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Wat is een dak?
Bovenstaande vraag is al eerder gesteld en ook al eerder 
beantwoord. Maar zijn die antwoorden wel juist?

Enkele weken geleden was ik betrokken bij een rechtszaak 
over het opsplitsen van een grote woning in appartementen. 
De zaak concentreerde zich op de vraag of de bovenste 
bouwlaag ook als een apart appartement mocht worden 
ingedeeld en verhuurd. Hierbij speelde de gemeentelijke 
verordening, waarin stond dat o.a. de dakhelling meer  
dan 75° diende te zijn om dit te mogen doen, een belangrijk 
gegeven. Deze hellingshoek staat o.a. ook genoemd in  
de NPR 6708.

Die hoek wordt dikwijls in allerlei documenten en regelgeving 
als overgang gezien van dak naar gevel. Maar waarop is 
dit gebaseerd? Waarom is een vlak onder een hoek van 76° 
een gevel en onder een hoek van 74° een dak? Ik heb hier-
voor geen enkele steekhoudende verklaring kunnen vinden. 
Eigenlijk raakt deze definitie kant noch wal!

Wat staat er in wetten en wat in Van Dale?

In de regelgeving staat o.a.: “Ingevolge artikel 1.18 dient 
onder een dak te worden verstaan iedere  bovenbeëindiging 
van een gebouw.” Dit kan de lading niet dekken, want 
 ‘tussendaken’ met daarboven weer een verticaal vlak 
 (gevel) kunnen dan volgens deze definitie nooit een dak zijn, 
terwijl ze dat wel zijn.

In definities voor de bouw staat bijvoorbeeld: “De  afdekking 
van een gebouw of een deel ervan, bestaande uit een 
kapconstructie met één of meerdere hellende vlakken 
 (dakschild), ook dak of een horizontaal vlak (plat dak).”  
Hier kan in principe alles onder vallen wat niet verticaal 
staat. Daarmee wijkt het af van de definitie in bijvoorbeeld 
de NPR 6708.

Verschijningsvorm of type materiaal of type branche  kunnen 
ook als maatgevend worden gezien, maar leveren geen 
 eenduidig inzicht op. Glas is een gevelmateriaal maar 
 glaskappen op een dak kunnen toch moeilijk als een 
gevel worden gezien. En, andersom, dakpannen associeert 
iedereen met daken maar een verticaal vlak afgewerkt met 
pannen is toch echt een gevel.

Blijft de bovenstaande vraag daarmee dan onbeantwoord?
Nee, dat hoeft niet. Technisch gezien is er wel degelijk  
een principieel verschil tussen een dak en een gevel en 
dit verschil resulteert in een hellingshoek waarbij een gevel 
 overgaat in een dak en omgekeerd. En dat bepalende, 
 technische aspect is de wijze van waterbelasting van  
de uitwendige scheidingsconstructie en zijn principe  
van waterdichting. 

Bij een dak is de zwaartekracht 
één van de invloeden die 
de waterdichting belast en 
bij een gevel speelt de 
zwaartekracht hierbij geen 
rol. Dus alle vlakken die 
voorover staan of verti-
caal, zijn gevels en alle 
vlakken die achterover 
staan, als is het maar 1°, 
zijn daken. Immers: bij een 
vlak dat horizontaal een 
hoek maakt van 89° zal het 
water, als het naar beneden 
loopt, onherroepelijk, dankzij de 
zwaartekracht, de waterdichting van  
dat vlak kruisen en dus belasten, iets dat 
bij een verticaal vlak niet gebeurt. Daar zijn wind en druk-
verschillen de bepalende, drijvende krachten achter de 
belasting van de waterdichting, ongeacht hoe deze dichting 
is opgebouwd en uitgevoerd. 

Dit is wel duidelijk een ander uitgangspunt dan nu het  
geval is in wet- en regelgeving, maar dit uitgangspunt is wel 
helder en ondubbelzinnig verdedigbaar en hanteerbaar, 
in tegenstelling tot de bestaande definities die onvolledig, 
onjuist, aanvechtbaar en/of willekeurig zijn.

En bovendien maakt dit de markt, voor iedereen die zich  
met daken bezighoudt, groter! J

Otto Kettlitz

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

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

unieke verwerking daarvan. Natuurlijk 
altijd met de signatuur van onze Wédéfl ex 
Established Dealers. Want samen leveren 
we al 40 jaar het waterdichte bewijs. 
Wédéfl ex. The Proof is in the Experience.
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3000 m² natuur in de stad

De binnentuin van het appartementencomplex De Fred in Amsterdam is een 

fraai voorbeeld van wat er zoal mogelijk is op het dak. Door een uitgekiend 

ontwerp is de daktuin het hele jaar door een aangename verblijfplaats voor 

de bewoners en omwonenden.

In de Frederik Roeskestraat, aan de Zuidas in Amsterdam,  
is onlangs het appartementencomplex De Fred gerealiseerd. 
Het bestaat uit drie gebouwen met verschillende typen  
koop- en huurappartementen. Gebouw A heeft elf woonlagen  
met in totaal 110 huurappartementen in de vrije sector. 
 Daarachter komen de gebouwen B en C, die respectievelijk 
vijf en negen woonlagen hoog zijn. Dit zijn koopapparte-
menten: twintig in gebouw B en 47 in gebouw C. De drie 
woonblokken liggen in een U-vorm rondom een prachtige 
binnentuin, met een vijver en een vlindertuin. Het betreft een 
semi-openbare daktuin met een oppervlakte van 3000 m², 
die aan de ‘open’ zijde van U wordt begrensd door fietsen-
stallingen van zowel de bewoners als de leerlingen en het 
personeel van het aangrenzende Geert Grote College. 

MENSELIJKE MAAT
De binnentuin, die is aangebracht op het dak van de 
 parkeergarage, is door Roosendaal Landscaping bv uit 
 Katwijk ontworpen volgens het zogeheten Triple B-concept. 
Het Triple B® concept bestaat uit drie pijlers: Biodiversiteit, 
Bodem & Water en Beleving & Bewustzijn. Kortweg gesteld  
zijn dit de uitgangspunten: Biodiversiteit ontstaat door 
variatie in de inrichting en diversiteit in soorten begroeiing. 
Bodemleven en bodemstructuur vormen de basis voor een 
goede ontwikkeling van beplantingen. Bewustzijn van de 
natuur om je heen is essentieel.

Concreet resulteerde dit in een gevarieerde tuin met ver-
schillende thema’s. De vormgeving is organisch en informeel 
en daarmee contrasteert de tuin met de strak vormgegeven 
gebouwen. De enige rechte lijnen in de tuin zijn die van de 
centraal gelegen vijver. Het is het eerste wat je ziet als je  
de tuin via de hoofdentree betreedt. Langs de vijver staan 
berken die een mooi diffuus licht geven over de vijver. 
 Banken zijn verspreid geplaatst, zodat men rustig kan zitten 
om te recreëren of te werken. 

De vlindertuin bevat glooiingen (die met behulp van EPS  
zijn gerealiseerd), pergola’s en veel bloeiende planten.  
Dirk Roosendaal van Roosendaal Landscaping vertelt dat dit 
ervoor zorgt dat de tuin wordt teruggebracht tot de ‘mense-
lijke maat’. “Door de zichtlijnen te onderbreken en de groene 
setting verdwijnt het gevoel dat men op een groot oppervlak 
onder een aantal hoge gebouwen staat. De barrières zorgen 
juist voor een intieme beleving en een groter bewustzijn 

van wat er in de natuur gebeurt. Er is meer te beleven als je 
zicht wordt beperkt! Dit maakt van de tuin een aangename 
verblijfplaats voor de bewoners, het is immers een gemeen-
schappelijke tuin, waarbij een evenwicht moet worden 
bereikt tussen gezamenlijkheid en privacy.”

De beplanting is zodanig uitgekozen dat de daktuin in elk 
jaargetijde een fraaie uitstraling heeft. In het najaar en  
de winter zijn de grassen op hun mooist, in het voorjaar en 
de zomer staat de tuin vol prachtig bloeiende planten.  
Op het opgaande werk is eveneens begroening aange-
bracht in de vorm van klimplanten.

De enige rechte lijnen in de tuin  

zijn die van de centraal gelegen vijver.

In de tuin is gevarieerde beplanting aangebracht.

De vijver tijdens de uitvoeringsfase.

6     Roofs



Roofs     9

JHet Dak van het  aar 2018

SAMENWERKING
Het betreft een nieuwbouwproject, dus er kon vooraf 
rekening gehouden worden met het gewicht van de tuin. 
De ondergrond bestaat uit beton onder afschot, die  
waterdicht is gemaakt door Kimmenade Nederland bv. 
Het betreft een vloeibare bitumineuze dakbedekking,  
die daardoor een hoge mate van zekerheid levert.  
Hier overheen is een beschermdoek aangebracht,  
waarop het drainagesysteem is gelegd. Het substraat 
heeft een minimale dikte van 20 cm vanaf de dorpel, 
maar kan plaatselijk oplopen tot zo’n 80 cm. Zoals ge-
zegd zijn de glooiingen, om het gewicht te beperken, 
mede gerealiseerd met behulp van EPS blokken. Op het  
substraat is de beplanting aangebracht, als ook de  
klinkers, de keerelementen, de vijver, de pergola’s, etc. 
Alle werkzaamheden bovenop de waterdichte laag  
zijn uitgevoerd door Roosendaal Landscaping bv.  
De ventilatiegaten van de parkeergarage zijn in de  
grote banken verwerkt. Onder de banken zijn daartoe 
roosters geplaatst. 

Roosendaal: “Er is nog nagedacht over de mogelijkheid 
om het hemelwater af te vangen en te hergebruiken 
voor de irrigatie van de tuin. Daar hebben we van 
afgezien omdat bij een dergelijke tuin de kwaliteit van 
het water niet in de hand is te houden. Mensen kunnen 
in de tuin barbecueën, olie morsen of schoonmaakmid-
delen gebruiken. Het resultaat weegt in zo’n geval niet 
op tegen de investering. Het hemelwater wordt daarom 
via het drainagesysteem en de onderlaag op afschot 
op de traditionele manier (vertraagd) afgevoerd naar 
de hemelwaterafvoeren en het riool.”

Het leeuwendeel van de werkzaamheden is na de 
 lange vorstperiode in de winter van 2017 uitgevoerd. 
Door die vorstperiode kwam de planning in de knel en 
 moesten de werkzaamheden in een relatief korte tijd 
(drie maanden) worden afgerond, zodat de apparte-
menten op tijd in de verkoop konden worden gedaan. 
Roosendaal vertelt dat daarom goed met de overige 
partners moest worden overlegd en dat in deze samen-
werking een flexibele houding onontbeerlijk is geweest. 
“Je moet elkaar ook wat gunnen in ruimte en tijd,”  
zegt hij hierover. “Als de ene partij om wat voor reden 
dan ook vertraging oploopt, kun je beter kijken hoe dit 
valt oplossen, dan op je strepen te gaan staan.”

Het project is uiteindelijk binnen de planning opgeleverd.  
De uiteindelijke afronding vond uiteindelijk dit jaar 
plaats, het betrof de puntjes op de i. Zodoende kan het 
project meedingen naar de titel Dak van het Jaar 2018. 
“Met een dergelijke daktuin is het ook verstandig om 
even te bezien hoe de beplanting zich ontwikkelt,”  
voegt Roosendaal toe. Het dak ligt er momenteel 
 prachtig bij en is dan ook echt een uithangbordje voor 
de dakenbranche. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

DAKTUIN DE FRED, AMSTERDAM
• OPDRACHTGEVER: PROVAST, DEN HAAG
• ARCHITECT: DAM & PARTNERS, AMSTERDAM
• AANNEMER: HBB GROEP, HEEMSTEDE
• DAKBEDEKKING: KIMMENADE NEDERLAND, HELMOND
• DAKTUIN (ONTWERP EN UITVOERING): ROOSENDAAL LANDSCAPING, KATWIJK

Door de zichtlijnen te onderbreken verdwijnt het gevoel dat men op een groot 

oppervlak onder een aantal hoge gebouwen staat.

