating Solutions 02.A008
EcoFocus 05.A001
Ecoron 03.B077
Ecovat®  ESNL paviljoen
EdeWageningen Engineering 05.A001
EFlux 06.E092
Elco Burners BV 02.A002
Electro Drive B.V. 03.F022
Electrocar BV 06.A040
Eleqtron 06.D055
Elestor B.V. 05.B030
Elestor BV ESNL paviljoen
Elka Air B.V. 04.B013
Emco Benelux BV 06.B082
Emilers Group BV 06.B067
Energiemissie B.V. 06.B002
ENERGIS 05.B060
Energy eXchange Enablers 06.B022
Energy Storage NL ESNL paviljoen
EnergyStock ESNL paviljoen
Enervalis BVBA 05.B030
eSightMonitoring BV 06.C002
Essent Zakelijk 03.C061
ETHERMA Benelux B.V. 03.B039
Etricity 06.E085
ETrucks Europe 06.B104
EUROPEAN INFRARED TECHNOLOGIES 05.B060
Exasun 05.D051
Ferroli Nederland BV 03.B024
Fortes Energy Systems 03.D053
FUSO 06.C094
GEO Holland 03.F046
Geothermica 03.F046
Geveke Energy Services 02.C020
GMCInstruments Nederland B.V. 06.B030
Grundfos 04.C017
Henco 03.C052
HoCoSto BV 06.C016
HomEvap 03.A040
Iftech 04.A039
INDUTECC Industrial Solutions 06.C010
InnoEnergy 05.B030

ABB 06.A030
ACR Klimaat B.V. 04.B038
ACS (Advanced Climate Systems) 03.B006
ACTION ENERGIE 05.B060
Adfontage 03.E010
Adurolight 04.E014
AERspire B.V. 05.B030
Agidens 02.A031
Airview 03.C008
Alklima B.V. / Mitsubishi Electric Living  
Environment Systems 03.D024
ALKO Luchttechniek B.V. 04.B008
Anode Energie 06.A014
ATAG Verwarming Nederland B.V. 03.A018
Atechpro 05.B020
Avf Water 03.B034
B&B Humidification BV 04.A017
BaiyiLed Europe B.V. 04.D010
Bals Nederland BV 06.C050
BCRG 03.C064
BELGIUM  WALLONIA REGION 05.B060
Bergen BV 05.A015
BlueTerra Energy Experts BV 02.A046
BMW Story Den Bosch Test & Drive
Bosch Thermotechniek B.V. 03.D001
Bosch Thermotechniek B.V. 02.A003
Bredenoord ESNL paviljoen
Brinck Meettechniek 06.A013
Brink Climate Systems B.V. 03.E071
BTE 05.A001
BuildingLabel 03.B059
BUVA rationele bouwprodukten B.V. 04.B028
Cheappower4U BV 06.A002
Climalife 03.B034
ClimateBooster 03.C072
Cloud Energy Optimizer 05.B030
CMTECH 05.B060
Compact Solar B.V. 05.B030
Condair B.V. 03.F023
Coolmark 03.E019
Cumulus Nederland B.V. 03.B071
Daikin Nederland 03.B048
DCbrain 06.A010
De Kleijn energy consultants & engineers  
DMEGC 05.A062 Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl



Special 
Luchtdicht 

Bouwen

SPECIAL LUCHTDICHT BOUWEN



Roofs     4342     Roofs

Voor ondernemers van dakdekkersbedrijven met niet 

te veel tijd: lees het einde. Voor wie meer tijd heeft  

en zijn klanten wil informeren waarom luchtdicht  

bouwen duurzaam is, hoe en waarom het  

dakdekkersbedrijf dat doet:  

lees het hele verhaal. 

SPECIAL LUCHTDICHT BOUWEN

Waarom luchtdicht 
bouwen duurzaam 

bouwen is

Ton Berlee

Foto: Willem Koppen
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

SPECIAL LUCHTDICHT BOUWEN

Duurzaam Bouwen, wat is het precies? De Nederlandse  
overheid heeft een mooie website met veel uitleg.  
Duurzaam Gebouwd heeft dat ook, evenals een beurs en een  
blad. Stichting Bouwkwaliteit heeft duurzaam bouwen gedefi 
nieerd met voorbehoud. De Dutch Green Building  Council 
tenslotte, die het gebouwde met BREEAM meetbaar 
 duurzaam maakt, geeft aan geen kantenklare definitie te 
hebben. Zij meten op negen categorieën, zoals materialen 
of energie. 

Bouwend Nederland is een bonte verzameling ondernemers 
die, pragmatisch als ze zijn, er in het geheel geen moeite 
mee heeft om voor de term ‘bouwen’ ‘duurzaam’ te zetten.  
In de folders en vooral op de websites neem je woorden op 
als ‘BENG’, ‘duurzaam’, ‘energieneutraal’ en nog wat kreten 
en je doet mee. Is het bouwmateriaal toxisch, dan verklaart 
de leverancier dat het lang meegaat en dus duurzaam is. 
Rot het snel weg, dan is het organisch, lokaal geproduceerd 
of past het goed bij cradletocradle. De ondernemers in 
Nederland zijn pragmatisch en passen zich aan. Dat doen 
ze goed en dat moeten ze ook doen. Wanneer je gaat  
bedenken of zonnepanelen, warmtepompen, energietransi
tie enzovoorts goed zijn of niet, dan mis je mogelijk de boot, 
verlies je opdrachten en werk en loop je onnodig zakelijk  
risico. Het is de politiek die aan moet geven wat van gebou
wen en de gebouwde omgeving verwacht wordt. Je kunt als 
ondernemer meer of minder richting geven aan je proces  
en je klanten. 

Het platform Duurzaam Gebouwd geeft op onze vraag  
wat de uitgangspunten zijn van duurzaam bouwen aan de 
context van de vraag niet te begrijpen. Wel geven zij aan  
wat ze verstaan onder duurzaamheid: 

Alle thema’s die bijdragen aan de energietransitie,  
het (her)gebruik van materialen en integrale manier  
van samenwerken.

De Nederlandse overheid schrijft op haar website:

Duurzame woningen zijn beter voor het milieu  
dan traditionele bouw. 
Duurzaam bouwen bespaart grondstoffen.  
Duurzame gebouwen zijn energiezuiniger  
in het gebruik En vaak zijn ze gezonder voor  
bewoners en gebruikers. 

Daar is niemand op tegen! Traditioneel deden we het wat 
milieu betreft niet goed! Er kan meer met minder en ook  
nog eens gezonder. Het gaat verder:
 
Duurzaam bouwen is meer dan energiebesparing. 
Bij de ontwikkeling van gebouwen staat het respect  
voor mens en milieu voorop. 
•  Gebruik van duurzame materialen die rekening  

houden met het milieu en de gezondheid van  
bewoners en gebruikers;

•  Een gezond binnenmilieu, bijvoorbeeld door goede  
ventilatie. Dit voorkomt vocht, schimmel en ophoping  
van schadelijke stoffen;

•  Prettige en leefbare huizen, gebouwen, wijken en steden;
•  Duurzaam slopen, om zo materialen die vrijkomen bij  

sloop opnieuw te gebruiken; 
•  Verantwoord watergebruik;
•  Voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen  

opraken. 

De vraag is niet wat we willen, maar hoe dat te realiseren. 
De Stichting Bouwkwaliteit is pragmatischer en geeft aan 
‘duurzaam’ de volgende betekenis: 

Onder duurzaamheid wordt verstaan de gebruiksduur.  
Dit staat los van de uitgangspunten van ‘Duurzaam Bouwen’. 
Voor de praktijk betekent dit dat bij de materiaalkeuze  
rekening is gehouden met: 

•  Behoud van eigenschappen gedurende een  
gebruiksperiode van 50 jaar;

• Zo weinig mogelijk onderhoud;
• Vervanging tegen zo laag mogelijke kosten.

IS LUCHTDICHT BOUWEN DUURZAAM?
En in een special over luchtdicht bouwen is de  
vraag tweeledig: 
1.  In welke mate is luchtdicht bouwen ook duurzaam 

 bouwen? 
2.  Wat betekent dit voor dakdekkers?

Luchtdicht bouwen heeft alles van doen met energie
besparing en de energietransitie. Uitgangspunt is de  
Trias Energetica, die begint met beter isoleren. Beter isoleren 
betekent vooral de warmteweerstand van de bouwschil 
verhogen. En dat betekent vooral de isolatie beter laten 
 aansluiten en koudebruggen terugdringen. Dat is effectiever 

dan meer isolatie aanbrengen. Hoe meer en beter er geïso
leerd wordt, hoe groter het belang van luchtdicht bouwen. 
Wanneer de aansluitingen niet gesloten zijn, dan stroomt 
energie langs de isolatie weg. 

Het gebruik van duurzame materialen is een zaak voor de 
leveranciers, dat zijn dus de dakdekkersbedrijven. Die leveren 
namelijk een dak als product en moeten aangeven dat dit 
dak is samengesteld uit duurzame materialen. Voor duur
zaam bouwen geldt o.a. dat er producten gebruikt moeten 
worden die niet giftig zijn, die weinig tot geen afval tot gevolg 
hebben en die niet zijn samengesteld uit zeldzame mate
rialen. Er zijn initiatieven zoals Madaster, een register van 
duurzame bouwmaterialen, maar ook NBD (Nederlandse 
BouwDocumentatie), die aangeven of een materiaal duur
zaam is en in welke toepassing. Leveranciers van dakmateri
alen geven eveneens in toenemende mate informatie over 
het duurzame karakter. 

Een gezond binnenmilieu wordt voor een belangrijk deel 
bepaald door luchtdicht bouwen. Goed geïsoleerde gebou
wen lopen meer kans op vocht, schimmel en ophoping van 
schadelijke stoffen als er ongewenste luchtstromen optreden. 
Zie ook voorgaande artikelen in Roofs. Het is zaak om de 
aansluitingen tussen bouwdelen en bouwonderdelen lucht
dicht uit te voeren. Wanneer dat niet het geval is, stroomt 
vocht in de bouwschil om te condenseren met schimmel  
als gevolg. Dat leidt ook tot rotting met de ongewenste  
schadelijke stoffen als bedoeld. Ventileren heeft alleen zin  
als ongewenste luchtstromen niet voorkomen: dat is de  
kern van luchtdicht bouwen. We noemen het ‘luchtdicht’, 
omdat bij een test de bedoelde ventilatieopeningen  
worden afgesloten, om te testen hoe goed de overige aan
sluitingen zijn gerealiseerd. Het is een eis in het Bouwbesluit. 

Is de bouwschil luchtdicht waar die luchtdicht moet zijn?  
Pas dan kan ‘goed geventileerd’ worden als bedoeld. 

Prettige en leefbare huizen heten ook wel comfortabele  
huizen. Die tochten niet, stinken niet, ruiken niet muf.  
Die zijn luchtdicht gebouwd en laten zich ventileren.  
Leefbaar betekent ook met groen, licht, geborgen en veilig 
en dat heeft met luchtdicht bouwen weinig van doen.  
Wel is er een verband tussen luchtdicht bouwen en de  
mate waarin geluid doordringt. Hoe beter de details lucht
dicht aansluiten, hoe beter de akoestiek, hoe hoger het 
gevoel van comfort. 

Een gebouw moet zo zijn samengesteld, dat het veranderd 
kan worden, dat materialen die vrijkomen hergebruikt  
kunnen worden en dus makkelijk demonteerbaar zijn.  
Denk cradletocradle. Dat geldt ook voor luchtdichte  
aansluitingen. Plak niet alles aan elkaar en dicht. Vermijd 
PURschuim door goed te detailleren (zie ook SBR details  
voor goede aansluitdetails). Zorg dat die materialen  
niet alleen bij de oplevering functioneren, maar ook na  
20 jaar nog goed werken. Zeker als de materialen niet  
aan de buitenzijde liggen, maar tussen de bouwdelen  
en de bouwonderdelen. 

WAT BETEKENT DIT VOOR DAKDEKKERSBEDRIJVEN? 
Van de gebouwschil heeft het dak de grootste warmte
belasting en het moet daarom de hoogste warmteweer
stand hebben. Het drukverschil aan de binnen en  
buitenzijde is het grootst. Platte daken hebben door de  
gesloten dampdichte bedekking in het verleden veel  
problemen opgeleverd, er is veel kennis opgedaan over 
vochttransport. Wat we nu luchtdicht bouwen noemen,  
is niets meer of minder dan het aanbrengen van een over 
de details doorlopend dampscherm. Of, zoals dakdekkers 
het noemen: een dampremmende laag. Dakdekkers die  
een dampremmende laag aanbrengen, doen dus aan 
luchtdicht bouwen. In België is een bedrijf actief dat vloei
bare dakbedekking als luchtdichting aan de binnenzijde 
aanbrengt. Dit valt niet bepaald binnen het definitiekader 
van ‘duurzaam’, maar het geeft goed aan hoezeer dak
dekkers al ervaring hebben met luchtdichting. 

Er zijn enkele aandachtspunten die in acht genomen  
moeten worden. Die treft u aan in het artikel  
‘Luchtdicht bouwen en dakdekkerswerkzaamheden’,  
elders in dit nummer. ■

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

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

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

gebied bewustzijn te creëren.

Luchtdicht bouwen: 
abracadabra…

SPECIAL LUCHTDICHT BOUWEN

Opvallend is dat in de meeste KOMOattesten van bijvoor
beeld de dakelementen vaak dezelfde absolute grenswaar
de wordt vermeld: ‘luchtvolume van het totaal kleiner of gelijk 
aan 0,2 m³/s (=200 dm³/s). volgens NEN 2686’. Deze getallen 
zijn écht niet bijzonder, zij geven slechts de ondergrens aan. 
Slechter mag gewoon niet! Er is heel veel méér nodig om te  
voldoen aan de luchtdichtingseisen van deze tijd. Deze eisen  
voor gebouwen zijn in bijna alle gevallen veel strenger 
dan die in de KOMOattesten van prefab elementen staan 
vermeld, waardoor menig fabrikant bij een 
controle ‘as built’ onaangenaam verrast 
wordt. Het uitsluitend fabriceren volgens 
het KOMOattest sluit dus volstrekt niet aan 
bij deze praktijk van de opdrachtgever!

De mate van luchtdicht bouwen wordt  
al geruime tijd niet meer bepaald  
door het Bouwbesluit of het huidige  
KOMOattest. Wél vanuit de naderende 
BENGeisen. In BENG 1 wordt namelijk  
de kwaliteit van de gebouwschil  
vastgelegd van waaruit de maximale 

ener giebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per  
jaar wordt bepaald. Een goede luchtdichting is daarbij  
een hele belangrijke schakel om te voldoen aan deze eis.  
En volkomen terecht.
 
Hierop vooruitlopend zien wij in toenemende mate in de 
bestekken een qv;10 waarde van maximaal 0,15 dm3/s.m2  

(afbeelding 1). Dat is ruim 10x lager/beter dan het  
Bouwbesluit of het KOMOattest aangeeft.  

Maar ook nu we massaal van het aardgas los gaan.  
De hoogtemperatuurverwarming (HTV) verandert bijna  
ongemerkt in een laagtemperatuur (LTV), met als gevolg  
dat een goede luchtdichting zelfs essentieel is geworden  
om het vereiste comfort te halen. Immers, met circa 90 graden  
in de radiatoren kon een onbedoeld luchtlek nog wel 
 gecompenseerd worden. Met de circa 30 graden in de  
vloer lukt dat echter niet meer.

Alerte fabrikanten van bijvoorbeeld warmtepompen  
eisen daarom al een qv;10 waarde van maximaal  
0,25 dm3/s.m2. Anders kunnen zij de werking van de  
installatie niet garanderen. 

Afbeelding 1: De zwaarste eis van qv;10 0,15 dm3/s.m2 uit een recent 

bestek voor een (gemeentelijke) woningbouwcoöperatie

Willem Koppen, Koppen Bouwexperts

Luchtdicht bouwen is belangrijker dan ooit. Doorgaans was 
voor menigeen de grenswaarde die het Bouwbesluit eraan 
stelde, of datgene wat in de KOMOattesten staat vermeld, 
goed genoeg. Vandaag de dag volstaat dat echt niet meer. 

In het Bouwbesluit worden beperkingen gesteld aan de lucht 
doorlatendheid van de gebouwschil. Artikel 5.4 schrijft voor 
dat de volgens NEN 2686 bepaalde luchtvolumestroom via 
‘onbedoelde openingen’ in de bouwkundige omhulling niet 
méér mag bedragen dan 0,2 m³/s (=200 dm³/s). Uitgaande  
van een woning met een vloeroppervlak van 120 m2 betekent  
dat een qv;10 waarde van maximaal 1,6 dm3/s.m2.



Roofs     5150     Roofs

SPECIAL LUCHTDICHT BOUWEN

De huidige wetgeving en attesten sluiten dus niet aan  
op deze veranderende markt. Nog sterker, zij hebben het 
slechts over een ondergrens die heel ver af staat van de 
huidige eisen. 

En dat merken de aannemers in toenemende mate als bij 
een ‘blowerdoortest’ blijkt dat de vereiste luchtdoorlatend
heid niet wordt gehaald en dientengevolge de garantie op 
de installatie is komen te vervallen, of dat het gebouw zelfs 
niet opgeleverd mag worden. 

De getallen en de relatie van die getallen op details, (fabri
cage)processen en kosten is voor menigeen nog steeds 
abracadabra. Geen idee wat je (meer) moet doen als de 
eis van luchtdichting stapsgewijs verandert van bijvoorbeeld 
een qv;10 0,60 dm3/s.m2 naar een qv;10 van 0,40 dm3/s.m2 en 
daarvandaan naar een qv;10 van 0,25 dm3/s.m2 om tot slot 
bij een qv;10 van 0,15 dm3/s.m2 uit te komen. 

Is dit voor u ook abracadabra?

Overvalt de angst u dan en gebruikt u kilometers tape  
en vloeibare dichting of houdt u uw hoofd koel en weet  
u precies wat u (niet) moet doen? Weet u van ieder  
project welke luchtdichtingswaarde geldt en weet u  
wat u dan (meer) moet doen? Of maakt u helemaal  
geen onderscheid?

Wij hebben in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan 
in wat de afzonderlijke invloed is van een luchtlek in bijvoor
beeld de vloer, het kozijn of daksparing op de qv;10 van het 
gebouw. Opvallend vaak hebben wij de conclusie getrok
ken dat voor een goede luchtdichting geen extra hande
lingen of meer materialen nodig zijn. Goed en deugdelijk 
bouwen volstaat in de meeste gevallen. Daarvoor moeten 
de vakmensen wel de ‘onbewuste onbekwaamheid’ op dit 
thema doorbreken. Functioneel aanbrengen is hierbij een 
toverwoord. Oftewel: het juiste product op de juiste plaats en 
werkend aangebracht.

Het aandeel van bouwdetails op de qv;10 van het gebouw 
blijkt een onbekend terrein te zijn voor de meeste betrokke
nen, terwijl men daar wél in toenemende mate op afgere
kend wordt. Het wordt tijd dat hier pragmatisch lesmateriaal 
voor ontwikkeld wordt. Wij doen graag mee. Ondertussen 
blijven wij kennis delen met zoveel mogelijk publicaties. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

DE QV;10 GEEFT DE HOEVEELHEID LUCHT PER SECONDE PER M2 
GEBRUIKSOPPERVLAK AAN DIE DOOR DE SCHIL VAN  
HET GEBOUW TREKT (INFILTREERT) BIJ EEN DRUKVERSCHIL  
VAN 10 PASCAL AAN DE ENE (LOEF) ZIJDE EN AAN DE  
ANDERE (LIJ) ZIJDE VAN HET GEBOUW. TER VERGELIJKING:  
10 PASCAL ONTSTAAT BIJ EEN KLEINE WINDKRACHT 2.
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maken BiJna alleS oP maat 

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

GeVen GratiS traininGen  
en oPleidinGen 

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

rUime Voorraad 

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

Snelle leVerinGen door  
heel nederland 

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

hodak dakmaterialen B.V.
Ruysdaelbaan 3 
5642 JJ Eindhoven

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

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

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

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

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

ALTIJD SCHERP GEPRIJSD 

We leveren een compleet  
assortiment aan kwalitatieve  
dakmaterialen.
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Met de toegenomen isolatieeisen wordt de binnenruimte feitelijk  

bijna een geconditioneerde ruimte. Bijna, omdat gebreken aan de  

schil daarmee steeds zwaarder gaan wegen. Benedikt van Roosmalen 

 van Recticel Insulation vestigt, naast optimale isolatie, de aandacht  

op het belang van een goede luchtdichtheid van de constructie en,  

daarmee samenhangend, een goede ventilatie.

Voorkom luchtlekken!
SPECIAL LUCHTDICHT BOUWEN

Benedikt van Roosmalen, 
commercieel manager Recticel Insulation 

Een luchtlek, bij bijvoorbeeld een dakraam of een dakdoor
voer, kan de isolatie van een constructie grotendeels teniet 
doen en heeft bovendien grote gevolgen voor de binnen
ruimte. Uit onderzoek blijkt dat de mate van energieverlies 
door een luchtlek zelfs groter kan zijn dan de energie die 
verloren gaat als men een raam openzet. Bij een nagenoeg 
luchtdicht, goed geïsoleerde gebouwschil trekt alle lucht 
 immers naar het luchtlek, met alle gevolgen van dien. 

WAAROM IS LUCHTDICHTHEID ZO BELANGRIJK? 
Wanneer de ruimte niet volledig luchtdicht is, is geen sprake 
van geconditioneerde omstandigheden (fundamenteel is 
voor een comfortabele en gezonde binnenruimte).  
Voorkomen moet worden dat er als het ware dubbel energie
verlies optreedt: opgewarmde binnenlucht kan immers 
 ongecontroleerd naar buiten stromen. Evenzo kan koude 
lucht naar binnen, die opgewarmd moet worden. 

Een goed luchtdicht uitgevoerd gebouw heeft een betere 
energieperformance en een lagere energierekening.  
Daar komt bij dat het binnenklimaat aanzienlijk beter is.  
Er is geen tocht, wat een verbeterde comfort in de binnen
ruimte oplevert. Het is ook gezonder: bij een juist ontwerp en  
uitvoering is er immers geen vochtschade, eveneens betekent  
het dat er geen schimmels in de binnenruimte kunnen ont
staan. Geen luchtlek betekent tevens ook geen geluidslek.

ENERGIEVERLIES
Om de mate van luchtdichtheid van de gebouwschil 
 inzichtelijk te maken, wordt veelal een blowerdoortest 
 uitgevoerd. Simpel gezegd wordt zo een gebouw onder  
druk gebracht om te zien hoe snel deze druk terugloopt. 
Afhankelijk van de resultaten is een gebouw in te delen in 
luchtdichtheidsklasse. Soms is het resultaat van een blower
doortest huiveringwekkend: nieuw gebouwde woningen 
lijken wel een gatenkaas. Feitelijk is het dan haast onmogelijk 
om goed gestuurd te ventileren en te verwarmen. Het maakt 
dan nogal wat uit of het stormt of windstil is. Dit is een onvol
doende onderkend fenomeen. 

De aandacht tijdens de uitvoering moet gaan naar alle 
‘knooppunten’, de overgang van het ene materiaal naar het 
andere: denk aan muurkozijn of dakdakraam. Luchtlekken 
en koudebruggen zijn te voorkomen door het luchtdicht in te 
werken en thermisch te onderbreken. Wat betreft dit laat
ste: de blowerdoortest in combinatie met thermografische 
beelden, met een warmtebeeldcamera, geeft aanvullend 
inzicht in de mate van isolatie of mogelijk zwakke plekken.

Om een idee te geven van de benodigde energie: als je 
bijvoorbeeld een gebouwvolume van 500 m³ in een uur voor 
de helft wil verversen, is bij een temperatuurverschil van 15°C 
(binnenbuiten) 1275 Watt nodig (zie tabel). Als daarnaast 
een ongecontroleerde stroom door de luchtlekken ‘zijn gang 
kan gaan’, heb je simpelweg het energiegebruik niet in de 
hand, of anders gezegd: het comfort laat te wensen over. 

HOE DOE JE HET GOED?
Het begint bij het ontwerp. Luchtdichtheid realiseer je met 
een enkele laag rondom het verwarmde bouwvolume.  
Een potlood moet op de tekening als het ware ononder
broken de contouren van het gebouw kunnen volgen.  
De toepassing van een normale aftimmerlat is daarbij niet 
afdoende. De ‘knooppunten’, of zo u wilt, aansluitingen en 
doorvoeren altijd aftapen, kitten, smeren of anderszins lucht
dicht inwerken (met specifieke hulpstukken en materialen  
die de respectievelijke fabrikanten ter beschikking stellen). 
Een grappige tip daarbij: stuc de muur achter het hangtoilet! 
Dit is bij uitstek een zwakke plek bij een blowerdoortest,  
altijd lastig achteraf te herstellen!

VENTILATIE
Een verhoogde isolatiewaarde en een verbeterde lucht
dichtheid hebben gunstige gevolgen. Denk daarbij aan  
het principe van de koudeval. Dit is het gemakkelijkst  
voor te stellen bij een luchtstroom van buiten, die via een 
rooster boven het raam naar binnen komt. De koude lucht 
stroomt naar beneden. Een neerwaartse luchtstroom, de 
zogenaamde koudeval, treedt op indien het temperatuur
verschil groter is dan 3°C tussen het oppervlakte (de muur 
en of het raam) en de temperatuur van de ruimte.  
Als je koudeval voorkomt (door zeer goede isolatie en triple 
glas), kun je, in combinatie met goede luchtdichting,  
op een andere manier verwarmen, wat tot wel 80% goed
koper kan zijn! 
 
Bij luchtdicht bouwen is goede ventilatie essentieel,  
maar dat gaat niet meer via een rooster boven het raam: 
waarom bouw je anders immers luchtdicht? De vier te  
onderscheiden ventilatiesystemen zijn:

•  Systeem A: Natuurlijke toe en afvoer (natuurlijke ventilatie) ;
•  Systeem B: Mechanische toevoer natuurlijke afvoer  

(overdruk ventilatie);
•  Systeem C: Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer  

(mechanische afzuiging);
•  Systeem D: Mechanische toe en afvoer  

(gebalanceerde ventilatie).

Ventilatievoud Temperatuurverschil tussen binnen en buiten

1˚C 15˚C 30˚C

0,03/uur 5 Watt 76 Watt 153 Watt

0,3/uur 51 Watt 765 Watt 1.530 Watt

0,5/uur 85 Watt 1.275 Watt 2,55 kW

0,6/uur 102 Watt 1.530 Watt 3,06 kW

1/uur 170 Watt 2,55 kW 5,10 kW

1,5/uur 255 Watt 3,82 kW 7,65 kW

3/uur 510 Watt 7,65 kW 15,30 kW

5/uur 850 Watt 12,75 kW 25,50 kW

10/uur 1.700 Watt 25,50 kW 51,00 kW

Tabel 1. Indicatief energieverbruik bij gegeven  

temperatuurverschillen en ventilatievoud. 
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

van factoren. Maar een vergaande versimpeling, wat in 
het verleden vaak aan de orde was  die route moeten we 
 verlaten. Bouwfysica, in dit artikel zo simpel mogelijk weer
gegeven, werkt anno 2018 écht niet anders dan 10 jaar 
geleden of in de toekomst!

Het afsluitend advies, bij (nieuw)bouw of grootscheepse 
renovatie van het dak, is dan ook: geef extra aandacht  
aan de luchtdichtheidsdetails. Je kunt er op dát moment 
goed bij, pak ze aan. Men zal er veel baat bij hebben,  
zeker als (op termijn) de overige bouwdelen ook luchtdicht 
worden gerenoveerd. Dan zijn ook de condities geschapen 
voor lagere temperatuurverwarming (warmtepomp en bij 
een goede TCO (total cost of ownership) berekening is 
 iedereen winnaar. ■

Systeem D moet toegepast worden met luchtdicht bouwen, 
of anders gezegd: het is onzinnig systeem C toe te passen  
en luchtdicht te bouwen. 

Vroeger deed je in de auto het raam open als je frisse lucht 
wilde, tegenwoordig kun je het raam beter dichtlaten om  
de airco zijn werk te laten doen. Met een gebouw is het 
 simplistisch gezegd hetzelfde. Bij luchtdicht bouwen kan  
de ventilatie uitgekiend gedimensioneerd en uitgevoerd 
 worden. Die presteert dan ook naar behoren, gezien de 
geconditioneerde omstandigheden. Natuurlijk kun je nog 
steeds het raam of terrasdeur open zetten, waarbij je alleen 
maar hoeft te bedenken: ‘Het raam gaat open: waarom  
laat ik de airco draaien?’
 