De ventilatiegaten van de parkeergarage zijn in de grote banken verwerkt.  

Onder de banken zijn daartoe roosters geplaatst.

Betonconstructies 100%
waterdicht afsluiten?
Dat is gegarandeerd door gebruik van Novacell: een koud gespoten en 
dus naadloze bedekking van betondelen die 100% verkleefd ook op 
vochtige ondergronden. Betondelen zoals parkeergarages, kelderwanden, 
daktuinen, reinwaterkelders en kunstwerken. Een product van het hoogste 
niveau. Wenst u meer informatie bezoek dan onze website of neem 
telefonisch contact met ons op.

Vossenbeemd 9
5705 CL Helmond
Postbus 144
5700 AC Helmond
Nederland

+31 (0)492 53 31 22
+31 (0)492 52 80 95
info@kimmenade.nl

www.kimmenade.com
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Kimmenade Nederland B.V.

Universal Greenfields B.V.  
1e Mientlaan 11  
2223 LG  Katwijk  
E: info@rlbv.nl  
T: 071 3646111 
www.universalgreenfields.nl

Ontwerp buitenruimte  •  Advies  •  Projectrealisatie  •  Beheer  •  Daktuincentrum  • Kwekerij

Triple B® - daktuinen  •  Biodiversiteit  •  Bodem & water  •  Beleving & Bewustzijn
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www.jet-bik.nlJET BIK is onderdeel van de JET Group

DRIVEN BY
DAYLIGHT

Modulglas compacte glazen lichtstraten zijn 
nu ook leverbaar als zelfbouwpakket. 
Zonder kraan tilt u de losse delen makkelijk

 naar boven. 
Met groot gemak monteert u zelf de mooiste
lichtstraat. Uit voorraad.

ModuGlas 
Mooi Makkelijk

GLAZEN LICHTSTRAAT OOK ALS ZELFBOUWPAKKET

Inclusief

bouwkundige 

opstand

1715 0226 3661 0701

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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Uitreiking Dak van het Jaar 2018

Tijdens de feestavond zal er volop gelegenheid zijn om te 
netwerken. De doelgroepen van Roofs en steilDAK, die in 
beide gevallen de gehele keten van opdrachtgevers, archi-
tecten, leveranciers en verwerkers behelst, zullen ook tijdens 
de feestavond aanwezig zijn. 

De toegang tot de feestavond is gratis. Aanmelden is vanaf 
nu mogelijk via www.dakvanhetjaar.nl/aanmelden.  
Zoals gebruikelijk, biedt Hotel Zuiderduin kamers aan voor 
gasten van de feestavond. Deze kamers zijn te boeken via 
www.hotelzuiderduin.nl/dakvanhetjaar. ■

De feestavond wordt georganiseerd om de kwaliteit die  
in de dakenbranche aanwezig is te tonen en te vieren. 
 Tijdens de feestavond zullen veel partijen aanwezig zijn die 
op de één of andere manier professioneel zijn betrokken  
bij het bouwdeel dak, zowel plat als hellend. 

Twee zelfstandige vakjury’s, die allebei grotendeels zijn opge- 
bouwd uit de redactieraden van de respectievelijke vakbladen 
Roofs en steilDAK, zullen zich over de genomineerde projecten  
buigen. Uit de genomineerde projecten wordt steeds een 
shortlist samengesteld en een winnaar gekozen. Tijdens de  
feestavond zullen de jury’s de bijzonderheden van de respec-
tievelijke projecten bespreken en de winnaars bekend 
 maken. De twee jury’s zijn tevens verantwoordelijk voor de 
keuze van de nieuwe Dakenman of -vrouw van het Jaar. 

FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE

Op 22 maart 2019 wordt de derde editie van de feestavond voor de 

 dakenbranche georganiseerd in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee.  

Tijdens deze avond zullen in twee categorieën (platte en hellende daken)  

de DakAwards voor het Dak van het Jaar 2018 worden uitgereikt.  

Ook zal voor zowel de platte als de hellende dakenbranche de  

Dakenman van het Jaar worden verkozen.

Dak van het Jaar 2018

Vrijdag 22 maart 2019
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

Uitreiking 

DakAward 2018

Voor Roofs en steilDAK 

Dak van het Jaar

&

Uitreiking Award 

Dakenman/vrouw 

2018 Indien u gratis bij deze feestelijke avond voor de hele dakenbranche 
aanwezig wilt zijn, volstaat een aanmelding uiterlijk voor 16 maart 2019 
via de website www.dakvanhetjaar.nl

Tevens kunt u een hotelkamer boeken op www.zuiderduin.nl/dakvanhetjaar
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De BRL1511 is sinds juni 2015  

van kracht, maar de ontwikke-

lingen gaan snel.  Voldoet de 

 Beoordelingsrichtlijn nog?

Is BRL1511 nog actueel 
of haalt de praktijk  
de inhoud in?

KWALITEIT BITUMINEUZE DAKBEDEKKINGEN

met de laatste bouwregelgeving, productnormen en test-
normen. Ook was deel 4 uitgebreid met enkele nieuwe typen 
kunststof dakbedekkingen, zoals EVA folie, en was er een 
nieuw deel 5 uitgegeven, voor dakbedekking gemaakt van 
hernieuwbare grondstoffen. 

In principe is het de bedoeling om een Beoordelingsrichtlijn 
iedere vijf jaar eens tegen het licht te houden om te kijken  
of de BRL nog wel aansluit met de praktijk en regelgeving. 
Laten we eens vooruit kijken wat mogelijke onderwerpen  
van aandacht zouden kunnen zijn. In de basis is BRL 1511 
nog steeds een gedegen document dat heel goed de 
lading dekt, maar het is soms wel handig om eens kritisch 
naar sommige eisen te kijken: waarom worden sommige 
eisen gesteld, bijvoorbeeld. 

Marco de Kok

De huidige BRL 1511, waar de eisen in staan voor de afgifte 
van een KOMO attest en een KOMO productcertificaat  
voor dakbedekking voor platte daken, stamt uit 2015;  
22 juni om precies te zijn. Omdat ik zelf aan de wieg heb 
gestaan van deze ‘nieuwe versie’ weet ik nog dat het een 
langdurig proces was om tot deze BRL te komen. Toen de  
Beoordelingsrichtlijn klaar was, moest er in allerijl nog 
het nieuwe format van de KOMO-certificaten in geregeld 
 worden. Dit was de  inmiddels bekende splitsing van het 
KOMO attest-met-productcertificaat in een apart KOMO- 
attest en een apart KOMO productcertificaat. Dit was 
noodzakelijk om én voldoende relevante eigenschappen te 
kunnen vermelden én te voldoen aan de regeltjes van de 
CPR inzake private keurmerken. Dat dit nu in orde is, kan men 
afleiden uit het feit dat deze vorm van certificatie nu al meer 
dan drie jaar probleemloos in de markt aanwezig is. Maar de  
vraag is nu of deze huidige BRL na drie jaar nog steeds de 
lading wel dekt. Zijn de eisen nog wel relevant en/of zouden 
er niet nieuwe aanvullende eisen noodzakelijk zijn?

Zowel de Technische Commissie (TC), die over de inhoud 
gaat van BRL 1511, als het College van Deskundigen (CvD) 
waren blij en opgelucht dat de BRL 1511 in juni 2015 eindelijk 
afgerond was. Het document was weer helemaal up-to-date  

Foto: Icopal.nl

Foto: Icopal.nl
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KWALITEIT BITUMINEUZE DAKBEDEKKINGEN

MINIMALE HOEVEELHEID BITUMEN
Als we eens kijken naar de minimale hoe-
veelheid bitumen die in een onderdeklaag 
en bovendeklaag geëist wordt, kun je je 
afvragen waar deze hoeveelheden vandaan 
komen. Hoe is de eis van minimaal 500 g/m2  
organisch materiaal in de bovendeklaag 
en 1000 g/m2 organisch materiaal in de 
onderdeklaag van een brandrol ontstaan? 
Daarnaast is er nog de eis van 1700 g/m2 

  totale hoeveelheid organisch materiaal 
in een brandrol. Zijn deze eisen nog wel 
 actueel en relevant en wat is de achter-
liggende gedachte hiervan? 

Hier heb ik ten tijde van het opstellen van de 
Beoordelingsrichtlijn niet echt een antwoord 
op kunnen krijgen. Het zou nodig zijn om 
 bijvoorbeeld de (vaak) polyester drager in 
de dakbaan te beschermen tegen de hitte 
van het branden. De drager zou kunnen  
uitzetten of juist het tegenovergestelde,  
relaxatie (terugkeer naar oorspronkelijke toe-
stand) van de kunststof polyester, bevorderen 
bij te veel hitte. Mogelijk dat de binders  
(als ze er al in zitten) in dergelijke vliezen 
door de hitte aangetast worden en hun 
samenhang en daardoor sterkte verlie-
zen. Maar uit welke tijd stamt deze eis? De kwaliteit van de 
 dragers is in de loop der tijd ook verder ontwikkeld, er zijn 
combinatiedragers met glasvlies of –scrims op de markt 
gekomen, er bestaan dragers die geen chemische binders 
in zich hebben die aangetast kunnen worden. Dus misschien 
kan er vandaag de dag wel heel goed met minder  bitumen 
een kwalitatief zeer goede dakrol gemaakt worden.  
En minder bitumen betekent ook minder milieubelasting, 
l agere kostprijs, wellicht hogere marge, lichtere dakrollen voor 
de dakdekker of meer meters op een rol, waar de  afgelopen 
jaren alleen maar minder meters op kwamen te zitten van-
wege arbotechnische redenen.

Daarnaast proberen innovatieve producenten van dak-
bedekkingsmaterialen zich te onderscheiden in de markt  
door aan hun producten additionele eigenschappen toe  
te kennen. Vooral tijdens de crisis vanaf 2008 lijkt het erop  
dat dit steeds meer het geval was om weg te komen uit de 
commodity markt. Deze innovatieve additionele eigenschap-
pen zijn nu geen unicum meer, maar inmiddels gemeen-
goed geworden. Iedere producent heeft wel een product in 
zijn portfolio zitten dat bijvoorbeeld fijnstof uit de lucht haalt 
(zoek maar eens op Google met de zoekterm “fijnstof NOx 
dakbedekking“) of een sterke reflecterende werking bezit om 
zogenaamde Cool Roofs mee te kunnen maken.

Aangezien deze eigenschappen gemeengoed zijn gewor-
den, is het nu de tijd om de werking en de effectiviteit van 
deze eigenschappen onder de loep te nemen en op te 
nemen in het KOMO-attest en/of KOMO productcertificaat. 