Kortom: luchtdicht bouwen gaat hand in hand met goed 
isoleren en ventileren. Grafiek 1 is in dat opzicht verhelderend. 
Een gelijk energiegebruik voor de warmtevraag is te realise
ren met een hoge mate van isolatie en ‘mindere luchtdicht
heid’ of andersom. Het optimum is natuurlijk ‘goede isolatie 
in combinatie met goede luchtdichtheid’: daar waar de  
lijn in de diagram afvlakt. Afhankelijk van de ervaring van  
de bouwer die luchtdichtheid hoog in het vaandel heeft, of 
het juist beter werkbaar vindt nóg net even meer te isoleren. 
Het is maar net wat hij goed in de vingers heeft. Het is immers  
niet één weg die naar Rome leidt, maar een samenhang 

SPECIAL LUCHTDICHT BOUWEN

Grafiek 1. Energetisch effect bij gegeven luchtdichtheid en isolatiewaarde. Bron: BouwKennis bv 2017. 
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De optimale isolatieoplossing voor bestaande hellende daken

EUROROOF® RENO: OPTIMALE THERMISCHE ISOLATIE 
ÉN WINDDICHTHEID INEEN
De lat ligt hoog; de komende jaren wacht een groot deel van de woningen 
in ons land op verduurzaming. Vele hebben een niet of slecht geïsoleerd 
hellend dak. Goede isolatie en winddichtheid zijn de eerste voorwaarden 
voor een lager energieverbruik en CO2 reductie.

Recticel Insulation heeft belangrijk nieuws voor vastgoedeigenaren, woningcorporaties en aannemers: 
Euroroof® Reno, de beste oplossing voor het bestaande hellende dak. Optimale thermische isolatie én 
winddichtheid ineen, standaard Rc 
vanaf 2,50 tot 8,00 m²K/W verkrijgbaar.

TOTAALOPLOSSING VOOR EEN GEMAKKELIJKE EN SNELLE INSTALLATIE
De Euroroof® Reno panelen worden op het (bestaande) dakbeschot aangebracht. Deze manier van na-isoleren is reeds 
langer in gebruik, maar Recticel heeft Euroroof® Reno doorontwikkeld. Alle onderdelen voor dakisolatie zijn nu optimaal
 in één paneel geïntegreerd: isolatieplaat, onderdakfolie, sponning en tengels. De complete dakisolatie wordt in een handeling 
aangebracht zonder na schuimen. Dat is winst in tijd en materiaal.

EUROROOF® RENO HEEFT 3 ESSENTIËLE PLUSPUNTEN EN EEN EXTRA OPTIE:
• Sponning aan langszijden, waardoor geen thermische brug. Naschuimen van langszijden niet nodig.
• De dampopen waterwerende onderdakfolie biedt extra gemak en bescherming tijdens renovatiewerkzaamheden.
• Deze onderdakfolie draagt bij aan de winddichtheid en dus een lager energieverbruik.
Extra optie: een fl exibele laag aan de onderzijde is op aanvraag leverbaar om bestaande oneffenheden van het dak op te vangen en 
convectie te voorkomen.

EEN UITSTEKENDE ISOLATIEOPLOSSING VOOR BESTAANDE HELLENDE DAKEN
Het na-isoleren van een hellend dak aan de buitenzijde is bouwfysisch het meest ideaal. Bovendien zijn er geen bouwwerkzaamheden 
in de woning. Euroroof® Reno is leverbaar in diktes vanaf 51 mm.

• Warmtegeleidingscoëffi ciënt: 0,022 W/mK
•  Standaard lengtes 4800 en 5400 mm, project specifi eke 

lengtes op aanvraag mogelijk
• Breedte 1200 mm (werkend 1180 mm)
• Diktes: zie tabel op www.recticelinsulation.nl
• Licht in gewicht
• Eenvoudig hanteerbaar en te verzagen
• ISSO gecertifi ceerd
• Sponning aan lange zijde
•  Geïntegreerde onderdakfolie, 

met overlap aan langszijde en onderzijde
• 3 vurenhouten tengels 15 x 45 mm (FSC of PEFC leverancier)
• Aangepaste Rectifi x® schroeven per dikte beschikbaar

EXTRA ZEKERHEID BIJ DE JUISTE AANPAK
Pannen, panlatten en tengels er af, nieuwe panelen er op! Ja zo eenvoudig is het. 
De panelen worden van goot tot nok op het (bestaande) dakbeschot van het hellende 
dak aangebracht. Extra zekerheid bij de juiste aanpak geven de verwerkingsrichtlijnen, 
om te borgen dat de Euroroof® Reno panelen optimaal presteren. Een lange levensduur van ieder hellend dak is dan gegarandeerd. 
De volledige verwerkingsrichtlijnen zijn beschikbaar op www.recticelinsulation.nl.

DE TIJD IS RIJP VOOR EUROROOF® RENO
De markt voor renovatie en onderhoud neemt in rap tempo én fors toe, met dito investeringen in tijd en geld. Labelverbetering staat hoog 
op de agenda van menig gebouweigenaar, betere dakisolatie en CO2-reductie domineren de MOP’s (Meerjaren Onderhoudsplanning). 
Wensen van bewoners gaan vooral over comfort en een lagere energierekening.

Het verduurzamen van woningen start met het optimaliseren van de gebouwschil. Warme lucht stijgt op, verlies via het dak is dus het 
grootst. Met een goed geïsoleerde woning is tot 75% energie te besparen. De eerste winst is dakisolatie, de eerste keuze Euroroof® Reno 
van Recticel Insulation, een uitstekende isolatie voor het bestaande hellende dak.

RECTICEL INSULATION
+ 31 488 489 400
verkoopisolatie@recticel.com

recticelinsulation.nl 
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Dakdekkers moeten, wanneer ze ook isoleren, aandacht geven aan  luchtdicht 

bouwen. Dat moet wanneer de dampremmende laag  onderbroken of beëin

digd wordt: het behoort tot de standaard werkzaamheden. Extra aandacht 

moet bij de acceptatie van het werk worden gegeven aan de vraag of er aan 

vullend nog afgedicht dient te worden.

Luchtdicht bouwen en  
dakdekkerswerkzaamheden

SPECIAL LUCHTDICHT BOUWEN

Ton Berlee

Het mag worden verondersteld dat de functie van een 
damp remmende laag bekend is. De laag voorkomt 
 vochtaccumulatie door diffusie van warme binnenlucht 
in warmdakconstructies en deze moet daarvoor aan de 
‘warme’ zijde van de isolatie worden aangebracht.  
Een dampremmende laag kan alleen goed functioneren als 

deze ‘stromingsdicht’ is. Daarvoor moet bij alle aansluitingen 
de dampremmende laag opgezet worden tot 50 mm boven 
de aan te brengen isolatie. Al deze eisen staan duidelijk 
omschreven in de Vakrichtlijn van VEBIDAK/BDA en behoeven 
verder geen betoog. Bitumineuze dampremmende lagen 
kunnen ook dienen als tijdelijke dakafdichting, waardoor het 
dak in stedelijk gebied als werkvloer gebruikt kan worden. 
En wanneer er ruimte is, kan het dak zijn definitieve isolatie 
en dakbedekking krijgen. Allemaal bekend. Voor luchtdicht 
bouwen moet de gebouwschil voldoende dicht zijn om het 
gebouw goed te kunnen ventileren. Een dampremmende 
laag draagt voor het dakoppervlak vanzelfsprekend bij  
aan die luchtdichtheid. Echter, waar de dampremmende 
laag eindigt, moeten aansluitende gebouwdelen luchtdicht 
aansluiten. En dat gaat niet altijd vanzelf. 

Het is de vraag in hoeverre dit het werkgebied is van de 
dakdekker: dat is afhankelijk van de taken die hij krijgt 
toebedeeld, dan wel die hij zich toeeigent bij het verkrijgen 
van het werk. Bij de dakbeëindigingen hoort bij zowel de 
dakrand als het opgaand gevel en/of dakwerk een aan
sluiting op de gevel. Deze aansluiting hoort luchtdicht te 
zijn. Een ander aandachtspunt is de luchtdichtheid van de 
dakdoorvoer  of dat nu een pijp is, een toegangsluik, een 
schoorsteen of een lichtstraat. De luchtdichte aansluiting is 
dan meer dan alleen het opzetten van de dampremmende 
laag tegen de opstand van de doorvoer. Iets wat overigens 
altijd noodzakelijk is en blijft. 

Foto: Willem Koppen
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SPECIAL LUCHTDICHT BOUWEN

Ter verduidelijking de betreffende SBR details die voor dit  
doel zijn uitgewerkt: (zie afbeelding 1). Het betreft een 
breedplaatvloer als dakvloer, waar bij de dakrand aanvul
lend op de dakvloer een houten raamwerk is geplaatst als 
opstand. Het houten raamwerk heeft aan de binnenzijde 
een  afwerking van multiplex, waartegen de dampremmende 
laag en de dakbedekking kan worden aangebracht.  
Het houten raamwerk moet in de kim extra worden afgedicht,  
voordat de dampremmende laag wordt aangebracht.  
Dit om ervoor zorg te dragen dat de afdichting van de gevel 
overgaat in die van het dak. Dit afdichten kan uitgevoerd 
worden door een dakdekker. Onder de dakvloer moet ook 
een afdichting worden aangebracht, dit hoort duidelijk niet 
tot het dakdekkerswerk. 

Nu zal de mate van luchtstroom bij de dakbeëindigingen 
wel meevallen, anders is het gesteld met de dakdoorvoeren. 
Ook weer ter verduidelijking het volgende SBR detail. 

Het betreft hier een voorbeeld om leidingen door een plat 
dak te voeren, in dit geval ten behoeve van zonnecollectoren. 
Er doen zich enkele problemen voor. Aan de onderzijde van 
het platte dak, bij het plafond in dit geval, moet een manchet  
de doorgevoerde leiding geheel omsluiten. Dit manchet 
moet bij voorkeur uit één stuk zijn, zodat die om de leiding is  
aangebracht voordat deze door de dakopening wordt ge 

stoken. De ruimte tussen de leiding en de mantelbuis (als die  
er is) moet geheel gevuld zijn met isolatie. De mantelbuis 
moet luchtdicht aansluiten op de dampremmende laag. 
De mantelbuis steekt 50 mm boven de isolatie uit, en moet 
luchtdicht aansluiten op de afdekkap. De afdekkap moet 
waterdicht aansluiten op de dakbedekking. Het spreekt 
vanzelf dat de dakisolatie perfect aansluit op de mantelbuis. 
Wanneer dit detail moet worden uitgevoerd in een bestaand 
dak, dan is het niet uitvoerbaar. Ook bij nieuwbouw zal het 
in zeer goed overleg met de aannemer moeten worden 
uitgevoerd. Wanneer bijvoorbeeld voer je de leiding door de 
mantelbuis? De dakdekker zal dan niet meer op het werk 
zijn. Als het door een installateur gedaan moet worden,  
hoe zal deze dan de ruimte tussen de leiding en de mantel
buis vullen? En hoe de kap aan te brengen?

Vergelijk dit ook eens met detail DRL 07 B/K van de Vakrichtlijn.

 
In dit geval is er een (mantel)
buis die eindigt onder de dak
bedekking. Deze mantelbuis 
sluit prima aan op de  dakvloer, 
wat zou kunnen als deze 
 gestort is bij de fabricage van 
de vloer. Ook met een gatzaag 
is een goed resultaat te verkrij
gen. De mantelbuis moet met 
een manchet aansluiten op  
de dampremmende laag.  
Niet getekend, maar wel 
 gewenst is het om de damp
remmende laag te laten aan
sluiten op de dakbedekking 
door deze, zoals de Vakrichtlijn 
voorschrijft, door te voeren 
tot 50 mm boven de isolatie. 
Wanneer het een volledig 
verkleefde dampremmende 
laag is, dan is deze uitvoering 
luchtdicht. In het geval van een 
mechanisch bevestigd of loslig
gend geballast systeem moet 
de mantelbuis aan de onderzij
de luchtdicht aansluiten op de 
dakvloer. Een dubbelwandige 
buitenpijp voorkomt inwendige 

condensatie aan de binnenzijde van de pijp, eventueel 
condens valt terug in de mantelbuis. 

De lezer kan zich voorstellen wat luchtdicht aansluiten bete  
kent voor een lichtstraat. Het meest praktisch is om rondom 
de dakdoorbreking de dampremmende laag, koud ver
kleefd of gebrand, volledig te hechten aan de dakvloer  
en de dakdoorvoer. De ruimte tussen de dakvloer en de 
 dakdoorvoer uitvullen met PURschuim en netjes laten aftim
meren. Dit wel goed doorspreken met de aannemer en 
 duidelijk aangeven dat de alleen afdichting met de damp
remmer te garanderen valt. ■

Foto: Willem Koppen



Roofs     6362     Roofs

TNO heeft een vereenvoudigde, indicatieve  

methode bedacht voor het bepalen van  

de luchtdichtheid van gebouwen. Bij grote  

woningbouwprojecten worden vaak maar  

enkele huizen op luchtdichtheid getest,  

vanwege het tijdsbestek en de kosten.  

Met deze methode wordt het mogelijk  

alle afgewerkte woningen te testen.  

De methode is bovenal indicatief en is te  

zien als een mooie aanvulling op de  

blowerdoormetingen. Het is een innova 

tieve methode en daarom is er een inter 

nationaal patent op aangevraagd.

Eenvoudige, indicatieve  
meetmethode voor  
luchtdichtheid gebouwen

SPECIAL LUCHTDICHT BOUWEN

uitgevoerd met een Topsector Energiesubsidie van het  
Ministerie van Economische Zaken. 

METHODE
De ATT bestaat uit een drukmeter en een referentievat van 
zo’n 2 á 3 liter en wordt bediend met een app via een 
directe wifiverbinding. Nieuwe of gerenoveerde woningen 
hebben in de meeste gevallen een woningventilatiesysteem 
met tenminste één ventilator (systeem B, C of D). In plaats 
van de fan van de blowerdoor, wordt deze ventilator gebruikt 
om de woning op over of onderdruk te brengen.  
 
Het vat wordt ergens in het huis neergezet. De druk in het  
vat is gelijk aan de druk in het huis met uitgeschakeld  
ventilatiesysteem. Door vervolgens het ventilatiesysteem  
in en uit te schakelen, ontstaat er een drukverschil tussen  

de woning en het referentievat, waaruit de luchtdoorlatend
heid berekend kan worden. Om een betrouwbare waarde  
te krijgen, moet dit drukverschil meerdere keren bepaald 
worden. Dit kan eenvoudig door het ventilatiesysteem  
een aantal keren in en uit te schakelen (5 keer 10 seconden 
is meestal genoeg). 

Als het echt alleen om een indicatie gaat, kan men een 
schatting voor de luchthoeveelheid van het ventilatie
systeem gebruiken. Als deze indicatieve waarde dichtbij  
de gewenste qv10 ligt, kan de luchthoeveelheid met een 
daarvoor geschikt toestel gemeten worden om een  
pre ciezere waarde voor de qv10 te berekenen.  
Merk op dat met de ATT slechts één QdP punt wordt  
gemeten. De methode werkt met een vaste stromings
exponent van 0.66. 
 