Als verwerker van dakbedekkingsmaterialen die bepaalde 
prestaties claimen voor deze eigenschappen moet je ervan 
uit kunnen gaan dat de geclaimde prestaties ook kloppen. 
Hier ligt in mijn ogen een grote taak en verantwoording 
voor KOMO, zodat door een onafhankelijke derde partij op 
een gestandaardiseerde manier gecontroleerd wordt of de 
geclaimde prestaties ook gehaald worden. Want hoeveel 
fijnstof wordt er nu feitelijk uit de lucht gehaald? Hoe lang 
kan dit proces aanhouden? Is het geen eindig proces dat 
bijvoorbeeld na 3 of 4 jaar al stopt, dus lang voordat de 
technische levensduur van de dakbedekking zelf is verstre-
ken? Hoe zit het met de reflecterende werking in de loop 
van de tijd? Er worden namelijk nogal vergaande concrete 
uitspraken gedaan over energiebesparing of reductie van 
binnentemperaturen bij toepassing van sterk reflecterende 
dakbedekkingsmaterialen. Na een zomer zoals we dit jaar 
hebben gehad, willen we allemaal wel een Cool Roof,  
maar dan moeten we er wel van op aankunnen dat het ook 
werkt en de prestaties behaald worden die men beweert  
te halen.

Dit zijn onderwerpen die mijns inziens zondermeer in  
de  volgende editie in de BRL 1511 opgenomen moeten  
worden om de beoordelingsrichtlijn completer te maken  
en beter aan te laten sluiten bij de huidige stand  
der techniek. ■

Foto: IKO Groep

Foto: IKO Groep
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Toekomstbestendig 
isoleren met Kingspan

Slim bedakt!

Compleet assortiment dakisolatie met hoge 
isolatiewaarde
 
Wij leveren isolatieplaten die door de hoge isolatiewaarde en goede 
beloopbaarheid uitermate geschikt zijn voor het isoleren van platte en 
hellende daken. Eenvoudig én snel. Onze Therma™ dakisolatieplaten 
zijn uit voorraad leverbaar in verschillende uitvoeringen, voorzien van 
DUBOkeur én FM approval.  Dat noemen wij ‘slim bedakt’!

Meer weten over Therma™ Dakisolatie?
Neem contact op via info@kingspaninsulation.nl of 0800 - 54 64 776.

Concept Plat dak advertentie 230 x 300 Roofs.indd   1 20/09/2018   18:06:37
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In deze rubriek laat Roofs markante personen van binnen en buiten de  

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

achter die visie voor het voetlicht te brengen.
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‘ De daken moeten zo snel mogelijk 
worden voorzien van zonnepanelen’

AAN TAFEL MET… ROEBYEM ANDERS

Roebyem Anders is één van de 
drijvende krachten achter res-
pectievelijk de Huurdakrevo lutie 
(zie Roofs november 2017)  
en de Schooldakrevolutie. 
Sungevity opereert op basis 
van vier pijlers: ‘Mission driven’, 
‘Innovative’, ‘People Centric’  
en ‘Build for scale’. De termen 
spreken voor zich. Anders vertelt 
dat het uitgangspunt is om zo 
snel mogelijk zoveel mogelijk 
daken te voorzien van zonnepa-
nelen. Dit is ook de gedachte 
achter de Huurdakrevolutie, 
waarbij woningcorporaties op-
geroepen worden zich te com-
mitteren aan de doelstelling 
dat in het jaar 2020 minimaal 
10% van alle huurwoningen is 
voorzien van zonnepanelen.  

De Schooldakrevolutie is gaandeweg ambitieuzer geworden: 
waar men zich aanvankelijk ten doel had gesteld 50% van 
alle schooldaken te voorzien van zonne-energie, gaat men 
nu voor een score van 100%. 

Anders: “De doelen van de Huurdak- en  Schooldakrevolutie 
zijn alleen te bereiken als alle drempels zoveel mogelijk weg-
genomen worden, onder andere financiering.  
Ook voor koopwoningen geldt dat we het zo simpel en 
 makkelijk mogelijk maken. Met drie muisklikken heeft  
de klant zonnepanelen op het dak. Inmiddels hebben  
we met de inzet van ons brede netwerk grote stappen  
kunnen zetten.” Zie elders in dit nummer een uitgebreider 
artikel over de Schooldakrevolutie.

MISSIE
Zo’n twintig jaar geleden was Anders voor de Wereldbank in 
Mexico City om haar eerste grote zonne-energieproject te 
realiseren, toen ineens aan het eind van de dag in de hele 
stad de stroom uitviel. Vanuit haar hotelkamer zag ze hoe de 
noodaggregaten aansloegen en door al die dieselmotoren 
een bruine wolk ontstond in de toch al vervuilde lucht boven 
de stad. ‘Dit is waanzin’, dacht ze bij zichzelf. ‘Zo veel daken, 
zo veel zon! En we maken er geen gebruik van!’ Ze vertelt dat 
ze toen het belang zag van een snelle omschakeling naar 
zonne-energie. Destijds was zonne-energie nog vooral iets 
voor geitenwollensokken-types en de prijzen van zonnepane-
len waren nog een veelvoud van wat men er tegenwoordig 
voor betaalt. Anders: “Er is sinds die tijd enorm veel veranderd 
en er zal in de komende jaren nog veel méér veranderen. 
Er is werkelijk een ‘rooftop revolution’ aan de gang en dat 
is maar goed ook, want er moet snel iets gedaan worden 
tegen de verdere ontwikkeling van de klimaatverandering.”

Anders vertelt dat ze al van jongs af aan begaan is met 
dieren, milieuvraagstukken en de klimaatverandering.  
Sinds die dag in Mexico City heeft ze zich in verschillende 
 rollen ingezet voor de toepassing van zonnepanelen.  
BP Solar was een goede leerschool. Daar heeft ze op grote 
schaal geleerd hoe je zonne-projecten kan realiseren.  
In 2012 richtte ze het bedrijf Zonline op, wat in 2014 deel 
ging uitmaken van het Amerikaanse Sungevity. Vorig jaar 
kwam het bedrijf weer op eigen benen te staan, nadat het 
 Amerikaanse Sungevity de geplande beursgang moest an-
nuleren als gevolg van de verkiezing van Donald Trump als 
president van de Verenigde Staten en het dalende vertrou-
wen van beleggers in duurzame energie als gevolg daarvan. 
Anders ging op de Europese markt zelfstandig verder als 
Sungevity International, onder de vleugels van ENGIE. Op de  
Europese markt laat het bedrijf een duidelijke groei zien. 
Recent is het bedrijf, dat momenteel zo’n 160 man in dienst 
heeft, verhuisd naar een industrieel pand in Amsterdam-Noord.

“Sungevity is een missiegedreven bedrijf, oftewel: onze  missie 
is leidend. Dat betekent dat wij natuurlijk een financieel gezond  
bedrijf moeten zijn, maar daarnaast ook activiteiten onder-
nemen die bijdragen aan onze missie.” aldus Anders. “Wij zijn 
betrokken bij zeer veel initiatieven, zoals de  Huurdakrevolutie 
en de Schooldakrevolutie, en we organiseren tal van 
 bijeenkomsten met vooraanstaande en aansprekende 
 sprekers. Zo zal op 11 oktober Diederik Samsom tijdens 
 Climate College Tour, een event dat wij organiseren met 
 Social Enterprise NL en The Student Hotel, komen spreken in 
The Student Hotel Amsterdam City. Dat zijn allemaal zaken 
die ons veel tijd en energie kosten, die we niet direct terug-
zien op onze bankrekening. Maar dat is niet erg, het gaat om 
het grotere verhaal: zonnepanelen op alle daken!”

SOLAR WARRIORS
Anders vertelt met veel energie over haar passie op het 
gebied van duurzaamheid. Ze is getrouwd met een Austra-
lische man en vliegt elke zomer naar familie in Australië, ze 
verblijven daar in een eigen buitenhuisje op Pebbly Beach, 
een prachtig natuurgebied. “Het vliegen doe ik vanwege de 
CO2-uitstoot met pijn in mijn hart,” vertelt ze. “Maar we pro-
beren het wel zo veel mogelijk te compenseren. Er is helaas 
geen andere manier om in Australië te komen. Mijn oudste 
dochter heeft eenzelfde passie voor het tegengaan van de 
klimaatverandering. Samen zijn we onlangs door Al Gore 
getraind tijdens zijn Climate Reality Program.”

“Mooi is dat de Schooldakrevolutie voorziet in een educa-
tieprogramma op het gebied van duurzaamheid. Het is 
ontzettend belangrijk dat de jeugd van nu bewust wordt van 
de uitdagingen van deze tijd en die op een positieve manier 
oppakt. De Schooldakrevolutie krijgt zijn draagvlak uiteinde-
lijk van de jeugd.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

In Vrij Nederland werd ze ‘de zonnekoningin’ genoemd en  
in de Duurzame Top 100 van dagblad Trouw stond ze vorig 
jaar op nummer 9. Roebyem Anders is al ruim twintig jaar  
actief op het gebied van zonne-energie, de laatste jaren  
als oprichter van het internationaal opererende Sungevity uit 
Amsterdam. Haar missie is binnen afzienbare tijd alle daken 
van Nederland te voorzien van zonnepanelen. Daarvoor is  
het nodig het bedrijf zodanig te organiseren dat het de 
aanschaf van zonnepanelen voor particulieren, huurders, 
woningcorporaties en instellingen zo laagdrempelig mogelijk 
maakt. Dat gebeurt door op afstand, via Google Earth  
en geavanceerde software, de meest gunstige opstelling 
voor zonne-energie te berekenen en de installatie van de 
systemen uit te besteden aan betrouwbare installateurs. 
 Overigens wordt bij het ontwerp geen rekening gehouden 
met de draagkracht van het dak en/of de constructie. 
 Indien er twijfel is, wordt dit in sommige gevallen nog wel 
apart gecontroleerd middels een huisbezoek. 

ROEBYEM ANDERS IN ACHT VRAGEN

BURGERLIJKE STAAT
GETROUWD MET DE LEUKSTE MAN TER WERELD.

KINDEREN
TWEE DOCHTERS VAN 12 EN 14, DE OUDSTE IS 
ECHT EEN ‘SOLAR WARRIOR’.

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT?
IK HOU VAN WANDELEN EN LEZEN.

FAVORIETE MUZIEK?
‘HERE COMES THE SUN’, THE BEATLES 

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING? 
PEBBLY BEACH IN AUSTRALIË. HET IS HET MOOISTE PLEKJE OP AARDE.

FAVORIETE STAD?
AMSTERDAM. ER HANGT HIER EEN GOEDE ‘VIBE’, ER GEBEURT VAN ALLES, HET IS 
EEN DYNAMISCHE STAD. HET HEEFT EEN MOOIE MIX VAN TRADITIE EN NIEUWE 
TRENDS EN HET IS TEGELIJK GROOTSTEEDS EN DORPS. 

FAVORIETE ARCHITECT/GEBOUW?
IK VIND DE CIRCL VAN ABN AMRO HEEL BIJZONDER. ALLES IS DAAR CIRCULAIR, 
ZELFS DE SPIJKERBROEKEN VAN MEDEWERKERS HANGEN AAN DE MUUR OM HET 
GELUID TE DEMPEN. EN VLAKBIJ ONS KANTOOR BEVINDT ZICH HET SKATECAFÉ, WAAR  
ZICH OOK DAADWERKELIJK EEN HALFPIPE IN BEVINDT. HET IS WEER ZO’N VOOR-
BEELD VAN EEN DYNAMISCHE PLEK OP EEN VOORMALIG INDUSTRIËLE LOCATIE.

WAAR BEN JE HET MEEST TROTS OP?
OP PROFESSIONEEL GEBIED BEN IK VOORAL TROTS OP DEZE MISSIEGEDREVEN 
 ORGANISATIE. EN OP DE SCHOOLDAKREVOLUTIE NATUURLIJK, ALS DAT SLAAGT IS 
DAT IETS WAAR IK ENORM TROTS OP ZAL ZIJN.

“ZO VEEL DAKEN, ZO VEEL ZON!”

“ HET GAAT OM HET GROTERE  

VERHAAL: ZONNEPANELEN  

OP ALLE DAKEN!”



Lange Linden 32
5433 NC Katwijk

T  088-9965680
F  024-6782495

info@aabogreentech.nl
www.aabogreentech.nl

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 Warmtepompen LED verlichting Zonnepanelen

www.aabogreentech.nl

WIJ HOUDEN U OP DE HOOGTE 

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

artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

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

info@artilan.nl

Hoofdkantoor Snake Line B.V.

Kritzingerlaan 61
3707 TB Zeist

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

Kantoor Culemborg

Achter de Vismarkt 10
4101 AD Culemborg

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

www.snakeline.nl

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

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

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

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

www.wireworker.nl
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De opzet en organisatie van de zogeheten Schooldakrevolutie heeft veel ken-

merken van een ‘echte’ revolutie. Verwacht wordt dan ook, dat de doelstelling 

wordt gehaald, wat betekent dat in 2023 alle schooldaken (zo’n 6000 in  totaal, 

die nu nog geen zonnepanelen hebben) zullen zijn voorzien van zonne-

panelen (ongeveer 2 miljoen in totaal).  

Roofs sprak met één van de initiatief nemers:  

Roebyem Anders van  Sungevity en bestuurs-

lid van de Stichting  Schooldakrevolutie.

In 2023 zijn alle  
schooldaken voorzien 
van zonnepanelen

SCHOOLDAKREVOLUTIE

Het is eigenlijk heel begrijpelijk: scholen hebben doorgaans 
budgetten voor zowel het gebouw als het onderwijs. Het zon-
nepaneel concurreert dus met het schoolboek en het is  
begrijpelijk dat in zo’n geval niet voor het zonnepaneel 
wordt gekozen. Vaak zijn de gebouwen ook eigendom van 
de gemeente. Bovendien hebben schoolbesturen vaak wel 
iets anders aan hun hoofd, waardoor er geen prioriteit wordt 
gegeven aan de toepassing van zonnepanelen op het dak.”

Belangrijk was dus dat het de schoolbesturen weinig moeite 
en geld zou kosten om de zonnepanelen op het dak te 
installeren. Er zitten in het netwerk van de betrokken partijen  
enkele mensen die hier een belangrijke rol in spelen,  
bijvoorbeeld NL2025 van onder andere Feike Sijbesma,  
CEO van DSM. Dit is een platform waarin onder andere 
bestuurders en leiders uit de culturele en wetenschappelijke 
wereld, kunstenaars, CEO’s en sporters zich hebben verenigd. 
De betrokkenen zetten zich op persoonlijke titel in voor  
een betere toekomst van Nederland. 

Wiebe Draijer van de Rabobank is ook één van hen.  
Mede door zijn inzet kon de Schooldakrevolutie een  gunstige  
lening bedingen voor scholen die via dit initiatief zonne-
panelen en andere duurzame maatregelen kunnen aan-
schaffen. Anders: “Het betreft een lening met een bijzonder 
lage rente, zodat scholen zonder investering meteen  
kunnen besparen. De lening is natuurlijk geen verplichting: 
als men het op een andere manier wil financieren, dan kan 
dat natuurlijk. Scholen kunnen wel profiteren van de kennis  
van de Schooldakrevolutie en ontzorging bij de uitvoer van 
het project.” 

“We zijn een online kaart aan het ontwikkelen waarop  
alle scholen van Nederland staan,” vervolgt Anders.  
“Hierop heb ben we al aangegeven hoeveel zonnepanelen 
op elk schooldak passen. Kinderen kunnen zo zelf ook  
deze website bezoeken en hun school tippen. Deze kaart 
gaat ook live in januari 2019.”

Anders benadrukt geen commercieel belang bij het project 
te hebben. “Wij spelen in dit verhaal alleen een faciliterende 
rol. Zo installeren we zelf niet op scholen. Dat kan als je een 
missiegedreven organisatie bent: dan wordt het resultaat 
van de activiteiten niet altijd in geld uitgedrukt.”

EDUCATIE
Onderdeel van de Schooldakrevolutie is het introductiepak-
ket ‘Schooldak vol Toekomst’, waarin is voorzien in educatie 
op het gebied van duurzaamheid. De combinatie van zon-
nepanelen op schooldaken en educatie over een duurzame 
toekomst sluit aan bij bewustwording over, en realisatie van, 
één van de 17 zogeheten ‘Sustainable Development Goals’ 
(SDG7 ‘Duurzame en betaalbare energie’). 

“Het onderwijzen van kinderen op het gebied van klimaat-
verandering moet op een positieve manier gebeuren,”  
zegt Anders. “Het heeft geen zin om te gaan zitten doem-
denken over deze materie. Mijn oudste dochter is een goed 
voorbeeld van een ‘solar warrior’, die zich op verschillende 
gebieden inzet voor een duurzame toekomst. Het is ontzet-
tend belangrijk dat de jeugd van nu zich bewust wordt  
van de uitdagingen van deze tijd en die op een positieve 
manier oppakt. De Schooldakrevolutie krijgt zijn draagvlak 
uiteindelijk van de jeugd.” ■

Oprichter en directeur van Sungevity in Amsterdam, Roebyem Anders,  
vertelt: “Het idee kwam voort uit een persoonlijke frustratie: het on-
derwijs dat onze kinderen krijgen, is nogal beperkt. Ik heb twee kin-
deren, van 11 en 13, en word daar dagelijks mee geconfronteerd. 
Geschiedenis zit wel in het pakket, maar de toekomst niet. Wat leren 
onze kinderen nu van duurzaamheid? Die gedachte staat aan de 
basis van de Schooldakrevolutie, wat een initiatief is van Sungevity 
in samenwerking met Stichting Urgenda en NL2025.” 

LAAGDREMPELIG
Op 19 juni 2018 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen 
die steun geeft aan de Schooldakrevolutie en die de lancering  
van een fonds van 100 miljoen euro mogelijk maakt. Dit fonds wordt 
in januari 2019 gelanceerd. Hiermee kunnen scholen, zonder zelf  
te investeren, zonnepanelen plaatsen en zo direct besparen.  
“Ons uitgangspunt is de toepassing van zonnepanelen zo laag-
drempelig mogelijk te maken en dat is ook het uitgangspunt van 
de Schooldakrevolutie. Er zijn eerder programma’s geweest om 
scholen te stimuleren zonnepanelen te laten installeren, maar heeft 
nog geen resultaat op grote schaal geleverd. Waar ligt dit aan? 
Voor het slagen van de Schooldakrevolutie was het belangrijk om de 
knelpunten helder te krijgen en daar een oplossing voor te bedenken. 

“ GESCHIEDENIS ZIT WEL IN HET 

 PAKKET, MAAR DE TOEKOMST NIET”

“ ONS UITGANGSPUNT IS DE  

TOEPASSING VAN ZONNEPANELEN 

ZO LAAGDREMPELIG MOGELIJK  

TE MAKEN”
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Green Deal Groene Daken, STOWA en KNW Waternetwerk organiseerden  

op 19 september in het Huis voor de Kunsten in Nijmegen het seminar  

‘Groenblauwe daken voor een leefbare stad’. Men richtte zich o.a. op het  

Investeren in financiële waarde en bouwen met dakwaarde.

De verschillende waarden  
van groenblauwe daken

SEMINAR BLAUWGROENE DAKEN

zich samen inzet voor betere en meer groene daken op 37. 
Voorzitter Egbert Roozen ging met verschillende bestuurders 
in gesprek over de regionale klimaatadaptatie en groene 
daken: Harriët Tiemens (wethouder Gemeente Nijmegen), 
Matthieu Gremmen (waarnemend Dijkgraaf Waterschap 
Rivierenland) en Josan Meijers (gedeputeerde  
Provincie Gelderland).

WAARDEN GROENBLAUWE DAKEN
Tijdens het seminar stonden de waarden van groenblauwe 
daken centraal. Groene daken leveren immers meerdere 
voordelen tegelijk op: water bergen, hitte verminderen,  
biodiversiteit versterken… Denk ook aan een tuindak,  
koffie drinken op het dak, en genieten van stadse vergezich-
ten. Dit jaar ging men met name met de volgende onder-
werpen aan de slag:

•  welke waarden zijn van belang voor wie?
•  wat weten we over deze waarden?
•  welke waarde kun je realiseren op het dak?
•  hoe neem je particulieren mee om samen  

meer waarde op hun dak te creëren?
•  en: welke volgende stap is nodig om nog  

meer waarde op het dak te stapelen?

Men onderscheidde vier kernwaarden van groenblauwe 
daken: productiewaarde, natuurwaarde, integraal duurzame 
waarde en de verkoelende waarde van water. 

PRODUCTIEWAARDE
Thieu Hegger van de Nijmeegse Brouwerij De Hemel ging na-
der in op de productiewaarde, aan de hand van de Para-
pluvius, een speciaal bier dat is gebrouwen met regenwater. 
Hiervoor is men de samenwerking aangegaan met Rainbeer 

De dag kende diverse officiële momenten. Lieke Coppens 
(Nelen & Schuurmans en de Green Deal Groene Daken) 
 presenteerde de Facts & Values Groenblauwe Daken  
(zie elders in dit nummer). Ook sloten twee nieuwe partners 
zich bij de Green Deal Groene Daken aan, namelijk Triflex bv 
en het burgerinitiatief de Gordel van Smaragd. Met de  
twee nieuwe partners komt het aantal organisaties dat 

De dag werd geopend door de Dakhelden 2018: Carleen Mesters en Anne-Marie Bor van de Green Deal Groene Daken.

Foto's: In The Picture, Jan Willem Houweling

Twee nieuwe partners sloten zich bij de Green Deal Groene Daken aan, 

namelijk Triflex bv en het burgerinitiatief de Gordel van Smaragd.
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SEMINAR BLAUWGROENE DAKEN

en Green Capital Challenges. Rainbeer is een van oorsprong 
Amsterdams bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in regen-
waterzuivering ten behoeve van bierbrouwen. Green Capital 
Nijmegen ondersteunt dit met de kennis van watermanage-
ment en probeert zoveel mogelijk mensen te bereiken om 
bewustwording op dit gebied te creëren.

Wilco van Heerewaarden (BTL) en Petra van den Berg 
 (NIOO-KNAW) gingen nader in op de natuurwaarde van 
groenblauwe daken. De daken zijn in de stad bij uitstek de 
plek om natuur te creëren en kunnen zodoende een toege-
voegde waarde bieden voor mens en dier. Diverse functies  
zijn stapelbaar, zoals het bufferen van water en het opwek-
ken van zonne-energie. Door monitoring wordt veel infor-
matie verzameld, die vertaald moet worden naar de praktijk.  
Het werkspoor Biodiversiteit van de Green Deal Groene Daken  
presenteerde dan ook de Handreiking Natuurdaken.  
Deze is ontwikkeld om biodiversiteit op groendaken te 
 bevorderen. De handreiking is bruikbaar voor een brede 
doelgroep: van particulieren, bedrijven, beleidsmedewerkers 
en plantoetsers van overheden tot en met aannemers  
die groendaken realiseren.

Vervolgens kwam Paul van Roosmalen, directeur van 
 Woningbouwstichting De Gemeenschap, te spreken over  

de integraal duurzame waarde van groenblauwe daken. 
De woningbouwstichting is bijzonder actief op het gebied 
van verduurzaming , niet alleen vanwege de voordelen hier-
van voor haar bewoners en de stad, maar ook vanwege de 
financiële voordelen. Tijdens de discussie werd vooral inge-
gaan op de vraag wat integraal duurzame waarde betekent 
voor het stapelen van winst. En: hoe vergroot je met integraal 
duurzame waarde de leefbaarheid van de stad?