Momenteel is in zo’n dertigtal woningen gemeten met  
zowel de blowerdoor als met de ATT. Voor het overgrote  
deel kwamen beide methodes tot dezelfde conclusies.  
Ook voor de kleinere installateur wordt dit een betaalbaar 
instrument dat eenvoudig te bedienen is, en waarmee  
snel een indicatie kan worden gekregen over de luchtdicht
heid. Deze test kan een nuttige toevoeging zijn naast de 
officiële blowerdoormeting. Daarmee denkt men dat er  
veel meer aandacht zal gaan komen voor luchtdichtheids
metingen en dus ook voor de blowerdoormetingen. 

 
Naar verwachting komt de ATT medio 2019 op de markt. 
De eerste testresultaten uit het veld worden gepresenteerd 
tijdens het AIVC congres dat 18 en 19 september wordt 
gehouden in JuanlePins (Frankrijk). ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

De AirTighnessTester, kortweg de ATT, is een meetinstrument 
dat op basis van de door TNO bedachte methode wordt 
ontwikkeld door ACIN instrumenten in nauwe samenwerking 
met TNO. Deze ontwikkeling maakt deel uit van het TKIproject 
‘Securevent’. TKI staat voor Topsector Kennis en Innovatie. 
Het doel van dit project is het beter borgen van de integrale 
prestaties van luchtinstallaties in woningen (luchtkwaliteit, 
 geluidscomfort en energiegebruik). Een essentiële voor
waarde hiervoor is de beschikbaarheid van eenvoudige  
meetinstrumenten voor de professionele markt, waarmee 1) 
de luchtvolumestroom, 2) het geluidsniveau van het ventilatie
systeem en 3) de luchtdichtheid van de gebouwschil op 
snelle en betaalbare wijze kunnen worden getoetst. Voor deze  
drie parameters worden eenvoudige meetapparatuur en/of  
meetprotocollen ontwikkeld. De projectdeelnemers zijn  
TNO, de VLA, Uneto VNI en ACIN. Het project wordt  
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Luchtdicht bouwen vraagt  
om automatisch luchten

Wij zijn ons echter vaak niet bewust van de kwaliteit van  
binnenlucht. Het is dan ook van groot belang om bewoners  
te wijzen op de invloed van (on)gezonde binnenlucht. 
 Klimaatsensoren zijn hiervoor de ideale oplossing. Deze sen so  
ren bieden de bewoner inzicht door de relatieve luchtvochtig  
heid, CO2 en temperatuur in huis te meten. Bewoners krijgen 
hierdoor de gelegenheid om maatregelen te nemen en 
bijvoorbeeld tijdig een raam te openen of te sluiten.”

HITTEBESCHERMING EN AUTOMATISCHE VENTILATIE
Om bewoners het werk uit handen te nemen, zijn geauto
matiseerde systemen voorhanden. Zo beheerst de nieuwe 
smarthomeoplossing VELUX ACTIVE with NETATMO auto
matisch het binnenklimaat. Het systeem maakt  gebruik  
van verschillende algoritmen. Klimaatsensoren meten  
de concentratie CO2, luchtvochtigheid en temperatuur in  
huis. Op basis van realtime lokale weersvoorspellingen 
berekent het systeem of het openen of sluiten van een raam 
het binnenklimaat verbetert of niet. Vervolgens berekent het 
systeem hoeveel ventilatie er nodig is en voor hoe lang.  
De regensensor zorgt er bij de eerste regendruppel voor dat 
een lichtkoepel of dakraam auto matisch gesloten wordt. 

Het systeem is zowel automatisch, handmatig of via de 
smartphone te bedienen. En door de verbinding met Apple 
HomeKit kunnen de producten via Siri ook met de stem 
worden bediend. ■

De meeste mensen onderschatten fors hoeveel invloed de 
kwaliteit van binnenlucht heeft op hun gezondheid en wel
zijn. Uit internationaal onderzoek door YouGov, in opdracht 
van de VELUX Groep, blijkt dat het grootste deel van de 
Nederlanders zich niet bewust is dat binnenlucht tot wel  
vijf keer meer vervuild kan zijn dan buitenlucht. Des te zorg
wekkender is het dat Nederlanders gemiddeld 90% van 
hun tijd binnen doorbrengen. Dit maakt het automatisch 
ventileren van woningen essentieel, met name nu luchtdicht 
bouwen volop in ontwikkeling is. 

GEZONDHEID
“Gebouwen uit alle macht isoleren bespaart weliswaar 
 energie, maar kan ook de kwaliteit van de binnenlucht 
 schaden als hier onvoldoende aandacht aan wordt 
 geschonken,” zegt Marcel Vreeken, manager public affairs  
bij VELUX Nederland. “Ventilatie, spuivoorzieningen en 
 (zomer)nachtkoeling horen daarom een integraal onder
deel te zijn van ieder renovatie of bouwproject wanneer 
luchtdicht wordt gebouwd.”

Vreeken: “Gezonde lucht is net zo belangrijk als ons dagelijkse  
voedsel en het water dat we drinken. Een gemiddelde vol was 
 sene ademt iedere dag zo’n 15.000 liter lucht in. We brengen 
echter zo’n 21 uur per dag binnen door, wat onze gezond
heid kan schaden als de lucht die we inademen niet gezond  
is. Mensen die leven in vochtige, schimmelige ruimtes hebben  
maar liefst 40% meer kans op het ontwikkelen van astma.  
Zorgen voor een goed binnenklimaat draait dus niet alleen 
om comfort, maar vooral om de gezondheid van mensen. 

SPECIAL LUCHTDICHT BOUWEN

Voor de energietransitie en het verduurzamen van de gebouwde omge

ving zijn energiezuinige toepassingen, luchtdicht bouwen en circulaire 

oplossingen belangrijke pijlers. Om het belang van de gebruikers en de 

leefbaarheid in gebouwen te blijven garanderen, zijn comfortaspecten 

zoals voldoende ventilatie en daglicht echter net zo belangrijk. Nu de 

luchtdichtheid van gebouwen steeds meer verbetert, is automatische 

 verluchting essentieel om een gezond binnenklimaat te realiseren.

The Indoor Generation
Tegenwoordig zijn wij de Indoor Generation. 
Een generatie die 90% van onze tijd binnen doorbrengt, 
vaak zonder voldoende daglicht en frisse lucht. 

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat 
dit schadelijk is voor onze gezondheid en welzijn. 

Eén van de oplossingen: 
VELUX ACTIVE binnenklimaatbeheersing

VELUX ACTIVE with NETATMO is de simpele weg naar 
een gezonder binnenklimaat. Intelligente sensoren 
monitoren voortdurend de temperatuur, de vochtigheid 
en het CO2-gehalte in een woning. Vervolgens openen en 
sluiten VELUX INTEGRA® elektrische dakramen, 
zonweringen en rolluiken automatisch om een gezonder 
binnenklimaat te creëren.

www.velux.nl/active

Door sensoren aangestuurde 
slimme bediening van je VELUX 
INTEGRA® dakramen, lichtkoepels 
raamdecoratie en rolluiken.

VEL8197 Adv Roofs Indoor generation_september_v3.indd   1 15/08/2018   15:35
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ALKLIMA NIEUWE KENNISPARTNER TVVL
TVVL maakt bekend dat Alklima officieel de overeenkomst  

heeft getekend voor een 3jarig Kennispartnerschap bij TVVL. 
Vanuit de filosofie ‘samenwerking met meerwaarde’  

biedt Alklima al meer dan 20 jaar advies en begeleiding  
aan installateurs, adviseurs en alle andere partijen in de  

bouwkolom. Om deze samenwerking nog verder handen en 
voeten te geven sluit Alklima zich als Kennispartner aan bij TVVL.” 

John Lens, directeur bij TVVL: “Wij zijn verheugd dat Alklima zich 
als Kennispartner heeft aangesloten bij Bosch Thermotechniek, 

Carrier, Nieman, Orange Climate, Remeha, Systemair,  
Holland Water en Xigna. TVVL Kennispartners kenmerken zich  

als koplopers in de sector die innovatie voorop stellen en  
actief kennis delen. Alklima is een belangrijke speler in de  
discussie over de energietransitie en vormt daarmee een  

waardevolle aanvulling op de andere Kennispartners.

OTIB BRENGT TRENDRAPPORT INSTALLATIEBRANCHE 2018 UIT
De technische installatiebranche groeit hard. Om aan de toenemende vraag naar installatiewerk te kunnen vol
doen, staat de branche hierdoor voor de uitdaging voldoende vakmensen te vinden en te houden. Dit blijkt uit 
het door OTIB gepubliceerde rapport Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche 2018. Met het 
verspreiden van het door onderzoeksbureau KBA Nijmegen opgestelde trendrapport stimuleert OTIB de bij het 
opleidings en ontwikkelingsfonds aangesloten bedrijven om slim op de ontwikkelingen en trends in de branche 
in te spelen.

OTIBdirecteur a.i. Sven Asijee stelt in het rapport vast dat de groei van de branche in het afgelopen jaar zowel 
op het gebied van technologisch ontwikkelingen als op het gebied van de groei van het werk en van het 
aantal medewerkers in een stroomversnelling is gekomen. “Voor de technische installatiebranche is het daarom 
meer dan ooit van belang dat er voldoende gekwalificeerde medewerkers beschikbaar zijn en blijven en dat 
de  medewerkers zich blijven ontwikkelen zodat de bedrijven in de branche voorop lopen bij nieuwe ontwikkelin
gen en zo aantrekkelijk blijven voor klanten en medewerkers.”

VLA METHODIEK GELIJKWAARDIGHEID VERBETERD EN GEACTUALISEERD
Nieuwbouw en bestaande bouw worden na renovatie steeds luchtdichter. De VLA stelt bewoners centraal en staat  
voor gezonde, leefbare woningen. Daarom heeft de VLA in samenwerking met de betrokken adviesbureaus (Peutz,  
Nieman Raadgevende Ingenieurs en TNO) in juli 2018 de VLA Methodiek Gelijkwaardigheid verbeterd en geactualiseerd. 

Door deze actualisatie vervallen per 1 oktober 2018 de bestaande gelijkwaardigheidsverklaringen die volgens de oude  
methodiek zijn afgegeven. Een aantal systemen kunnen volgens de nieuwe versie niet meer gewaardeerd worden (C4a en D3). 
Voor overige systemen zullen nieuwe verklaringen worden afgegeven die vanaf 1 oktober geldig zijn. Deze nieuwe verklaringen  
zullen op de website van VLA geplaatst worden.

Dit betekent:

•  Reeds uitgegeven bouwvergunningen met deze verklaringen blijven gewoon geldig  
en kunnen publieksrechtelijk gewoon worden uitgevoerd.

•  Bouwaanvragen na 1 oktober 2018 kunnen niet meer worden aangevraagd met deze 
verklaringen van gelijkwaardigheid volgens de VLA methodiek. Als er toch een keuze 
wordt gemaakt voor het systeem zoals hierboven wordt omschreven, dan zal er een 
forfaitaire waarde aangehouden moeten worden in uw Energieprestatie berekening.

WONINGEN IN EMMEN GERENOVEERD NAAR NULOPDEMETER 
In de wijk Emmermeer in Emmen kan woningcorporatie Lefier verder met het verduurzamingsplan  
om in deze wijk haar huurwoningen naar nulopdemeter te renoveren. Nadat Lefier eerder al  
twee NOMrenovaties in deze wijk uitvoerde, hebben in een ander deel van de wijk 46 van de  
48 huishoudens in deze wijk ingestemd met het plan van Lefier om gasloos te gaan wonen. 

De rijtjeswoningen uit de jaren vijftig worden door BAM Wonen gere
noveerd. Lefier kiest voor een renovatie naar NOM (nulopdemeter), 
omdat de corporatie het belangrijk vindt dat bewoners in een  
duurzame woning wonen.

De woningen worden voortaan ‘allelectric’ door het plaatsen van  
zonnepanelen, een warmtepomp en warmteterugwininstallatie.  
Deze installaties zorgen ervoor, dat over een heel jaar gezien,  
de woning net zoveel energie opwekt als een huishouden gemiddeld  
verbruikt. Dit is het derde NOMproject waarbij BAM Wonen en Lefier  
in Emmermeer een renovatie uitvoeren in bewoonde staat.

BURGERHOUT INTRODUCEERT VERLENGDE SKYLINE 3000  
DAKDOORVOER VOOR GEÏSOLEERDE DAKEN
Door de introductie van een verlengde variant van de Skyline 3000  
dakdoorvoer biedt Burgerhout onderdaks ruim 30 cm aan extra 
lengte. Daken worden alsmaar dikker doordat er steeds meer 
 nadruk wordt gelegd op de Rcwaarde van woningen. En die 
waarde is alleen te verbeteren als er meer isolatie wordt toegepast 
in het dak. Met als resultaat dat daken steeds dikker worden.  
Dit maakte het werk voor de installateur er niet makkelijker op.  
De verlengde Skyline is ruim 30 cm langer dan de standaard uit
voering en bespaart zo veel tijd. Zo werkt men een stuk efficiënter, 
want men hoeft niet meer aan de slag met verlengstukken. 

LUCHTDICHT BOUWEN MET MAVOTEX® 420 SCHUIMBAND
In het hedendaagse bouwen hebben we te maken met steeds uitdagen

dere prestaties op het gebied van luchtdicht bouwen. Het realiseren van een 
luchtdicht gebouw blijkt in de praktijk lastiger dan in theorie. De behoefte aan 

eenvoudig te verwerken luchtdichte afdichtingsmiddelen is groot. Daarom intro
duceert Plaka Nederland een nieuw type schuimband, de Mavotex® 420. 

Het product is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de hoogste luchtdicht
heidseisen. Dit geslotencellig PVCschuimband is enkelzijdig voorzien van een 

hoogwaardige acrylaatlijmlaag en heeft uitstekende luchtdichte eigen 
schappen. Door de eenvoudige indrukbaarheid is het product uitermate ge

schikt om ook de lichtere bouwdelen luchtdicht te monteren. Daarnaast is het 
makkelijk en snel verwerkbaar, wat een besparing in de arbeidskosten oplevert. 

Bij slechts 30% samendrukking is het band volledig waterdicht en wordt een 
luchtdichtheid van 1.000 tot 2.000 Pascal bereikt, waardoor het band geschikt is 

voor toepassing bij luchtdichtheidsklasse 3 (uitstekend). 



Alle voordelen op een rij
 • ideaal voor renovatie: 
       - compatibel met verschillende opstandtypes
       - geen extra kosten of werk: opensnijden dakbedekking is niet nodig
 • beschikbaar in grote formaten  - zelfs 100 bij 200 cm
  maximale lichtinval gelijk aan de oppervlakte dagmaat. 
 • zelfreinigend effect zónder waterstagnatie
 • eenvoudig te monteren op elke type opstand 
 • geschikt voor comfortventilatie: opent tot 30 cm
 • performante isolatiewaarden
 • strakke, elegante binnen- én buitenafwerking
 • mét regendetector: de koepel sluit automatisch
 • geluidsdempend
 • inclusief afstandsbediening

Skylux iWindow Flex
Een lichtkoepel vervangen? Dat wordt met Skylux nóg 
eenvoudiger en goedkoper. 