De verkoelende waarde van water werd tenslotte besproken 
door onderzoeker Gijsbert Cirkel van KWR Water. Cirkel doet 
o.a. onderzoek naar de hittestress in steden en is zodoende  
ook betrokken bij het project Smartroof 2.0. Dit project richt  
zich op het demonstreren, en wetenschappelijk onderbouwen,  
van de waarde van de combinatie van blauw (regenwater 
opvang en - hergebruik) en groen (gevarieerde beplanting) 
voor een klimaatbestendige en leefbare stad. Hij conclu-
deerde dat groene daken inderdaad verkoelend kunnen 
werken, maar alleen bij voldoende beschikbaar water. 
 Combineer groene daken dus met waterberging. Sedum is 
een verrassend goede plantkeuze bij voldoende water. 

FINANCIERING
Na de bespreking van de waarden van groenblauwe daken, 
kwamen diverse sprekers aan het woord over het inzetten van  

deze waarden voor het op een innovatieve manier financieren 
van deze daken. Helen Toxopeus van de Universiteit Utrecht 
kwam hierover te spreken. Het maximaliseren van materiaal 
en energie-efficiëntie speelt hier bijvoorbeeld een rol in, 
alsook de langere levensduur van het dak. Ook kan worden 
gedacht aan crowdfunding en subsidies en fondsen,  
zodat burgers en bedrijven in groen investeren.

Leon Dielen van Arcadis Nederland ging hierop door en liet  
zien hoe je financieel kan rekenen met de waarde van daken.  
Hij deed dit door nader in te gaan op de diverse ‘kleuren’ 
van de daken: groen (begroeide daken), blauw (water-
daken), geel (energiedaken) en rood (gebruiksdaken). 
Afhankelijk van de locatie, het gebruik en de doelgroep zijn 
er verschillende verdienmodellen te bedenken.

Financiële prikkels willen hierbij helpen. Denk daarbij  
bijvoorbeeld aan een gereduceerde rioolbelasting voor 
mensen die water op het dak bergen of een korting op  
de hypotheekrente. De eerste variant werd voorgerekend 
door Hendrik Jan Teekens van de Gemeente Enschede. 
Schoon water kan immers minder worden belast. Teekens gaf 
aan dat een gereduceerde waterschapsbelasting helaas 
nog niet haalbaar is. De korting op de hypotheekrente werd 
toegelicht door Anne-Marie Bor. Green Deal Groene Daken 

heeft met de ASN Bank bij het Ministerie van Financiën een 
zienswijze Tijdelijke Korting Regeling Hypotheekrente inge-
diend. Het pleidooi is dat groene daken opgenomen kunnen 
worden als maatregel waarmee een voordeel voor energie 
kan worden behaald.

In parallelsessies werden de verschillende onderwerpen  
rond het thema ‘bouwen met dakwaarde’ verder  
uitgediept. Thema’s waren o.a. regenwater opvangen  
en gebruiken, wet- en regelgeving en de calculatie  
van regenwatersystemen. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Voorzitter Egbert Roozen ging met verschillende bestuurders in  gesprek over de regionale klimaatadaptatie en groene daken.
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Tijdens het seminar ‘Groenblauwe daken voor een leefbare stad’,  

op 19 september in Nijmegen, zijn de Facts & Values van Groenblauwe Daken 

gepresenteerd door Green Deal Groene Daken, samen met STOWA.  

Deze factsheet laat de dakprestaties van multifunctionele daken zien,  

want slim ingerichte groene daken hebben voordelen voor alle  

verschillende stakeholders. 

Facts & Values van 
groenblauwe daken

Voor gemeenten, ontwikkelaars, opdrachtgevers, verzekeraars  
en eigenaren van panden, maar zeker ook de mens in het  
algemeen, biedt waterberging, biodiversiteit en extra inrichten 
van multifunctioneel dakgebruik vele voordelen. Het levert  
een duidelijk verdienmodel op en ook vanuit het verande-
rende klimaat en klimaatadaptatie is het een hot item.  
De Green Deal Groene Daken heeft vanaf de start in 2013 
vanuit verschillende werkgroepen gewerkt aan het duidelijk 
op de kaart zetten van meervoudig gebruik van daken. 

De nu gepresenteerde factsheet Facts & Values Groenblauwe 
Daken laat dakprestaties zo kwantitatief mogelijk zien en is 
gebaseerd op dertig wetenschappelijke bronnen. Met de 
factsheet wil de Green Deal het gesprek tussen alle belang-
hebbenden van groene daken verder op gang brengen. 
Met als uiteindelijk einddoel: een snellere toepassing en 
inrichting met duidelijk betere begroeide daken als inzet.

Eén van de grootste voordelen van een groenblauw dak is 
dat het per jaar 45 tot 70% van het regenwater dat er op valt 
zelf kan verdampen. De planten op het dak verdampen voor 
een groot deel de neerslag die in het substraat terechtkomt. 
Bovendien stroomt bij overmatige neerslag in de vorm van 
piekbuien het water niet direct af via de hemelwaterafvoeren 
naar het riool, dat ook het water van verharde  oppervlakken 
(zoals stoepen en straten) te verwerken heeft. De mate 
 waarin het water wordt verdampt (dan wel vastgehouden) 
bij piekbuien hangt af van de hoogte van de  substraatlaag 
en in hoeverre er een extra drainagelaag is toegepast (of-
wel: of het begroeide dak is ingericht als retentiedak).  
De verdamping geeft verkoeling binnen en buiten, en zorgt  
ervoor dat er de helft minder water van het dak bij de 
waterzuivering terechtkomt. Bovendien leveren door de 
temperatuurregulerende werking van de begroeide laag, 

Erik Steegman NDA Duurzaam Dak Concept

ERIK EN DE ANDEREN

bijvoorbeeld zonnepanelen gecombineerd met dakgroen, 
zeker 6% meer energie op. En wanneer alle daken groen 
zijn in een wijk, is een reductie tot 50% minder riooloverstort-
volume te realiseren. Overstromingen op maaiveldniveau 
kunnen op deze manier worden teruggedrongen. Zelfs als 
het alleen om de meest simpele, door experts als minimalis-
tisch gedefinieerde, sedumdaken gaat. Hiermee houden we 
het oppervlaktewater schoner en kan hergebruik van water 
in grijswatercircuits verder gestimuleerd worden. De factsheet 
Facts & Values Groenblauwe Daken toont deze duidelijke 
voordelen voor zowel de gebouweigenaar als voor anderen 
in de stedelijke omgeving.

Dirk Roosendaal (voorzitter Vereniging Bouwwerk Begroeners 
(VBB) en partner van Green Deal Groene Daken) geeft aan: 
“Wij zijn in een eerder stadium begonnen met een eendui-

dige terminologie over begroeide daken, vervolgens zijn de 
verschillende publicaties en onderzoeken over dakpresta-
ties onder de loep genomen en deze zijn bij verschillende 
partners (overheden, brancheverenigingen, bedrijven en 
kennisorganisaties) voorgelegd. Uiteindelijk zijn deze breed 
gedragen Facts & Values een belangrijk vertrekpunt om met 
elkaar het dakenlandschap aan te pakken, te vergroenen  
en nader vorm te geven.’’

Aart Veerman (commercieel directeur Van der Tol, partner 
en onder de vlag van Leven op Daken ooit gestart met de 
Green Deal Groene Daken) vervolgt: “De talloze gestapelde 
voordelen van groene daken in deze flyer geven maar één 
ding aan: gewoon doen!”

Lieke Coppens (Nelen & Schuurmans, partner Green Deal 
Groene Daken): “We willen met deze factsheet eenvoudig en 
compleet inzicht geven in de kosten-baten balans voor de 
toepassing van een groenblauw dak. Door de meerwaarde 
voor onze leefomgeving duidelijk te maken, willen we het 
vergroenen van daken op korte termijn gaan versnellen.”

De factsheet Facts & Values Groenblauwe Daken is verder 
samengesteld vanuit de werkgroep met Green Deal  
Groene Daken-partners vanuit de gemeente Rotterdam en 
boven genoemde partners in samenwerking met STOWA 
en de COP (Community Of Practice) Meten en Monitoren 
Groenblauwe Daken.

Naast algemene websites en rapporten vindt u ook de ge-
bruikte bron per dakprestatie uit bovenstaande infographic 
op de website van de Green Deal Groene Daken. Een korte 
samenvatting uit de algemene publicaties over dakprestaties:

•  Groene daken leveren, afhankelijk van de inrichting, meer 
punten op in de gebouwlabels BREEAM en GPR. Bron:  
Het biodiverse dak met waterbuffering binnen BREEAM, 
GPR, Helpdesk Natuurlijk Kapitaal (2016)

•  In een groene omgeving is de waarde van een vergelijkbaar  
pand met begroeid dak 4–8% hoger. De waterdichting 
 onder een begroeid dak gaat maximaal 40–50 jaar mee, 
een normaal zwart dak, UV belast, gaat rond de 20–25 jaar 
mee. In het algemeen gesteld kunnen 26% lagere kosten 
voor aanleg en onderhoud worden gerealiseerd.  
Bron: Life Cycle Cost Analysis on Extensive Green Roofs in 
Zwitserland and the Netherlands, D. Kantor (2017)

•  Energie: toepassing van daktuinen leveren tijdens hete 
zomerdagen binnen een temperatuur tot 4 °C koeler.  
Bron: Technische eigenschappen van groene daken en 
gevels, N. Damen e.a., (2012)

•  Zonnepanelen leveren per jaar 6% meer energie op in 
combinatie met groen en blauw. Bron: Interaction between 
PV-systems and extensive green roofs, M. Köhler e.a. (2007)

•  Elke m³ regenwater die op het dak valt en daar verdampt 
(gemiddeld 50%), spaart € 0,25 aan zuiveringskosten uit 
bij de waterzuivering, ofwel € 5,- per m² in 40 jaar. Bronnen: 
Handboek Milieuprijzen: Methodische onderbouwing van 
kengetallen gebruikt voor waardering van emissies en 
milieu-impacts. CE Delft, (2017)/Symbaal zuivering, STOWA, 
2013-10 tot 50% minder riooloverstortvolume

•  Op een groen dak kan tot 2 kilo groenten en fruit per m2 
per jaar worden geteeld. Bron: Rooftop Impact Model, 
Rovers e.a. (2016)

•  De begroeiing en het substraat zorgen voor geluiddemping. 
10 dB besparing geluid van buiten naar binnen. 10 dB wordt  
bereikt met een ‘doorsnee’ sedumdak, reductie tot 46 dB  
is mogelijk met een grondlaag van 200 mm. Bron:  
Sound reduction by vegetated roof tops (green roofs):  
a measurement campaign,  
T. Van Renterghem,  
D. Botteldooren, (2018) ■

Lieke Coppens (Nelen & Schuurmans en de Green Deal Groene 

Daken) presenteerde de Facts & Values Groenblauwe Daken. Foto: In 

The Picture, Jan Willem Houweling.



Roofs     3534     Roofs

DAGBOEK VAN EEN ‘DAKBOSWACHTER’

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Renée Rooijmans is stadsantropoloog bij STIPO en woont van juni tot en met 

december van dit jaar in een bouwkeet op het dak van de Hofbogen in 

 Rotterdam. Zie ook het artikel ‘Met de seizoenen mee’ in Roofs augustus 2018. 

Zij houdt voor Roofs een dagboek bij over hoe het is om op het dak te wonen.

In een bouwkeet  
op het dak

Terwijl ik terug naar mijn bouwkeet loop, ruim ik nog wat 
rondzwervend afval op. 

Op een eerdere ochtend werd er al even gekscherend over 
koffie gesproken. Vandaag besloot ik mijn koffiebonen uit 
Colombia (van Man Met Bril, die ik met de hand maal en ver- 
volgens met een Aeropress tot een bakkie omtover) te delen. 
Met een stukje ontbijtkoek erbij. Samen praten we over het 
dak en ook hoe ver het nog doorloopt en we fantaseren  
over hoe het zou zijn als zwembad van twee kilometer lang. 
Of een schaatsbaan. 

Na de afwas werp ik nog een blik op de pompoen die flink 
aan het groeien is, op weg naar het andere uiteinde van  
het dak, waar ik het tweede hek aan de noordelijke kant  
van het dak ook open. 

Het dak is weer van iedereen. 

Daar zit het hem in. Uniek aan dit dak als semi-openbare 
ruimte is namelijk dat het echt uitstraalt dat het van iedereen 
is. Zelfs een groep stedenbouwkundigen uit Gothenburg die 
laatst zomaar bij me aanklopte wist dit gevoel te herkennen. 
Daarbij speelt het kunnen laten zegevieren van nieuwsgierig-
heid volgens mij een belangrijke rol. Er zijn genoeg plekken 
om semi-privé door te brengen, aan de picknicktafel bijvoor-
beeld, en tegelijkertijd heeft men ook daar het gevoel onder-
deel te zijn van het grotere geheel. Mensen zijn op zoek naar 
plekken waar ze in vrijheid kunnen bewegen en toch een 
zeker gevoel van veiligheid of geborgenheid kunnen ervaren, 
zoals Jay Appleton ook stelt in zijn theorie over ‘prospect and 
refuge’ in The Experience of Landscape. 

De paadjes die door de tuin lopen worden veel gebruikt en 
mensen kijken momenteel verwonderd naar het fruit aan de 
bomen. Ik heb eerder deze zomer mensen op de kunststof 

schapen, die hier op het veld staan, zien klimmen om een 
kers te plukken. Ook komen mensen uit de buurt herhaalde-
lijk langs om te weten wanneer de appels aan de bomen 
klaar voor zijn voor de oogst. Over het algemeen zijn er maar 
weinig plekken in de stad waar we op deze manier in con-
tact kunnen zijn met stadsnatuur. De prikkelbosjes in een stuk 
doorsnee stadsgroen zijn toch een stuk minder uitnodigend 
dan het heem dat hier het dak bedekt. 

Naast het prachtige uitzicht, is het dus juist wat er zich op de 
grond en op ooghoogte afspeelt, wat mensen prikkelt om 
wat langer te verblijven in deze ruimte. Je ziet mensen letter-
lijk vertragen zodra ze het dak opkomen, de stedelijke haast 
lijkt even vergeten. Er grazen vaak duiven op ‘t grote veld, 
en daarnaast vliegen er allerlei kleinere vogeltjes rond in de 
tuin. Ook vlinders en andere insecten zijn aanwezig, en in de 
avond kun je krekels horen. Zo leerde ik dat je de tempera-
tuur kunt berekenen aan de hand van het getjirp van krekels 
(bron: Natuurmonumenten). 

Een ander leuk weetje gaat over de houtsnippers op de 
 paden, die van de populieren uit de Raampoortstraat 
 afkomstig zijn. Doordat ik dagelijks op ‘t dak ben, merkte ik 
op een dag dat er gesnoeid werd door twee mannen in 
een kraan. Uiteraard werd ook toen ongegeneerd om koffie 
gevraagd toen ik uit mijn bouwkeet stapte. Mijn nieuwsgierig-
heid leidde ertoe dat ik de mannen benaderde en later 
die dag lag er een verse berg houtsnippers voor ons klaar 
onderaan de trap. De volgende ochtend werden alle paden 
van een nieuwe laag voorzien, die langzaam zal compos-
teren en gebruikt kan worden voor de tuin volgend jaar.  
Zo is veel van wat er zich op dit groene en grijze dak afspeelt 
onzichtbaar voor de toevallige passant. 

In oktober zal ik meer vertellen over de onzichtbare verhalen 
en de oogst van het dak en tevens ook meer uitleg geven 
over de samenstelling van het heem. ■

Renée Rooijmans

September 

De zomer lijkt nog voort te duren. Het is nog geen enkele 
nacht koud geweest. Gelukkig maar, want ik moet nog wel 
wat doen om mijn dakhut winterklaar te maken. De scholen 
zijn weer begonnen, ik kan de tijd aflezen aan de momenten 
dat de studenten van het Grafisch Lyceum uitwaaieren  
over het dak. 

De mannen van Binder Groenprojecten, die in september  
de aanleg van een speeldijk realiseren, passen volledig in 
het plaatje, met de door Lena en Laurens van buro Walden 
omgebouwde bouwkeet op het dak. Mooier nog: volgens  
mij lijk ik nu zélf misplaatst. De bouwkeet had van hen 
 kunnen zijn. In plaats daarvan woont er een jonge vrouw  
die nu gehaast zorgt dat ze aangekleed is voor de klok van 
de Arminiuskerk 7 uur laat zien. 

In de ochtend zet ik altijd gelijk de waterkoker aan, zodat ik 
een voorraadje heb voor thee, havermout en een afwasje. 
Gelukkig had ik gisteravond nog water gehaald bij het 
kraantje op het perron. Ondanks dat ik mijn huisje op water 
kan aansluiten, vind ik het wel een mooi gebaar om in de 
ochtend en de avond een actieve handeling uit te voeren 
om mezelf van water te voorzien. Sinds een week steek ik mijn 
stormlamp, die me in de avond van licht voorziet, ook in de 
ochtend even aan. Voor de sfeer en de illusie van warmte. 

Eenmaal buiten steek ik het, na de droogte langzaam weer 
groen wordende, veld over om via het perron bij het zuide-
lijke hek te komen dat ik elke ochtend open. Dat gaat via 
iemand anders, die het technische beheer van het dak doet. 
Enigszins omslachtig en ook wel grappig, het contact dat 
we hebben vroeg in de ochtend om de poorten te openen. 



De oplossing 
voor platte daken

VEGETATIEDAK MET HET 
UNILIN PDH-SYSTEEM

Een vegetatiedak bestaat uit een systeem van 

baanvormige dakbedekking voor plat- of fl auw 

hellend dak. Bij deze daken is altijd een waterdichte 

en dampdichte onderlaag aanwezig. UNILIN adviseert 

hiervoor het PDH-systeem. Dit zorgt voor een isolerende 

oplossing en biedt een veilige en betrouwbare 

constructie. Deze zelfdragende constructie is bouwfysisch 

verantwoord, eenvoudig en veilig uitvoerbaar en 

daarmee de perfecte oplossing!

Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl

“Denken en doen 

onder één dak”
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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
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Duurzaam bouwen is al bijna een modekreet, maar hoe is hier nu op een 

 zinnige manier invulling aan te geven? In Heerhugowaard is in  samenwerking 

met enkele vooruitstrevende fabrikanten en leveranciers een zogeheten 

 NeroZero demonstratiewoning ingericht. Op 12 september organiseerde 

TNO op deze locatie voor de pers een bijeenkomst, tijdens welke de diverse 

 systemen werden toegelicht. Ook werd een intentieovereenkomst met de 

 gemeente Heerhugowaard ondertekend.

Blauwdruk voor de 
bouw van de toekomst

DUURZAAM BOUWEN

redenen zijn hier debet aan. Het uitsluitend via advisering 
in beweging krijgen van de (traditioneel denkende) markt 
gaat erg langzaam, in kleine stapjes en kost veel tijd.  
Om dit proces te versnellen, gaan wij nu zelf ook ontwikkelen. 

Wij hebben alle krachten gebundeld, wat heeft geresulteerd 
in de ontwikkeling van de eerste NeroZero-woningen. Tijdens 
de bijeenkomst ondertekende Monique Stam, wethouder 
duurzaamheid van de gemeente Heerhugowaard,  
een intentieovereenkomst met NeroZero bv. Het gaat om een 
woningbouwproject van 42 woningen in de nieuwe wijk  
De Draai. De gemeente Heerhugowaard en de ontwikkelaar 
gaan onderzoeken of deze duurzame woningen haalbaar 
zijn. Wanneer dat volgens de verwachting ook zo blijkt te 
zijn, zullen de gemeente en NeroZero bv een gronduitgifte-
overeenkomst sluiten. Inmiddels heeft een woningbouwcor-
poratie zich al gemeld voor een tweede project van enkele 
tientallen van dit type woningen.

DEMONSTRATIEWONING
De demonstratiewoning in Heerhugowaard toont oplossingen  
voor zomerkoel, energiezuinig, betaalbaar, gezond en aard-
gasloos wonen. In tegenstelling tot anderen begeven wij ons 
graag in het sociale segment. Daar is namelijk de meeste 
behoefte aan gezonde, comfortabele en energiezuinige 
woningen en daar is de uitdaging het grootst. Wij laten ons 
graag door uitdagingen inspireren en willen hiermee beteke-
nisvol zijn door gepassioneerd lef te tonen. 

Wij gaan de woningen zelf ontwikkelen door de bouwketen 
diep in te gaan, met als doel de woningen betaalbaar te 
houden en de kwaliteit te bewaken. Wij schromen daarbij 

niet om in goed overleg zelfs de bouwprocessen anders in  
te richten en/of directiekopen te doen, zodat fabrikanten 
een actieve rol kunnen krijgen en prestatiegaranties kunnen  
afgeven. Dat kan ook voor de daken, dakramen en zonnepa-
nelen gelden. Alleen degene die een meerwaarde toevoegt,  
of een risico loopt, ontvangt een eerlijk winst- en risicopercen-
tage. Dat kan per discipline verschillen. Hiermee zijn wij in 
staat om alle NeroZero woningen in het sociale segment 
uit te voeren. Wij controleren en meten de woningen niet 
steekproefsgewijs, maar vanzelfsprekend ieder afzonderlijk 
en ‘as built’.

TNO helpt ons bij het borgen van de kwaliteit van de 
 installaties met de deelname in het EU-Sphere-project.  
Wij vinden het niet alleen ontzettend leuk om deze woningen 
te ontwikkelen, er blijkt bovendien een groeiende vraag naar 
te zijn vanuit consumenten, gemeenten en woningbouwcor-
poraties. Het zou ons met zoveel enthousiasme niet  verbazen 
als dit alles de blauwdruk wordt voor de hedendaagse 
 ontwikkeling: één van de bouwstenen in de volgende fase 
van duurzame ontwikkeling van de woningbouw.

PRESENTATIE
Op 12 september organiseerde TNO in de demonstratie-
woning een toelichting aan de landelijke vakpers over 
de hierin thans gerealiseerde tiental innovaties. Er werden 
 presentaties gegeven over isolerende binnenzonwering 
(Verosol Fabrics bv), fluisterstille kookafzuiging en vermin-
dering van fijnstofblootstelling door koken (ATAG Benelux), 
leidingen van nieuw materiaal (R-vent Group), de nieuwe 

generaties warmtepompen (Klimaatgarant bv) en WTW  
(Brink Climate Systems) en een versnelde meting van  
de luchtdichtheid van een gebouw (Acin, zie ook Roofs 
september 2018).

In dit artikel wordt nader ingegaan op de systemen en  
de procesveranderingen die in relatie staan tot het dak, 
maar de crux van de woning is nu juist dat het gebouw 
één geheel is, waarbij de systemen met elkaar in verbinding 
staan. Dit werd tijdens de bijeenkomst gedemonstreerd via 
de display van Flexicontrol, waarbij duidelijk werd dat de 
verschillende systemen met elkaar kunnen communice-
ren, terwijl tegelijk ook bijvoorbeeld de luchtkwaliteit in de 
 woonkamer wordt gemonitord. 