De nieuwe iWindow Flex is immers de eerste 
opengaande glaskoepel waarbij de klant zélf de 
opstand kiest. De elektrische kettingmotor die de 
koepel opent, zit immers in het pvc-raam verwerkt in 
plaats van in de opstand. Concreet betekent dit dat 
je bij een renovatie de huidige dakopstand gewoon 
kan blijven gebruiken. Dit is een enorm voordeel 
voor de dakwerker én voor de eindklant: de nieuwe 
lichtkoepel is snel én makkelijk geplaatst zonder 
extra kosten of extra werk.

Hellende pvc 
tussenopstand

Skylux
iWindow2

Ingebouwde
kettingmotor 
(+ gasveren)

Steeds met 
afstandsbediening

Regensensor

MAKKELIJK
RENOVEREN MET 
iWINDOW FLEX
De opengaande glaskoepel die past op élke opstand

NIEUW

adv roofs NL Skylux iWindow Flex 2018 460*300.indd   1 6/07/18   11:18



Wédéflex Duurzame Daksystemen  Zuid-Willemsvaart 14, Postbus 811, 5201 AV ’s-Hertogenbosch
Telefoon: 073 - 613 10 40, E-mail: info@wedeflex.nl, Internet: www.wedeflex.nl

Uitsluitend de allerhoogste kwaliteit, 
daaraan doen wij geen enkele concessie. 
Zo garanderen we al 40 jaar onover troff en 
perfectie. Zowel van onze innovatieve en 
hoogwaardige producten als van de 

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

THE PROOF IS 
IN THE EXPERIENCE.

WÉDÉFLEX 
ESTABLISHED 

DEALERS

ALL-IN 
VERZEKERDE 
GARANTIE

BEWEZEN 
LEVENSDUUR

WEDXXXX Advertenties fingerprint Dealers 230x300 Roofs V2.indd   1 21-02-18   15:16

isolatiedikte vanaf 20 mm 
t/m 160 mm leverbaar

UTHERM ROOF PIR L
ISOLATIEPLATEN VOOR 
HET PLATDAK

Afmetingen: 1200 x 600 mm 
en 2500 x 1200 mm

Utherm dakisolatieplaten met PIR-hardschuim bieden een 

hoog isolatierendement, zijn vochtongevoelig en licht van gewicht. 

De isolatieplaten zijn drukvast, waardoor ze goed beloopbaar zijn 

en ze zijn makkelijk te verwerken en te monteren omdat PIR 

vormvast is.

De isolatieplaten zijn leverbaar met 2-zijdige cacheerlaag 

van dampdicht ALU-Laminaat.

Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl
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Vorig jaar werd leverancier van EPDMproducten  

EPDM Systems uit Lemelerveld overgenomen  

door fabrikant SealEco (zie Roofs april 2017).  

In dit dubbelinterview vertellen directeur  

Edwin van Dijk en verkoopleider  

Ron Laurentzen dat de overgang  

bijzonder soepel is verlopen  

en eigenlijk alleen maar  

positieve gevolgen  

heeft gehad. Ook  

worden in dit artikel de  

eerste innovaties aangekondigd.

Overname SealEco levert 
 gezonde dynamiek op

BEDRIJFSNIEUWS

direct aan de naamsbekendheid zouden gaan werken.  
Per 1 april 2017 werden we officieel SealEco en we kunnen 
nu al wel stellen dat de naam relatief snel ingeburgerd is  
geraakt. Onze medewerkers zien de voordelen ook en 
dragen de nieuwe naam met trots uit. Er hebben zich intern 
vrijwel geen wijzigingen voorgedaan, hooguit gaat het om 
wat accentverschuivingen in de taakomschrijvingen.”

COLLEGA’S
De voordelen van de overgang werden al snel duidelijk.  
Van Dijk: “Het maakt nogal wat uit of je leverancier bent of 
fabrikant. We hadden een goede relatie met de fabrikant  
en we kwamen er regelmatig over de vloer, maar als je  
collega bent, gaan er deuren open die anders gesloten blij
ven. We konden nu direct meedenken met de R&Dafdeling, 
bijvoorbeeld. De technische ondersteuning is veel uitgebreider.  
En we krijgen de vrijheid om onze eigen marketingstrategie 
te bepalen.” 

Dat laatste heeft er zelfs toe geleid dat Edwin van Dijk verant
woordelijk is geworden voor de marketing en communicatie 

van het gehele concern. Ron Laurentzen zal op commercieel 
vlak de leiding over de dagelijkse gang van zaken op de 
Nederlandse markt overnemen. Feitelijk is dit een voortzetting 
van een ontwikkeling die toch al gaande was: “Ron zal in de 
toekomst nog meer dan al het geval was het gezicht van het 
bedrijf worden op de Nederlandse markt,” aldus Van Dijk.

IN SYSTEMEN DENKEN
Zoals gezegd, heeft het voor het bedrijf verschillende belang
rijke voordelen om fabrikant te zijn. Maar wat zijn de concrete 
veranderingen in de organisatie en de marktbenadering? 
Laurentzen: “Allereerst zijn alle bedrijfsonderdelen bij de 
nieuwe naam ondergebracht: de diverse dak en gevel
toepassingen, de vijvertoepassingen (voorheen Geotop) en 
het EPDM Hotspotconcept voor de bouwmaterialenhandel. 
Alle producten worden nu onder dezelfde huisstijl aan
geboden. Hiermee is een totaalleverancier op het gebied 
van EPDM ontstaan, dat voor de meest uiteenlopende 
t oepassingen oplossingen van Aproducenten kan leveren.”

“Verder werken we volgens de gedragsrichtlijnen van de 
fabrikant. In deze richtlijnen staan betrouwbaarheid en trans
parantie centraal. Feitelijk werkten we al volgens deze princi
pes, maar waren we ons dat niet echt bewust en droegen 
we dat ook niet uit. Nu hangen de kernwoorden overal in ons 
gebouw, met een korte uitleg erbij, zodat we deze waarden 
enerzijds uitdragen en we onszelf er anderzijds voortdurend 
aan herinneren. Wij werken verder volgens het KISSprincipe: 
Keep It Short & Simple.”

Een belangrijke verschuiving in de koers van het bedrijf  
is bovendien dat er meer dan voorheen in systemen zal 
worden gedacht. “Het is in de huidige markt niet verstandig 
om je te beperken tot de verkoop van alleen de waterdichte 
laag,” aldus Laurentzen. “De markt is in beweging. Er wordt  
dikker geïsoleerd en ook gebeurt er meer óp de waterdichte 
laag (groendaken, gebruiksdaken, etc.).Hier spelen we  
op in, bijvoorbeeld met de introductie van AluShell, een 
EPDM dampremmer (0,4 mm). Het betreft een dampscherm 
met glasvlieswapening en een zelfklevende, gemodificeerde 
bitumen laag (zelfklevende onderzijde en zelfklevende 
naadverbinding, koud verkleefbaar). Dit product is op alle 
gangbare ondergronden toepasbaar.”

HERINTRODUCTIE SUPERSEAL
“Tevens herintroduceren we de SuperSeal EPDM dakbaan,” 
voegt Van Dijk toe. “Dit is een elastomeer dakbaan (verkrijg
baar in diverse breedtes en met 1 of 2 lasnaden), op basis 
van het EPDM polymeer en gecacheerd met een polyester
vlies. De thermobond naadverbindingstechniek is te ver
werken met een hetelucht machine en zorgt ervoor dat de 

naad de identieke eigenschappen heeft, zoals elasticiteit  
en soepelheid, van het membraan zelf. De dakbaan kan 
losliggend met ballast, volledig gekleefd met bitumen of 
mechanisch bevestigd in de overlap worden aangebracht. 
Deze EPDM heeft een snelle verwerking en geeft gegaran
deerd een plooivrij resultaat.”

Het product is niet nieuw op de Nederlandse markt.  
Het bestaat al sinds 1987 maar is lange tijd niet verkrijgbaar 
geweest op de Nederlandse markt. Eind 2012 hebben de 
fabrikant en (destijds nog) EPDM Systems een verbeterde 

Het interview vindt plaats bijna anderhalf jaar na de 
 overname en naamsverandering. De stap werd destijds 
ingegeven door het gegeven dat de markt steeds meer zal 
worden gedomineerd door grote concerns. Edwin van Dijk 
was dus op zoek naar een manier om het bedrijf op een ge
zonde manier te kunnen continueren. De Zweedse fabrikant 
SealEco was juist op zoek naar een goede manier om nog 
meer op de Nederlandse markt actief te zijn. Zo vonden  
de partijen elkaar. Ten tijde van de overname bestond  
EPDM Systems 20 jaar en SealEco zelfs 50 jaar: er werd dus 
een grote hoeveelheid ervaring samengevoegd.

Toen eenmaal tot de overname was besloten, werd op ver 
zoek van Van Dijk de naam ook vrij snel veranderd. “Als je dan  
toch overgaat, dan is het beter dat meteen en volledig te 
doen,” vertelt hij hierover. “EPDM Systems was  natuurlijk een 
sterke naam op de Nederlandse markt, SealEco (ook pas 
sinds 2011 als bedrijfsnaam op de markt, voorheen Trelleborg)  
is veel meer internationaal gericht en minder bekend in 
Nederland. Als je onderdeel bent van de fabrikant, kun je dat 
ook maar beter uitstralen. Daarom was het belangrijk dat we 

" HET MAAKT NOGAL WAT UIT  

OF JE LEVERANCIER BENT  

OF FABRIKANT"

Verkoopleider Ron Laurentzen (links) en directeur Edwin van Dijk.
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Internationaal is hier al veel ervaring mee opgedaan  
(het product is al langer succesvol verkrijgbaar op de 
Zweedse, Engelse, Belgische en Duitse markt). De Neder
landse markt zal volgens de heren snel volgen. Laurentzen: 
“We hebben alle vertrouwen in dit product, omdat het goed 
aansluit op de huidige vraag van de markt: zo zijn de dakrol
len voorzien van KOMOattest en KOMO productcertificaat 
en kunnen ze (vanwege de tilnorm) zodanig geproduceerd 
worden dat ze lichter zijn dan 25 kg. Met name is de  
SuperSeal een product dat zeer geschikt is voor toepassing 
op groendaken, gebruiksdaken en parkeerdaken.” 

PREFAB
Tenslotte heeft de overname ook tot gevolg dat verder kan 
worden geïnvesteerd, o.a. in een snellere en effectievere 
 productie. Dit heeft ertoe geleid dat de productiehal in 
 Lemelerveld is voorzien van lasersystemen voor de productie  
van EPDM membranen in twee en drie dimensies. Op deze 
manier kunnen veel meer EPDMproducten prefab en  volledig  
op maat (eventueel inclusief alle details) worden geprodu
ceerd. Van Dijk: “Dit zal steeds meer de dagelijkse praktijk 
worden: wat je tijdens de productie kunt doen, hoef je niet 
meer op de bouwplaats te doen en dat levert een aanzienlij
ke tijdwinst op en het risico op fouten wordt geminimaliseerd. 
Het belang van prefabricatie wordt ook steeds groter, omdat 
er een tekort is aan gekwalificeerd personeel.”

Al met al is duidelijk dat de overname door SealEco  
een gezonde dynamiek heeft opgeleverd. De eerste  
vruchten heeft men hiervan al geplukt, maar het ligt  
voor de hand dat de ontwikkelingen steeds verder zullen 
gaan. Beide heren zijn ervan overtuigd dat dit zal bij 
dragen tot een verdere stijging van het marktaandeel  
van EPDM op de Nederlandse markt. ■

versie van het product opnieuw op de markt gebracht  
(zie Roofs november 2012). Daarvan zegt Van Dijk nu dat dit 
onvoldoende gepaard is gegaan met de juiste kennis en 
begeleiding, waardoor de herintroductie destijds niet goed 
van de grond is gekomen. 

“Wij geloven nog steeds in de toegevoegde waarde van  
dit product voor de Nederlandse markt. Zo heeft het een  
zeer hoge stabiliteit en is het prettig te verwerken. De reken
waarden van de mechanische bevestigingen zijn zeer  
goed (tot 593N) en het product is thermisch lasbaar in de 
details. Wel heeft het product een iets andere verwerking  

dan men gewend is en daarom zijn wij in gesprek met 
dakdekkersbedrijven die actief met het product aan de slag 
willen gaan. Wij zullen deze partijen intensief begeleiden  
en hen opleiden tot gespecialiseerde verwerkers. De EPDM 
dakbaan is met name concurrerend op projecten waar 
normaal gesproken min of meer automatisch zou worden 
gekozen voor bitumen of kunststof.”

BEDRIJFSNIEUWS

" HET IS NIET VERSTANDIG  

OM JE TE BEPERKEN TOT  

DE VERKOOP VAN ALLEEN  

DE WATERDICHTE LAAG"

“We make waterproofing easy”

www.sealeco.com

SealEco BV
Handelsweg 20
8152 BN Lemelerveld 
Tel.: +31(0) 572 371 027 
E-mail: info.nl@sealeco.com

www.sealeco.com

Ons bedrijfsconcept
Wij voorzien in op maat gemaakte EPDM water- en weers- 
bestendige gebouwschil oplossingen door verbetering van de 
efficiëntie en duurzaamheid met milieubewuste toepassingen. 
Naast de keuze van de juiste producten in combinatie met 
de juiste applicatie ontzorgen wij onze klanten en opdracht- 
gevers.

Onze kernwaarden
• Ethiek: Wij streven naar eerlijkheid en volgen hoge 
 normen en waarden in ons dagelijks werk.
• Relatie: Wij proberen ons steeds in de positie van onze 

klant te verplaatsen.
• Betrouwbaarheid: Wij leveren kwaliteit in alles wat wij 

doen.

Onze kwaliteit
Kwaliteit is ons sleutelwoord. Wij produceren en leveren  
alleen A-kwaliteit producten en systemen voor het water- en 
winddicht maken van daken, gevels, goten en (zwem)vijvers. 
Daarnaast werken wij volgens het KIWA procescertificaat 
“verwerken van kunststof folie” en worden zowel intern als 
extern gecontroleerd op onze processen en geleverde pres-
taties.

Uw totaal leverancier
Gezien het uniek aanbod aan de markt is er altijd een juist 
product en passend systeem voor elke toepassing te  
verkrijgen. SealEco is uw totaal leverancier op het gebied van 
EPDM rubberfolies. Wij geven advies op maat, ondersteunen, 
leiden op en begeleiden onze klanten van A tot Z. 
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Waterberging, Biodiversiteit, Energie, Alles in één!