Bij monde van Marcel Vreeken presenteerde VELUX in samen-
werking met NETATMO een automatisch systeem op basis 
van CO2-concentraties en temperatuurmetingen. Dit zorgt 
voor daglichttoetreding en maakt dat de ruimte automatisch 
kan worden gelucht en/of geventileerd, wanneer daar aan-
leiding toe is. De dakramen zijn voorzien van triple beglazing 
met een U-waarde van 0,5. De locatie van een dakraam is 
belangrijk voor de beleving van die ruimte. Bovendien kunnen 
de dakramen worden geïntegreerd met BIPV  zonnepanelen 
van Klimaatgarant Solar. Eveneens interessant was het 
kanaalsysteem van Climate Recovery, dat is vervaardigd uit 
gerecycled glas, zand en soda. Behalve de gemakkelijke 
verwerkbaarheid en het lichte gewicht zorgt dit systeem voor 
een grotere capaciteit en een sterke reductie van het geluid. 
Durensa ontwikkelde een slim systeem om regenwater en 
energie te managen. In verschillende vervolgartikelen zal 
hierop nader worden ingegaan.

De systemen zullen in de 
demonstratiewoning voortdu-
rend worden gemonitord en 
wanneer daar aanleiding toe 
is, zullen zij worden vervangen 
voor de nieuwste ontwikke-
lingen. Zo zal de woning een 
aantal jaren fungeren als 
laboratorium voor duurzaam 
en comfortabel bouwen.  
De persdag werd door een 
 fabrikant als volgt samen-
gevat: “Het was een mooie 
 middag, waarvan de winst 
wat mij betreft is dat er  
samen wordt gewerkt om  
de bewoner dat te geven wat 
hij verdient.” ■

Dit artikel kunt u lezen op  

www.roofs.nl

Willem Koppen, Koppen Bouwexperts

Gedurende de vele jaren van advisering voor de  realisatie 
van gezonde, comfortabele energiezuinige woningen 
 hebben wij van de bouwprofessionals alle mogelijke 
redeneringen gehoord waardoor het uiteindelijk toch niet 
gebeurt. ‘De markt vraagt er niet om’, bijvoorbeeld. Of: ‘ik doe 
het al jaren zo’ en ‘ik heb daardoor nooit een woning méér 
verkocht’. Maar ook onbekendheid, drukte en financiële 

 Martin Brouwer van de R-Vent Group legt het nieuwe kanaalsysteem uit.

Ondertekening van de intentieovereenkomst. Vlnr: Willem Koppen (Koppen Bouwexperts),  

Monique Stam (gemeente Heerhugowaard), Maurice Ory (Ory Projectontwikkeling) en 

(achteraan) Huub Keizers (TNO).

Na de ondertekening werd 

 symbolisch een boom geplant.

Luchtdichtheidsmeting volgens het nieuwe systeem van Acin.
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Het klimaat verandert en daar moeten we op inspelen. Het dak is de 

 uitgelezen plek om maatregelen te nemen. Maar hoe doe je dat op een 

 zekere manier? Stichting Blauwzaam organiseerde in samenwerking met 

 Gemeente Gorinchem, Gorcum Natuurlijk Groen, Waterschap Rivierenland  

en BDA Opleidingen een Kennissessie Groene Daken.

Een dak is méér dan een  
overdekking van een gebouw

KENNISSESSIE GROENE DAKEN

tegen dovenmansoren was gericht, bleek uit het gesprek  
dat hij daarna had met Eelke Kraaijeveld, wethouder Zorg, 
Werk, Duurzaamheid & Energietransitie in de gemeente  
Gorinchem. Het onderwerp sluit namelijk naadloos aan bij 
het coalitieakkoord dat eerder dit jaar in de gemeente is  
gesloten (het ‘Gorcums Akkoord’). Hierin wordt ingezet  
op o.a. duurzaamheid en innovatie. Het ligt dan ook voor  
de hand om met dit onderwerp aan de slag te gaan.  
Men creëert bewust een klimaat waarin ruimte is voor expe-
rimenteren: innovatie gaat vaak met vallen en opstaan. 
Innovatie is niet alleen een technische opdracht, maar ook 
een organisatie-opdracht, mede omdat verschillende de-
partementen zullen moeten samenwerken, maar Kraaijeveld 
was zichtbaar enthousiast over het onderwerp.

GROENDAKEN VERPLICHTEN?
De bijeenkomst werd voortgezet met spreekbeurten  
van  achtereenvolgens Dirk van Peijpe (De Urbanisten),  
Floor van den Bergh (Buro Bergh) en Paul Verkaik  
(BDA Opleidingen). 

Hoewel Van Peijpe naar eigen zeggen geen groot fan van 
The Beatles is, opende hij zijn presentatie met een foto van 
het beroemde Rooftop Concert. Hiermee wilde hij aangeven 
dat het dak voor veel méér kan worden gebruikt dan enkel 
de waterdichting. Hij schetste een ontwikkeling waarin het 
daklandschap zich steeds meer zou ontwikkelen als een 
‘bovenstad’, overigens zonder groot voorstander te zijn van 
de verbindingen tussen deze daken. Hij gaf aan dat het 
dak ‘veelkleurig’ is, en lichtte dat toe aan de kleurcodering 
die doorgaans aan daken wordt gegeven. Met groene 
daken worden begroeide daken bedoeld, blauwe daken 
zijn  waterdaken, gele daken energiedaken en rode daken 
 recreatie-/gebruiksdaken. Aan al deze functies kan een 
veelvoud aan diensten worden gekoppeld, die in de juiste 
context een meerwaarde kunnen vormen voor de omgeving.  
Van Peijpe besprak ze kort, waarbij telkens moet worden 

bekeken: wat kan waar? Bij de beantwoording van deze 
vraag moet alleen de vorm en de draagkracht van het dak 
in ogenschouw worden genomen, maar ook zaken als de 
toegankelijkheid en de hoogte van het dak. Elk type dak 
biedt andere mogelijkheden: in een 19de eeuwse stadswijk 
zullen de initiatieven kleinschaliger zijn dan in bijvoorbeeld 
havengebieden, waar veel meer de oppervlakte kan 
worden gebruikt. Er zijn verschillende financieringsarrange-
menten denkbaar, zoals bijvoorbeeld dak-leasecontracten, 
 co-financiering en crowdfunding.

Floor van den Bergh van Buro Bergh opende haar spreek-
beurt met een inventarisatie: wie van de aanwezigen heeft 
op het eigen dak een groendak? Dat bleken er maar twee  
te zijn. Ook Van den Bergh onderstreepte dat het nodig is  
dat dit aantal op korte termijn omhoog gaat met een uiteen-
zetting van de gevolgen van de klimaatverandering.  
We moeten ons aanpassen, wat betekent dat we meer groen 
moeten aanleggen en meer water moeten vasthouden. 
Maar hoe krijgen we mensen (en onszelf) zover om daad-
werkelijk over te gaan tot het aanleggen van een begroeid 
dak? Er zijn diverse argumenten te bedenken om mensen 
hiertoe te ‘verleiden’: extra buitenruimte, meer comfort, meer 

biodiversiteit, mooier uitzicht, de levensduur van de dakbe-
dekking… Mocht dit onvoldoende resultaat opleveren,  
kan men groendaken ook ‘verplichten’. De stad Antwerpen 
heeft al een verplichting dat nieuwe daken als groendak 
moeten worden uitgevoerd. Gedacht kan ook worden aan 
de verplichting om bij elk nieuw dak 50 mm water te bergen. 

Tenslotte vestigde Paul Verkaik van BDA Opleidingen de aan-
dacht op het gegeven dat in alle gevallen de waterdichte 
laag ook daadwerkelijk waterdicht moet zijn. De ellende is  
niet te overzien als het dak lek blijkt te zijn en er ligt een dak- 
opbouw van een groendak of een gebruiksdak op. Hij 
liet vervolgens zien dat de techniek niet stilstaat. Het is nu 
mogelijk dat het dak water vasthoudt en via Buienradar een 
seintje krijgt wanneer er een hoosbui aankomt. Op zo’n mo-
ment kan men het water vooraf van het dak af laten vloeien, 
zodat er weer voldoende capaciteit is om het water van de 
hoosbui op te vangen. Tenslotte besprak Verkaik enkele fraaie 
praktijkvoorbeelden, waarmee wordt aangetoond dat de 
mogelijkheden op het dak echt legio zijn. ■

‘Een dak is méér dan een overdekking van een gebouw’. 
Onder dit motto werd de middag bij BDA in Gorinchem 
 georganiseerd. Voor de lezers van dit vakblad is de opmer king 
inmiddels een open deur, maar de organisatoren signaleren 
dat in het licht van de klimaatverandering nog te weinig 
gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden. Reden om 
een kennissessie over de mogelijkheden en voordelen van 
groene daken te organiseren. Tijdens de bijeenkomst waren 
diverse vertegenwoordigers van de politiek en het bedrijfs-
leven in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden aanwezig 
om over het onderwerp te discussiëren. 

GROENE EN BLAUWE DAKEN  
VERTEGENWOORDIGEN WAARDE
Als dagvoorzitter liet Rob Luyk, bedrijfsleider van Binder 
Groenprojecten, enkele aansprekende voorbeelden zien  
om te tonen wat er allemaal mogelijk is met het dak.  
De DakAkker in Rotterdam is niet alleen een aangename ver- 
blijfplaats die de biodiversiteit bevordert en waar verse groente  
en fruit wordt verbouwd. Het is direct ook een plek waar 
kinderen onderwijs krijgen over waar ons voedsel vandaan 
komt. Maar ook draagt het bij aan het nijpende probleem 
van de hoosbuien, die vaker en heviger zullen voorkomen. 
De rioleringsstelsels zijn hier niet op berekend, dus het is van 
belang het regenwater dat valt zo veel mogelijk op het dak 
vast te houden. Dit heeft meteen als voordeel dat water een 
koelend effect heeft. Dat is belangrijk om de hittestress in ste-
delijk gebieden tegen te gaan (Urban Heat Island-effect) en 
het zorgt ook voor een hogere opbrengst van zonnepanelen. 

Luyk betoogde dan ook dat een hogere prioriteit moet 
worden gegeven aan ‘groen’ en ‘blauw’ in de gemeentelijke 
planvorming. Deze daken vertegenwoordigen een waarde 
en vormen dus niet enkel een kostenpost. Het is bovendien 
een gelegenheid om de sociale inclusiviteit, biodiversiteit en 
gezondheid in de omgeving te verbeteren. Belonen werkt 
daarbij beter dan (financieel straffen. Dat zijn betoog niet 

Dagvoorzitter Rob Luyk (links) in gesprek met  

wethouder Eelke Kraaijeveld van Gemeente Gorinchem.

Paul Verkaik, BDA Opleidingen Dirk van Peijpe, De Urbanisten

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

waterdichtheid van de dakbedekking gewaarborgd blijft . 
Daarnaast zijn er nog een aantal voordelen waaronder de 
eenvoudige, snelle en voordelige montage.
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Eisen aan 
parkeerdaken

SPECIAL PARKEERDAKEN

Aan welke eisen dienen parkeerdaken te voldoen? Een beschouwing  

aan de hand van de regelgeving en normeringen op dit gebied.