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

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

Dé dak- en gevelspecialist!

GEREEDSCHAPPEN    SNELLE SERVICE    VAKKUNDIG ADVIES    CURSUSSEN    VEILIGHEIDSARTIKELEN    

MAATWERK   DAKSYSTEMEN   HELLEND DAK- EN GEVELBEKLEDING   GOOTSYSTEMEN   LASEREN EN OSSENOGEN    

VACATURES
Wij zijn altijd op zoek naar gemotiveerde mensen om ons team te versterken. 

Interesse? Kijk dan op www.zinkunie.nl/vacatures voor onze openstaande vacatures.
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Het regenseizoen staat voor de deur. Als we dit jaar nog het jaarlijkse 

 gemiddelde zouden halen, staat ons nog menig bui te wachten. Grote en 

 kleine ingrepen zijn nodig om onze steden weerbaar te maken tegen het ver  

anderende weerbeeld. Daken spelen een belangrijke rol. Er zijn rekenmodellen  

en beslisbomen voorhanden om het dak haar groenblauwe rol verantwoord 

te laten vervullen. Onze branche is er klaar voor. Samen met gemeenten  

en beleidsmakers komen we er uit, maar het vergt wel een forse inspanning.

Het dak als oplossing  
voor wateroverlast steden

STICHTING ROOF UPDATE

“Steeds meer kennis komt ter beschikking om de gevolgen 
van het veranderende klimaat in steden het hoofd te bieden. 
Met de Green Deal Groene Daken en kennispartners zoals 
onze stichting zijn er gesprekspartners genoeg voor beleids
makers om zaken snel en doeltreffend op te pakken.”

KOPENHAGEN WIJST DE WEG
Dat het kan, bewijst de stad Kopenhagen. De hoofdstad  
van Denemarken was in 2009 gastheer van de inmiddels  
legendarische klimaatconferentie van het UNFCCC.  
Deze werd bezocht door vertegenwoordigers uit 192 landen. 
Belangrijk onderhandelpunt was de hoeveelheid broeikas
gassen en de gevolgen van klimaatverandering.  
 
De vijf belangrijkste middelen om te komen tot een 
 klimaatbestendige stad zijn:

1.  De ontwikkeling van een methode om wateroverlast  
van hevige regenval tegen te gaan;

2.  Het realiseren van groene oplossingen die het risico  
op overstromingen in de stad vermindert;

3.  Het toepassen van passieve koeling van gebouwen;
4.  Bescherming tegen de stijgende zeespiegel;
5.  Het opstellen van een gezamenlijke  

klimaatadaptatiestrategie.

In 2011 presenteerden de beleidsmakers van de stad 
 Kopenhagen ter invulling van punt 5 een klimaatadaptatie
plan waarin ambitieuze doelstellingen staan die met een 
strategische aanpak te realiseren moesten zijn. In het rapport 
gaan ze uit van de voorspelling van het SRES A2scenario 

van het UN Panel on Climate Change (IPCC) dat uitgaat van  
een verhoging van de temperatuur op aarde met 3 graden 
in de 21e eeuw.

Het plan is niet star. In de aanpak houden de opstellers 
 rekening met nieuwe ontwikkelingen en prognoses en techni
sche ontwikkelingen. En het plan is concreet: de oplossingen 
moeten de korte termijn (tot 2025) aan kunnen. Met de hulp 
van een tabel zijn de maatregelen te verantwoorden. 

KOSTEN Laag Middel Hoog 

KANS

Klein Risico  
acceptabel

Risico  
acceptabel

Gemiddeld 
risico

Minder 
klein

Risico  
acceptabel

Gemiddeld 
risico

Risico niet 
nemen

Hoog Gemiddeld 
risico

Risico niet 
nemen

Risico niet 
nemen

Als een analyse aangeeft dat het risico te groot is om  
te nemen, kiest de stad eerst een maatregel die een  
incident voorkomt. Als dat niet lukt vanwege technische of 
economische redenen, kiest de stad voor het beperken  
van de schade. Het laagste niveau van ingrepen betreft  
het zo goedkoop mogelijk opruimen na de ramp.

Het overschot aan water tijdens regenbuien opslaan in 
 ondergrondse of bovengrondse opslagplaatsen biedt kansen  
om hittestress in de zomer in de stad tegen te gaan (door dit  
water dan aan te spreken). Op gebouwniveau stellen de op 
stellers van het rapport natuurlijk het verhogen van het groen 
in de stad voor, met meer parken, bomen en groene daken. 
Daken met een hellingshoek van minder dan 30 graden 
moeten worden voorzien van een groen dak. 

NEDERLAND VOLGT
Voordeel voor ons is dat we de voorsprong van Kopenhagen 
kunnen gebruiken door voort te bouwen op de ervaringen 
die daar zijn opgedaan. Na het verschijnen van het rapport 
produceert de stad tal van onderzoeksresultaten die ons  
van nut kunnen zijn m.b.t. drainagesystemen, inrichting van 
straten en combinaties met wateropvang en groen. We kun
nen er goed gebruik van maken.

Naast de eerder genoemde Green Deal Groene Daken en 
zijn eigen stichting noemt Derksen een drietal initiatieven  
die houvast geven voor beleidsmakers om de problematiek 
aan te pakken.

Ten eerste het afstudeerrapport van Rick van der Stelt bij  
de Hogeschool Rotterdam en de Gemeente Rotterdam.  
Van der Stelt onderzocht hoe een afwegingskader voor het 
ruimtelijk verdelen van groene, groenblauwe en blauwe 
daken op wijkniveau eruit ziet. Met de hulp van een scorings
matrix kunnen gemeenten en waterschappen een eerste 
algemene indicatie krijgen over de toepasbaarheid van 
deze daken op basis van de potentie. Om een ruimtelijke  

verdeling op wijkniveau te geven is er gebruik gemaakt  
van het softwareprogramma ArcGIS. Als de overheid voor 
100% zeker wil zijn over de mogelijkheid tot toepassen  
van groene en waterbergende daken, zal er nog op  
gebouwniveau moeten worden gekeken.

Ook het Hoogheemraadschap Delfland bracht met de hulp 
van Witteveen + Bos voor haar regio de potentie van daken 
in kaart. De verkenning geeft een doorkijk voor het potentieel 
aan vasthoudvolume als werk zou worden gemaakt van  
het vergroten van de sponswerking van het beheergebied 
door middel van vasthoudmaatregelen. Het belicht ook de 
economische kosten en baten die hiermee gepaard gaan. 
Het beheergebied is allesbehalve homogeen, zodat de  
effectiviteit van de diverse vasthoudmaatregelen sterk 
verschilt. Het adviesbureau gebruikte GIS om bij alle bereke
ningen rekening te houden met locatiespecifieke kenmerken. 
Daarnaast is gebruik gemaakt van een grote hoeveelheid 
kaarten als filter in de ruimtelijke analyse. Hierin is ook de 
eigendomssituatie van de grond meegenomen, wat inzicht 
geeft in de verdeling van het potentieel aan vasthoud
volume over de publieke en private ruimte. De potentiële 
mogelijkheden die het dak biedt komen hiermee goed in 
kaart voor beleidsmakers. 

Een concrete vertaling naar de praktijk komt in het 
 Amsterdamse Sciencepark, Startup Village tot stand.  
Dit is een cocreatie van onder meer UvA Holding en  
ACE Venture Lab. Geïnspireerd op een soortgelijk project in 
het Londens Brixton is in Amsterdam Zuid een containerpark 
gerealiseerd voor ongeveer 150 start upbedrijfjes, waar de 
theorie over duurzame gebouwen onder zware omstandig
heden (de containers zijn gewone zeecontainers) in praktijk 
wordt gebracht. Welke producten en systemen zorgen voor 
een groene, zelfvoorzienende en comfortabele werkomgeving 
kan hier in de praktijk worden getest. ■
 
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Het wateroverlastprobleem in de stad is groot. De komende 
natte periode van 2018 zal voor overlast zorgen en  
naast het directe ongemak ook in de papieren lopen.  
Maar Geert Jan Derksen van de stichting Roof Update is  
optimistisch. “Met het nuttig gebruik van de daken in de 
steden hebben we een troef in handen die op vele fronten 
oplossingen biedt. Voor het hemelwater dat in de stad valt 
tijdens de steeds kortere, hevige buien, bestaan theoretische 
oplossingen en technische middelen om deze te realiseren. 
Dit water in de stad kan op veilige, verantwoorde wijze opge
vangen worden en gebruikt worden in tijden van droogte.”

Kopenhagen kan een buitje hebben.



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

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

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

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

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

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

Aabobond Speedline
Onze snelste APP dakrol ooit.

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

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

Kedge brengt een geheel vernieuwd verkleefd 

ankerpunt op de markt. Dit ankerpunt is in de 

Europese lidstaten en daarmee vanzelfsprekend 

ook in Nederland goedgekeurd overeenkomstig 

de Europese Verordening Bouwproducten. 

Met de bijbehorende CE-markering verklaart 

Kedge dat het ankerpunt voldoet aan de hoge 

veiligheidseisen van de Europese Unie.

Het Kedge valbeveiligings ankerpunt is 

eenvoudig te installeren, zonder bevestiging in 

de dakconstructie. Het grote voordeel van deze 

wijze van installatie is dat de waterdichtheid van 

de dakbedekking gewaarborgd blijft. Daarnaast 

zijn er nog een aantal voordelen waaronder de 

eenvoudige, snelle en voordelige montage.

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

De revolutie 
in valbeveiliging

Geen mechanische bevestiging, geen koudebruggen

Getest bij extreme temperaturen
Geen doorboring van de dakbedekking

Getest na veroudering

Verkleefd op de dakbedekking

Eenvoudige inspectie

Veilig aangelijnd werken op platte daken

Kedge18040030Roofs230x300mm.indd   1 28-05-18   21:57
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Dit jaar bestaat het Barendrechtse dakdekkersbedrijf HDO Dakbedekkingen 

35 jaar. Reden voor een jubileuminterview met de beide oprichters van het 

bedrijf, die allebei nog actief zijn binnen de organisatie, Janus van Peenen  

en Arie van den Berg.

HDO Dakbedekkingen 
viert 35-jarig jubileum

JUBILEUM

Van Peenen: “De begintijd was nog de periode waarin vooral 
met mastiek werd gewerkt en je koude kleefstof maakte  
van bitumen. Tegenwoordig zijn er enorm veel producten  
op de markt: heel veel goede producten, maar soms is er 
ook wel te veel keuze, waardoor een voorgeschreven,  
kwalitatieve oplossing wel eens te gemakkelijk kan worden  
ingeruild voor een goedkopere, vaak minder goede  
oplossing. Een ander groot verschil is het gegeven dat de 
persoonlijke relatie minder belangrijk is geworden. Dat komt 
voor een groot deel door de nieuwe communicatiemiddelen. 
Die hebben veel voordelen, maar ze maken het zaken doen 
ook onpersoonlijker.”

BLIJK VAN WAARDERING
Een goed en menselijk personeelsbeleid staat aan de basis 
van het succes van het bedrijf. Van Peenen: “De omgang 
met het personeel moet naar mijn idee een evenwicht  
zijn tussen scherp houden en waardering laten blijken. Als je  
iemand te veel complimenteert, gaat hij te veel denken 
dat hij goed is en dat gaat ten koste van zijn scherpte. 
Andersom kan een eenvoudige blijk van waardering een 
enorme impact hebben. Overigens zorgen we ervoor dat 
onze onderaannemers met bijvoorbeeld Kerstmis en Pasen, 
dezelfde attenties krijgen als ons vaste personeel. Ze moeten 
immers op een goede manier samenwerken en daarom is 

het niet de bedoeling dat de één zich achtergesteld voelt 
ten opzichte van de ander.” 

Tijdens de Kredietcrisis heeft het bedrijf niemand ontslagen, 
vanuit het principe: ‘Als we verzuipen, verzuipen we met zijn 
allen.’ Beide heren geven aan dat dit niet eenvoudig was en 
dat het maar op het nippertje goed is gegaan. Tijdens de  
receptie (op 31 augustus 2018) ter ere van het jubileum 
wordt ook de dakdekker in het zonnetje gezet die al vanaf 
het allereerste begin bij het bedrijf betrokken is geweest en 
er zijn er meer die al decennialang bij HDO in dienst zijn. 

Van den Berg maakt zich kwaad als hij over de Kredietcrisis 
spreekt. “De crisis in de bouw is naar mijn mening een geval 
van mismanagement van de overheid. Als je ziet hoe groot 
het maatschappelijk belang van de bouw is, is het onbe
grijpelijk dat men miljarden over heeft om de financiële 
wereld overeind te houden, maar de bouw eenvoudigweg 
aan haar lot heeft overgelaten. Je ziet nu de gevolgen: er is 
ontzettend veel kennis en knowhow uit de branche verdwe
nen en de vraag is veel groter dan de capaciteit. Zo zijn de 
problemen voor de toekomst geschapen.”  

OPVOLGING
Met het ervaren personeelsbestand heeft het bedrijf alles in 
huis om kwalitatieve daken te blijven leveren. Van Peenen: 
“Natuurlijk maken wij ook wel eens fouten, maar in die geval
len gaat het om de vraag: ‘hoe los je het op?’ We gaan ook 

steeds meer inspelen op nieuwe ontwikkelingen zoals de 
toepassing van zonnepanelen en begroeide daken, al is het 
voorzichtig. Vaak is het beter pas in te stappen als de kinder
ziektes van een nieuwe ontwikkeling eruit zijn.”

De leeftijd en ervaring heeft ook een keerzijde, veel van deze  
personeelsleden zullen immers op termijn met pensioen 
gaan. Het bedrijf is bezig het personeelsbestand te verjongen  
en daarom is men actief bezig met werving en opleiding. 
Ook wordt het langzamerhand tijd om aan de opvolging te 
denken. Beide heren zijn al voorbij de pensioensgerechtigde 
leeftijd maar nog volop binnen het bedrijf actief, al heeft  
Van den Berg al wel aangegeven op korte termijn wat 
 minder te zullen gaan werken. “Zolang mijn gezondheid  
het toestaat, heb ik geen behoefte om te stoppen,” zegt  
Van Peenen. “Maar er komt natuurlijk een tijd dat het niet 
meer gaat en daar moeten we op voorbereid zijn.  
Zeven jaar geleden heb ik mijn aandelen al overgedaan 
naar mijn zoon, Martin van Peenen. De overige directie
functies willen we intern gaan opvullen, daar hebben we al 
wel ideeën over.”

“We zijn kortom op de toekomst voorbereid,” besluit  
Van den Berg. “Al 35 jaar willen wij een betrouwbare  
partner zijn. Het is ons niet aan komen waaien, ook daarom 
zijn we heel blij dat we deze mijlpaal mogen vieren.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

In 1983 richtten beide heren het dakdekkersbedrijf op, feitelijk 
als gevolg van een arbeidsconflict dat Janus van Peenen 
had met zijn toenmalige werkgever. Hij was als bedrijfsleider 
werkzaam bij een dakdekkersbedrijf dat momenteel niet 
meer bestaat, maar destijds een grote en gerenommeerde 
speler was. Van Peenen signaleerde al enige tijd dat het 
beleid van het bedrijf niet gezond was en het arbeidsconflict 
was uiteindelijk de druppel die de emmer deed overlopen. 
Hij had al goede ervaringen in het samenwerken met  
Arie van den Berg en ze kenden elkaar al goed omdat ze 
samen voetbalden. De twee besloten een eigen dakdekkers
bedrijf op te zetten. Maar liefst 13 collega’s van de vorige 
werkgever volgden hen, als ook een groot aantal opdracht
gevers. Hoewel sommige leveranciers hen weigerden te 
leveren uit angst de vorige werkgever als klant kwijt te raken, 
steunden een aantal leveranciers het tweetal wel. Men kon 
een deel van de boerderij van de oom van Janus huren 
en zo geschiedde. Momenteel is het bedrijf nog steeds in 
hetzelfde pand gevestigd, al is het in de tussentijd natuurlijk 
door het bedrijf gekocht en aanzienlijk verbouwd. 

“Die begintijd was natuurlijk hectisch,” vertelt Van den Berg. 
“We hadden ineens de verantwoordelijkheid over 13 man 
personeel. Gelukkig hadden we al direct een goed gevulde 
orderportefeuille, maar opdrachtgevers hanteren vanzelf
sprekend betalingstermijnen, dus het was een nerveuze tijd, 
waarbij we zelf op een houtje moesten bijten omdat het 
personeel voorgaat. Gelukkig kregen we de economie mee 
en konden we al snel een buffer opbouwen. Zodoende heb
ben we het bedrijf kunnen uitbouwen tot de organisatie die 
het nu is. We hebben momenteel 50 man personeel (exclu
sief flexibele schil) en we hebben in de loop der jaren een 
groot aantal aansprekende referentieprojecten in binnen en 
buitenland mogen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het 
Ministerie van Sociale Zaken in Den Haag, het Provinciehuis 
in Antwerpen en recent de Sportcampus in Den Haag.”

• Brandwerende daken 
• Groene daken • Luchtzuiverende daken( 0180 619 695 | Noldijk 94a | 2991 VL Barendrecht | www.hdobv.nl

35 jaar H.D.O. Dakbedekkingen b.v.
Arie van den Berg (links) en Janus van Peenen.
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Vos Kunststoffen uit Veen speelt sterk in op de te verwachten groei van  

de markt voor EPDM dakbedekkingen door op te treden als exclusief  

verdeler van een leidende producent van EPDM daksystemen met  

het eigen RedFox EPDM label.

Vos Kunststoffen  
brengt RedFox EPDM  
op de Nederlandse markt

BEDRIJFSNIEUWS

Bert en Arnoud Vos (vader en zoon) zijn de oprichters  
van de Handelsonderneming Vos Kunststoffen. 
Zij begonnen een kleine 10 jaar geleden met kunststof 
 leidingsystemen. In 2014 was het assortiment inmiddels  
fors uitgebreid met producten als EPDM dakbedekking en  
EPDM vijverfolie, reclame kunststoffen, technische kunststoffen,  
kunststof en bewerking, gevelbekleding, afwerk en bouw
materialen. Bovendien opende men een webshop en trad er 
een forse groei op door de gehele Benelux en Duitsland.

Arnoud Vos vertelt: “EPDM staat bekend als een zeer milieu
vriendelijk product. Door de cursussen EPDMdakbedekking 
voor vaste klanten ontstond een grotere professionalisering 
en werd het complete systeem RedFox EPDM dakbedekking 
in de markt gezet. Wij richten ons voornamelijk op de zake
lijke markt en daarnaast de doehetzelf markt. Voor deze 
doelgroep bieden wij een verwerkingscursus aan, waarmee 
men de techniek onder de knie kan krijgen. Het product is 
voorzien van CEmarkering. Als leverancier bieden wij vanzelf
sprekend een productgarantie.” Het bedrijf levert de EPDM 
dakbedekking met een compleet assortiment accessoires. 

EXTRUSIE 
Het product is voor de doelgroep onderscheidend op het 
gebied van prijs, maar het heeft ook een belangrijke onder
scheidende technische kwaliteit. Arnoud Vos: “De op dit mo
ment meest bekende wereldleiders in EPDM dakbedekking 
produceren deze tweelaagse EPDM volgens het traditionele 
kalenderingsproces. Wij werken met een producent die 
produceert volgens de meest technologisch geavanceerde 
productiewijze, namelijk extrusie. Deze techniek levert een 
uniforme verdeling van de receptuur op, minder luchtbellen, 
een schoner en gladder oppervlak, minder verbindingslassen  

Ook zijn alle bijbehorende accessoires voorradig 
en kunnen bestellingen met eigen vervoer binnen 
enkele werkdagen na bestelling geleverd worden. 
Afhalen aan het magazijn is vanzelfsprekend  
ook mogelijk. 

“Onze visie is om binnen enkele jaren een aantal 
magazijnen in Nederland te openen, waar zakelijke 
klanten makkelijk af kunnen halen en wij sneller  
een klant kunnen bereiken,” zegt Bert Vos.  
Daarnaast zullen onze voorraden en ons assortiment 
meegroeien.”

Bert en Arnoud Vos zijn zeer enthousiast over  
deze nieuwe mogelijkheid, waarvan ze verwachten 
dat het Vos Kunststoffen een enorme groei gaat  
geven. “Wij zien onszelf niet als concurrent van  

de grote EPDMleveranciers die op de Nederlandse markt 
actief zijn, omdat onze doelgroep anders is en wij anders  
in de markt staan. Klanten kunnen bij ons tevens terecht  
voor bouw, afwerking en gevelmaterialen. De eerste  
reacties uit de markt zijn positief en vaste klanten geven  
aan veel vertrouwen te hebben in het nieuwe systeem  
RedFox EPDM Dakbedekking.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Het merk voor epdm dakmaterialen

epdm dakbedekking contactlijm & kit Epdm bevestigingstapes epdm uitlopen

Vos Kunststoffen | Veensesteeg 8 | 4264 KG VEEN | info@voskunststoffen.nl

grote voorraad epdm en snelle levering | www.voskunststoffen.nl

epdm dakbedekking 
contactlijm

parkers - daktrimmen
bevestigingstapes

flashing - dakdoorvoer
platdak ontluchting

gereedschapgereedschap
primer - isolatie - etc...

door een geautomatiseerde ‘seaming table’ en een stabie
lere dikte van de EPDMfolie. Ook kan bij dit product de laag 
stof die traditioneel op EPDM zit om plakken te voorkomen 
achterwege blijven, feitelijk is deze in de folie zelf verwerkt.” 

VOORRAAD EN VISIE
Standaardbreedtes 3,05 meter, 4,57 meter en 6,10 meter van 
deze EPDM worden standaard uit de fabriek aangeleverd, 
doorgaans zijn deze ruim voorradig in het magazijn.  



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.

NL_guarantee_campaign_230x300mm.indd   1 22/05/2018   13:46:05

Hoe haal jij die  
opdracht binnen?

Otto Wijnen (bekend van zijn ludieke presentaties tijdens  
het Probasys Benelux Management Symposium in 2016 en 
“het Dak van het Jaar 2017”) is sinds 2006 professioneel spre
ker en gecertificeerd presentatietrainer. Op 8 en 9 november 
organiseert hij namens het Nederlands Presentatie Instituut 
een tweedaagse presentatietraining in Gouda, speciaal 
gericht op professionals die regelmatig presenteren.  
Deze intensieve training is uniek door zijn opzet: twee trainers 
en maximaal 12 deelnemers; er is dus veel persoonlijke  
aandacht en begeleiding. 

In deze tijd van smartphones en millennials zul je als spreker 
meer dan vroeger je best moeten doen om de aandacht 
vast te houden. Otto Wijnen en zijn collega Hans Etman  
delen hun kennis over een effectieve voorbereiding,  
stemgebruik, storytelling, hoe je omgaat met spanning,  
waar de kracht van Powerpoint zit en wanneer je welke  
structuur het beste kunt inzetten. 

Twee smaakvolle lunches en Otto Wijnens boek  
Help! Ik moet spreken zijn bij de scherpe prijs inbegrepen. 
Roofslezers krijgen bovendien nog eens 100 euro extra korting.  
Meer info en aanmelden kan via www.presentatieinstituut.nl

Advertorial

Als ondernemer of accountmanager  

heb je het maar te doen: het zorg 

vuldig gecalculeerde voorstel zó te  

presenteren dat de opdrachtgever  

er ‘ja’ tegen zegt. Er zijn meestal  

grote bedragen mee gemoeid,  

maar hoeveel tijd en energie wordt  

er nu eigenlijk in de presentatie  

gestopt? Want hoe zorg je nou dat  

ze écht luisteren? Hoe maak je  

verbinding met ze zodat ze enthou 

siast worden? Hoe haal je die  

opdracht binnen?

PRESENTEREN 

OP HOOG
NIVEAU?

DOE DAN MEE MET ONZE 2-DAAGSE

8 en 9 november 2018 in Gouda. 
Met 2 trainers en  

maximaal 12 deelnemers  
Normale prijs € 925,- ex btw, 

nu voor Roofs lezers:  
€ 825,-

           Inclusief lunches en het boek  
  “Help! Ik moet spreken”

Meer info via 085 4012600 
of kijk op onze site: 

presentatieinstituut.nl

PRESENTATIETRAINING

Klanten geven ons een 

8,6!



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

Daksafe BV
Waardsedijk-Oost 12, 3417 XJ Montfoort, Nederland
T: 0031348 47 52 00
E: info@daksafe.nl

www.daksafe.nl

Dé specialist op het gebied van dakveiligheid

Elke daksituatie is anders. Standaard veiligheidsproducten voldoen dan 
ook niet altijd. Wij hebben de kennis, kunde en ervaring in huis om voor 
elke daksituatie een passende oplossing te vinden.

KS1 kabelsysteem van Daksafe®
Een nieuw doorloopbaar kabelsysteem

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

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

Ontdek alle voordelen op:

www.ks1kabelsysteem.nl

Snelle montage gegarandeerd op
de volgende ondergronden:

Beton
Kanaalplaat vloeren

Gasbeton
Durisol

Staal vloeren
Hout

SNEL
BETROUWBAAR

INNOVATIEF

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

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

Kies voor snel en 
betrouwbaar monteren

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

DE REVOLUTIONAIRE 
TECTA-LEI.

TECTA biedt bescherming van het hoogste 

niveau. Kies voor een mantel van leien voor 

dak en gevel die er levenslang als nieuw uitziet 

dankzij TECTA: een ingenieuze, gepatenteerde 

technologie die het lei-oppervlak verzegelt en zo 

beschermt tegen schade en verkleuring. 

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

VRAAG 
EEN GRATIS
STAAL AAN

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

TECTA 
BESCHERMT TEGEN:

KRASSEN EN STOTEN

STOF EN VUIL

VERKLEURING

VERVORMING

UITBLOEIINGSEFFECTEN

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



Roofs     91

Stoppen en voorkomen van pesten

gaan. Het zijn helaas ook de plekken waar veel gepest wordt.  
Het begint klein met plagen, maar door dit herhaaldelijk te 
doen gaat dit over in pesten. De gepeste persoon zal hier 
goed ziek van zijn en zeker niet opgeladen vol energie weer 
aan het werk gaan na zijn pauze.
Laatst heb ik dit zelf zien gebeuren. De pester had voldoende 
lachers om zich heen om zijn vermeende woordgrapjes.  
Wat een stoer gedrag. En niemand die tegengas gaf…

Het zal duidelijk zijn dat de pester goed aangesproken is.  
In eerste instantie was hij zich jammer genoeg niet bewust 
van het gedrag dat hij vertoonde. Dit is goed uitgelegd,  
ook wat de gevolgen zijn voor het slachtoffer en het feit dat 
iedereen zich veilig moet voelen op de werkplek. Excuses zijn   
gemaakt en aanvaard. Op de toolboxmeeting zal het 
 stoppen en voorkomen van pesten zeker een onderwerp 
worden om zo te werken aan een gezellige en veilige groep.

Het stoppen en voorkomen van pesten is één van de vele 
stapjes. En bedenk: vele kleine stapjes is één grote stap  
op weg naar een mooie duurzame vitale toekomst. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Peter van Houtum, directeur Gebr. Janssen bv, Beugen

Vitaliteit draait niet alleen om het bestrijden en voorkomen 
van ziekte en uitval, maar ook om het bevorderen van 
welzijn, employability (optimale inzetbaarheid van mensen, 
waardoor zij in staat zijn werk te krijgen en te behouden) en 
gezondheid. Vitaliteitsmanagement gaat om het versterken 
van mensen en de organisatie. Dit levert diverse voordelen 
op, onder meer: hogere medewerkerstevredenheid, minder 
uitval en minder verzuim, hogere productiviteit, efficiënter wer
ken en hogere klanttevredenheid. Dakdekkers en installatie
bedrijf Gebr. Janssen uit het Brabantse Beugen is met deze 
materie aan de slag gegaan. 

Als je het woord ‘pesten, gepest worden of pesten op het 
werk’ in de zoekbalk op je computer zet, dan word je helaas 
overspoeld door de resultaten. Stichting School &  Veiligheid 
organiseert aan het begin van het schooljaar zelfs een  
‘Week Tegen Pesten’. Zij stellen dat het begin van een school
jaar hét moment is om te werken aan een gezellige en 
veilige groep. Niet alleen op scholen komt pesten veel voor, 
maar helaas ook veel te veel op het werk. En ik heb hier  
zo’n hekel aan!!!

Pesten is gewoonweg ongewenst gedrag, dat iedereen die 
enigszins afwijkt kan overkomen! Pesten komt voor in veel ver
schillende vormen en is soms niet voor iedereen herkenbaar. 
Denk ondermeer aan grapjes, roddels, negeren, kleineren, 
vernielingen en ook aan online cyberpesten. Nog wat cijfers: 
pesten zorgt voor jaarlijks naar schatting voor 4 miljoen 
 verzuimdagen en dat is zo’n 900 miljoen euro.

De kantine, de schaftkeet of heerlijk buiten op een bankje, 
zijn plekken om je brood te eten, op rust te komen en  
lekker even bij te kletsen. Het zijn de plekken om je accu  
op te laden om daarna weer vol energie aan het werk te 

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.continuisolatie.nl

www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

www.daktechniekholland.nl

www.beelenbv.nlwww.sealeco.nl

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

 www.eyecatchersafety.com

www.mawipex.nl

www.braberdakmaterialen.nl

Hodak Dakmaterialen B.V.
Ruysdaelbaan 3 
5642 JJ Eindhoven

T.  040 - 280 72 65 
E. info@hodakdakmaterialen.n 
W. www.hodakdakmaterialen.nl
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ALLES 
VOOR DE DAKDEKKER

• 24 uurs levering vanuit elke eigen vestiging

• Volledig IKO Bitumen dakrollen assortiment

• IKO Enertherm PIR isolatie uit voorraad leverbaar

• Ruimste sortering Hertalan EPDM en 

 Resitrix EPDM en accessoires van Nederland

• Dakaccessoires: loden en aluminium afvoeren en   

 ontluchtingen, aluminium dakrandafwerking, 

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

 IKOpro vloeibare dakafdichting en coatings, 

 lichtkoepel, lichtstraten etc.

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

DAKBEDEKKING? 

BITASCO!
ALLES DAKBEDEKKING?

Dakdekkers scoren met www.bitasco.nl

 Ruimste sortering Hertalan EPDM en 

 Resitrix EPDM en accessoires van Nederland

• Dakaccessoires: loden en aluminium afvoeren en   

 ontluchtingen, aluminium dakrandafwerking, 

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

 IKOpro vloeibare dakafdichting en coatings, 

 lichtkoepel, lichtstraten etc.

WIJ HOUDEN U OP DE HOOGTE 

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

 WWW.PREFA.COM

Bestel gratis  
uw architecten- 

map, 
kleurenwaaiers 

of monsters!

PREFA DAKPAN R.16
GROTE FORMATEN,

       MAXIMALE EFFICIËNTIE 

UW CONTACT
Tom Vanhandenhove

Regional Manager

T +32 478 54 53 88
E tom.vanhandenhove@prefa.com

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) 

www.wireworker.nl

KWALITATIEVE, STERKE 

EN BETROUWBARE 

BEVESTIGINGSMATERIALEN.

www.eurofast.nl

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

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

Hoofdkantoor Snake Line B.V.

Kritzingerlaan 61
3707 TB Zeist

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

Kantoor Culemborg

Achter de Vismarkt 10
4101 AD Culemborg

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

Basissysteem, geschikt voor 
daken met constructief 
dakbeschot.

www.snakeline.nl

Va
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P E R S O N A L I A
DIAC
Bob de Maker gaat per 1 september bij DIAC 
het team van Dick van Dreven versterken als 
technisch adviseur. Hij zal verantwoordelijk zijn 
voor alle nulmetingen voor RGS contracten bij 
WBV en gemeenten die DIAC momenteel in 
opdracht heeft. Hij was de laatste jaren werk
zaam als inspecteur bij Mastum Daksystemen 
en tussendoor werkzaam bij verschillende 
andere dakdekkers bedrijven waaronder  
Blom Dakwerken en Aker Dak en Wand.

V E R H U I Z I N G E N

BTL Advies en BTL Realisatie
Na vijftien jaar gevestigd te zijn 
aan de Parklaan in Oisterwijk is  

BTL Advies klaar voor een vol
gende stap. Het team met bijna 

veertig groene adviseurs en inge
nieurs is vanaf 27 augustus 2018 

gevestigd op het Willemsplein 24 
te ’sHertogenbosch.  

Vanaf augustus is de vestiging 
van BRTL Realisatie in Utrecht  

gevestigd aan de Texasdreef 4 
3565 CL Utrecht.

SVDN
Per 1 september 2018 wijzigt het adres van de  

Stichting Veilig Dak Nederland (SVDN): Takkebijsters 57A  
in Breda. De overige contactgegevens, zoals telefoonnummer  

en emailadressen, blijven ongewijzigd.

VAN AFAST HOLDING BV NAAR GUARDIAN BV 
Het afgelopen jaar heeft Afast hard gewerkt aan  

een nieuwe bedrijfsstrategie. Optimale afstem
ming tussen de wensen en behoeften van de 

klanten en relaties is hierbij steeds het uitgangs
punt geweest en zal dat ook blijven in de 

toekomst. Met deze nieuwe strategie spelen we 
in op trends en kansen in de markt en staan we 

voor nieuwe initiatieven. Een onderdeel van dit 
rebranding project, is dat het per 1 september 

verdergaat onder de naam Guardian bv. 

ALLE VESTIGINGEN OFFICIEEL ROYAL DAK & BOUW
Met een beetje nostalgie neemt Royal Roofing Materials 
afscheid van het verleden... Kelders, Delbouw, Fielmich 
en Vlutters Dakmaterialen bestaan vanaf heden niet 
meer. Alle 14 vestigingen gaan verder onder de naam 
Royal dak & bouw. 

SKYLUX LANCEERT IWINDOW FLEX
De nieuwe iWindow Flex van Skylux is een opengaande glas
koepel waarbij de klant zélf de opstand kiest. De elektrische 
motor die de koepel opent, zit i in het pvcraam verwerkt,  
in plaats van in de opstand. Concreet betekent dit dat je bij  
een renovatie de huidige dakopstand gewoon kan blijven  
gebruiken. De nieuwe lichtkoepel is snel en makkelijk geplaatst 
zonder extra kosten of extra werk (bv. het opensnijden van  
de dakbedekking). 

LUCHTKOELING VERBETERT RENDEMENT ZONNEPANELEN
DK Prototyping for Automotive Glass heeft een systeem ontwikkeld dat het rendement van zonnepanelen verbetert.  
Het Alphense bedrijf past het systeem toe op haar nieuwbouwpand; het wordt het eerste pand ter wereld dat volledig 
wordt bedekt met deze zonnepanelen. 

Zonnepanelen hebben zonlicht nodig om te kunnen functioneren, maar naarmate 
ze warmer worden, presteren ze naar verhouding een stuk slechter. Daar heeft men 
iets tegen bedacht. Door de zonnepanelen met een frame in te kapselen, ontstaat 
een soort legpuzzel die water en luchtdicht aan elkaar kan worden gekoppeld. 
Onder de zonnepanelen zit een luchtkanaalsysteem. Door dit systeem wordt gefor
ceerd lucht geblazen die de panelen koelt. Hierdoor gaat het rendement van de 
panelen omhoog. De warme lucht wordt (afhankelijk van het seizoen) opgeslagen, 
maar kan ook direct worden gebruikt om het gebouw te verwarmen. 

NIEUWE KLEUREN VOOR DAKEA GORDIJNEN
Het Dakea assortiment is uitgebreid met extra kleuren van de 
verduisterende gordijnen, waar er nu acht van zijn. Nu kan 
men bijna 100% verduistering krijgen in de gewenste kleur bij 
plaatsing van een Dakea dakraam. Deze gordijnen passen 
op vrijwel alle bestaande merken dakramen door hun Multifit 
eigenschap en verbeteren de Uwaarde tot 0,2 Wm2K.

KWARTAALRAPPORTAGE VOOR  
NEDERLANDSE ZONNESTROOMSECTOR
Good! start een nieuw onderzoeksbureau:  

Dutch New Energy Research. De spinoff van  
het bedrijf, onder meer bekend van het  

Nationaal Solar Trendrapport, lanceert een kwartaal  
rapportage voor de Nederlandse pvsector. “De fre  
quentie van het Nationaal Solar Trendrapport was 

te laag,” aldus Rolf Heynen, medeoprichter van 
Good! en directeur van Dutch New Energy Research.  

“De zonneenergiesector die – samen met wind
energie – de belangrijkste energieproducent 
wereldwijd gaat worden, heeft een kwartaal
rapportage nodig. De vraag vanuit de sector  

zelf en van daarbuiten nam sterk toe.  
Daarbij speelt mee dat de Nederlandse  

markt internationaal in de kijker staat.”

agenda
1213 september 2018
ARCHITECT@WORK
Ahoy te Rotterdam
www.architectatwork.nl

19 september 2018
SEMINAR ‘WATER IN SMART CITIES –  
LEEFBAARHEID DOOR GROENBLAUWE DAKEN’
Lindenberg te Nijmegen
www.h20waternetwerk.nl

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

2627 september 2018
VAKBEURS OPENBARE RUIMTE
Jaarbeurs Utrecht
www.openbareruimte.nl

911 oktober 2018
VAKBEURS ENERGIE 2018
Brabanthallen, ’sHertogenbosch
www.vakbeursenergie.nl



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

Aabo Unifol POCB SK is een ongekend sterke en veelzijdige éénlaags 
toepasbare superieure dakbedekking die door zijn unieke compound de 
beste eigenschappen van zowel kunststof, EPDM als bitumen dakbedekking 
verenigd in de ultieme zelfklevende dakbaan. 

Aabo Unifol POCB SK kent een unieke samenstelling waarin elementen 
uit de meest moderne dakbanen en traditionele bitumen samenkomen: 
de weerbarstigheid en stevigheid van bitumen, de flexibiliteit en 
verwerkingssnelheid van kunststof en de levensduur van combiproducten 
gemaakt van EPDM én bitumen.  De rol is leverbaar met een afwerking van
TNT vlies of een prachtige zwarte fijngranulaat afwerking.

Aabo Unifol POCB SK is niet alleen over de gehele onderzijde zelfklevend, ook de 
overlappen zijn voorzien van een aparte zelfklevende strook. Daardoor kan een 
dak in zijn geheel zonder brander of föhnlasautomaat gerealiseerd worden! De 
900 Newton sterkte dakbaan is vanwege zijn vormbaarheid tevens zeer geschikt 
om te verwerken in dakranden en voor het inwerken van details. Door de geringe 
dikte van 3.5mm en de toepassing als éénlaags systeem zorgt de dakbaan 
bovendien voor een geringe gewichtsbelasting. Al deze eigenschappen maken 
van Aabo Unifol POCB SK met recht de ultieme zelfklevende dakbaan!

Aabo Unifol POCB SK
De snelste én sterkste SK dakbaan.

Ook verkrijgbaar als 1400 Newton sterke 
variant voor mechanische bevestiging!

De ultieme 
zelfklevende dakbaan. Volledige dakopbouw

van Firestone

Inclusief all-in 
verzekerde dakgarantie

RubberGard EPDM

Bonding Adhesive BA-2012

Resista AK

Resista AK
Twin PackTM Isolatielijm

V-Force EU dampscherm
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Wédéflex www.wedeflex.nl

SealEco bv www.sealeco.com

Zinkunie bv www.zinkunie.nl Velux 

Optigroen www.optigroen.nl

Kedge Safety Systems bv www.kedge.nu

Aabo Trading bv www.aabo.nl

HDO Dakbedekkingen bv www.hdobv.nl

Vos Kunststoffen www.voskunststoffen.nl

Dakea www.altaterra.eu

Otto Wijnen www.ottowijnen.nl

Anjo www.anjo.nl

Eurofast www.eurofast.nl

Daksafe www.daksafe.nl

Esdec www.esdec.com

Eternit bv www.eternit.nl

Bitasco www.bitasco.nl

Prefa www.prefa.com

All Up www.allup.nl

WireworkeR www.wireworker.nl

Snakeline bv www.snakeline.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Mawipex Handelsmaatschappij bv www.mawipex.nl

Isobouw www.isobouw.nl

Triflex bv www.triflex.nl

Soprema www.soprema.nl

Coninko www.coninko.nl

Rockwool www.rockwool.nl

IKO nl.iko.com

Jet Bik www.jetbik.nl

VW Daken www.vwdaken.nl

Aabo Greentech bv www.aabogreentech.nl

Kingspan Unidek www.unidekeps.com

Actiondak www.actiondak.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

BDA Opleidingen www.bdaopleidingen.nl

Confederatiebouw www.confederatiebouw.be

Icopal www.icopal.nl

MSA BeNeLux msasafety.com

54 Events www.54events.nl 

Conduct www.roofduct.nl

PXA Nederland www.pxanederland.nl

Ubbink bv www.ubbink.nl

Hodak Dakmaterialen bv www.hodakdakmaterialen.nl

Recticel Insulation www.recticelinsulation.nl

ACIN www.acin.nl

Velux www.velux.nl

Skylux www.skylux.be

Unilin Insulation bv www.unilininsulation.com
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Adverteerdersoverzicht

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

SPECIAL
Parkeerdaken

GEBRUIKSDAKEN
Dagboek van een ‘dakboswachter’

ZONNE-ENERGIE
De Schooldakrevolutie is begonnen

VERSLAG SEMINAR 
‘Water in Smart Cities –  
leefbaarheid door groenblauwe daken’

De volgende Roofs verschijnt op 2 oktober 2018

www.isobouw.nl/platdak

PolyTopHR-BIO 
met ‘BioFoam® inside’
De meest toegepaste plat dak isolatie is nu 
nog milieuvriendelijker 

De plat dak isolatieplaten van IsoBouw worden door veel enthousiaste gebruikers toegepast. De isolatie is 
snel en eenvoudig verwerkbaar, goed belastbaar, milieuvriendelijk en scherp geprijsd. Om deze voorsprong op 
andere systemen verder uit te bouwen introduceert IsoBouw een nieuwe generatie met een verder verbeterde 
milieuprestatie. 

 
PolyTopHR met EPSHR isolatie had al de beste milieuscore, mede dankzij het feit dat het voor 98% uit lucht 
bestaat.  IsoBouw gaat nu nog een stap verder richting biobased bouwen. De EPSHR isolatiekern wordt voor 
ca.10% vervangen door het biologische isolatiemateriaal BioFoam®. BioFoam® is een biobased en C-2-C 
gecertificeerde isolatie die wordt gemaakt van plantaardige grondstoffen. Producten met toevoeging van 
BioFoam® worden door IsoBouw gelabeld als ‘BioFoam® inside’.

Met ‘BioFoam® inside’:
• Een nog betere milieuscore
• Een verdere CO2 -reductie
• De vertrouwde goede drukvastheid en Eurobrandklasse (B-s1, d0)
• Handhaving van 100% recyclebaarheid

NIEU
W
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Triflex BV | Boerendanserdijk 35 | 8024 AE  Zwolle  | T: +31 (0)38 460 20 50 | info@triflex.nl | www.triflex.nl

Optimale
werkbaarheid

De zekerheden van Triflex
Betrouwbare eigenschappen, een optimale werkbaarheid, een uitstekende bestendigheid en 
gegarandeerde kwaliteit. De zekerheden van Triflex beloven het perfecte resultaat.

Kijk voor alle 10 zekerheden en meer informatie op www.triflex.nl

Hecht op praktisch 
iedere ondergrond

Naadloos afdichten voor bijvoorbeeld doorvoeren, 
spuwers, airco, technische installaties, detailleringen, ed.

Veilig verwerkbaar, zonder 
warmtebron of vlam

Koud verwerkbaar, waardoor 
uitstekende preventie tegen 
brandgevaar

Verwerkbaar 
vanaf -5°C
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