De BRL2315 geeft de privaatrechtelijke voorschriften voor de 
materialen, eigenschappen, eisen en  beproevingsmethoden 
met betrekking tot ongewapende, cementgebonden dak-
tegels en hulpstukken van beton die gebruikt worden voor 
dakbestrating. Zij is van toepassing op geprefabriceerde 
betontegels en hulpstukken van beton voor toepassing in 
parkeerdaken, dakterrassen, galerijen, looppaden, tuindaken 
en rand- en hoekballast. Deze BRL handelt ook over water-
passerende daktegels en hulpstukken van beton.

EISEN
Producenten van daktegels en hulpstukken van beton zijn 
publiekrechtelijk verplicht hun producten te laten voldoen 
aan het Besluit Bodemkwaliteit. Voor ongewapende beton-
producten (waar deze producten onder vallen) worden  
de producteisen in BRL5070 geformuleerd. 

De eisen die worden gesteld aan deze producten en  
de bepalingsmethoden zijn vastgelegd in NEN-EN1339.  
Deze Europese norm voorziet in de mogelijkheid om,  
afhankelijk van de geldende nationale regelgeving,  

de geografische ligging, het klimaat en bestaande gebruiken, 
per land verschillende prestatieklassen te formuleren. Denk hierbij 
aan eisen aan de vorm en afmetingen van de daktegels,  
de weersbestandheid en de slijtbestandheid. Nederland heeft 
hiervoor eigen prestatieklassen geformuleerd.

De afmetingen van daktegels moeten door de certificaathouder 
worden verklaard. Voor profilering zoals nokken, uitsparingen, 
steunpuntdikte en lijfdikte bij daktegels moet de certificaat-
houder per type daktegel de maattoleranties vastleggen.  
Deze toleranties moeten zijn afgestemd op het type bevestiging, 
de verkeersbelasting en het passeren van water. De dak tegels 
mogen verder geen structuurgebreken zoals grindnesten 
en  holten hebben. Ze moeten recht, haaks en kantig zijn en 
 nagenoeg geen bramen of uitsteeksels hebben. De certificaat-
houder moet het nominale (luchtdroge) gewicht van de 
 daktegel declareren.

Ook gelden voor deze producten uitgebreide materiaalspeci-
ficaties voor o.a. het cement, de korrelverdeling, de toeslag-
materialen, de vulstoffen en het aanmaakwater. 
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Het certificatieschema Milieukeur voor ongewapende beton-
producten (SMK.58) geeft de privaatrechtelijke voorschriften 
waaraan de ongewapende betonproducten betonstraat-
stenen, betontegels, betonbanden, daktegels van beton en 
grasbetontegels die gedeeltelijk vervaardigd zijn met beton-, 
meng- en/of AEC granulaat, van een Milieukeuraanvrager 
(of -houder) moeten voldoen. Deze producten moeten  
voor de functionele kwaliteit voldoen aan de wettelijke  
algemene kwaliteit essentiële vereisten (CE markering),  
de algemene kwaliteit aanvullende eisen van het KOMO-  
en Kiwa keurmerk en voor de milieuhygiënische eisen aan 
het Besluit Bodemkwaliteit.

Het toegepaste granulaat dient aan kwaliteitseisen te 
voldoen. Het grove toeslagmateriaal voor betonstraatstenen 
en betonbanden dient voor ten minste 10% te bestaan uit 
beton-, meng- en/of AEC granulaat; bij betontegels, dak-
tegels van beton en grasbetontegels voor ten minste 25%. 
Een product kan alleen gecertificeerd worden als het binnen 
de afbakening van de productgroep valt.

Een belangrijke eis van Milieukeur is de verplichte toepassing 
van menggranulaat onder meer afkomstig uit gebroken  
puin uit de bouw en sloop of van AEC-granulaat. Dit draagt 
bij aan recycling en voorkomt dat het landschap wordt aan-
getast door grindwinning en stortplaatsen.

Op basis van certificatieschema Milieukeur voor onge-
wapende betonproducten (SMK.58) geeft Kiwa een  
Kiwa Productcertificaat Milieukeur Ongewapende beton-
producten (SMK.58) af. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

BELASTING
Voor daken die toegankelijk moeten zijn voor voertuigen 
bestaan geen specifieke NEN-normen. In de NEN 6723 en 
de NEN 6788 zijn as- en wiellasten te vinden die de con-
structeur in zijn berekeningen kan gebruiken. Het verkeer op 
parkeerdaken verschilt normaal gesproken niet van dat op 
de openbare weg. Wel is het aantal aslasten en de snelhe-
den aanzienlijk geringer. Het zonder meer toepassen van de 
NEN-normen leidt zodoende tot overdimensionering van de 
constructie. Daarom dienen van tevoren duidelijke afspra-
ken te worden gemaakt over het toelaatbare gebruik en de 
maximaal toegestane belasting van het parkeerdak. 

MILIEUKEUR
Daktegels en hulpstukken van beton die aantoonbaar 
 voldoen aan BRL2315 en BRL5070 en vervaardigd zijn met 
grof toeslagmateriaal dat gedeeltelijk vervangen is met 
 beton-, meng- en/of AEC granulaat, komen ook in aan-
merking om gecertificeerd te worden volgens het Milieukeur 
schema Ongewapende betonproducten (SMK.58).
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Net als een auto of cv-ketel heeft een parkeerdak ook onderhoud  

nodig. Een parkeerdak krijgt immers veel extremen te verwerken.  

Met regelmatige inspectie- en onderhoudsrondes wordt de levensduur  

van het parkeerdak verlengd.

Onderhoud  
van parkeerdaken

SPECIAL PARKEERDAKEN

Hans Mutsaers, Zoontjens

De invloeden waar een parkeerdak aan onderhevig is, zijn 
naast de weersomstandigheden (regen, wind, sneeuw, etc.) 
vanzelfsprekend ook het rijden, remmen, keren en parkeren 
van de auto’s. Leverancier Zoontjens biedt bij haar parkeer-
daken een onderhoudscontract aan: bij goed onderhoud 
wordt de levensduur van het meest gangbare parkeerdak-
systeem in het assortiment van de leverancier, Pardak®,  
door BDA Dakadvies geschat op tenminste 30 jaar.

AANDACHTSPUNTEN
Tijdens de inspectie wordt de conditie van het parkeerdak 
bepaald aan de hand van enkele vaste punten.  
Hieronder puntsgewijs een toelichting.

De stabiliteit van de rijvloer
Het parkeerdaksysteem is doorgaans opgebouwd uit tegels, 
hoekstukken/kruisstukken, drukverdelers, etc. Dit geheel  
zorgt voor een stabiele rijvloer. Door overbelasting of veel 
draai- en remacties op één plek kan deze stabiliteit worden  
aangetast. Deze wordt hersteld door de ruimte onder de 
tegel op te vullen (of, bij het Pardak®-systeem, de span-
elementen te vervangen en aan te spannen.

De conditie van (en de spanning op) de tegels
Door overbelasting of vandalisme kunnen parkeerdaktegels 
beschadigd raken. Zeer lichte beschadigingen doen  

geen afbreuk aan de functionaliteit van het parkeerdak. 
Scheuren, breuken of grote beschadigingen zijn daar-
entegen schadelijk voor de onderliggende isolatie en 
 kunnen dan ook gevaarlijke situaties opleveren met voer-
tuigen of personen.

De conditie van de op- en afritten  
(overgang hellingbaan naar het parkeerdak)
Elke auto die op het dak parkeert, rijdt over de op- en afrit. 
Deze plekken worden door deze hoge verkeersintensiteit  
(en te hard rijden) het zwaarst belast. Als hier in het  
ontwerp geen of onvoldoende rekening mee is gehouden, 
verdienen deze plekken extra aandacht tijdens een onder-
houdsbeurt. Maatregelen zijn bijvoorbeeld de toepassing 
van verlengde tegels of snelheidsbeperkende voorzieningen.

De gesteldheid van de eventueel aanwezige stootbanden 
en/of snelheidsremmers
Parkeerdaken zijn vaak uitgerust met stootbanden, snelheids-
remmers of lantaarnpalen. Deze kunnen door aanrijdingen 
losraken of beschadigd raken.

De conditie van de isolatie
Door overbelasting (te zware voertuigen) of door agressieve 
vloeistoffen (benzine, terpentine, etc.) kan de onderliggende 
isolatie beschadigd raken en zorgen voor een ongelijke 
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ondergrond voor het tegeldaksysteem. Dit heeft invloed op 
de stabiliteit van de rijvloer en kan dan ook schade aan de 
tegels tot gevolg hebben.

De conditie van de randafwerking
Aan de randen van het parkeerdak rijden geen auto’s, 
 waardoor deze zones sneller vervuild kunnen raken.  
De meeste randen van parkeerdaken zijn afgewerkt met 
granufix. Deze elastische voegvulling absorbeert de druk  
van horizontale krachten bij de randen en leidt deze  
verder naar de verticale delen van het parkeeroppervlak. 
Eventuele beschadigingen hiervan worden tijdens een 
 onderhoudsbeurt hersteld.

Vervuiling van naden en hemelwaterafvoeren
De ruimte onder de tegels kan een verzamelplaats worden 
van zand en ander vuil, met het dichtslibben van de naden 
en hemelwaterafvoeren als gevolg. Daarom worden de 
 hemelwaterafvoeren, als het nodig is, vrijgemaakt van vuil. 

De aanwezigheid van vegetatie
Vooral op plekken die weinig of niet worden bereden of 
 belopen, kan zonder onderhoud vegetatie ontstaan.  
Op de lange duur kan dit leiden tot hinderlijke vervuiling  

of verstopping van de afvoeren. De aanwezige vegetatie  
kan het best worden verwijderd door een hierin gespe-
cialiseerd (dakdekkers)bedrijf. 

FREQUENTIE ONDERHOUD
De frequentie van de onderhoudswerkzaamheden is voor  
elk parkeerdak anders. Dit is onder andere afhankelijk van:

•  de grootte en het gebruik van het parkeerdak  
(veel of weinig verkeer);

•  de snelheid waarmee er op het parkeerdak  
wordt gereden (te hard of de toegestane snelheid);

•  de bewegingen die worden gemaakt (veel of weinig  
keren en remmen).

Door de onderhoudswerkzaamheden periodiek te  herhalen 
wordt de levensduur van het parkeerdak verlengd en 
 worden grote schades (door tijdige signalering) voorkomen. 
Bovendien is regelmatig onderhoud, waardoor het dak  
op een goed kwaliteitsniveau blijft, minder kostbaar dan  
één keer in de vijf of tien jaar grootschalig onderhoud  
te laten uitvoeren. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Het grootste overdekte winkelcentrum van 

de Benelux, Wijnegem Shopping Center,  

heeft een nieuw dak met parkeergelegen- 

 heid gekregen. Deze grootscheepse 

 renovatie is ontworpen én uitgevoerd 

door de specialisten van Betonrestore  

en Zoontjens.

Slimme renovatie van  
drukste parkeerdak Europa

SPECIAL PARKEERDAKEN

DRUKST BEREDEN PARKEERDAK VAN EUROPA
Na 25 jaar is het dak toe aan renovatie. Naast dat het dak 
superintensief wordt gebruikt, wordt er ook hard gereden.  
Dit gecombineerd met steeds zwaardere auto’s (zoals SUV’s) 
zorgt voor extra belasting. Met de renovatie is niet alleen 
de dakbestrating geoptimaliseerd, ook de isolatiewaarde is 
verhoogd en lokaal zelfs verdubbeld.

VERTROUWEN IN BESTAAND SYSTEEM
Het winkelcentrum heeft nooit te maken gehad met lekkages 
van het dak en dat wil de eigenaar zo houden. Op basis van 
goede ervaringen heeft ze dit grootse renovatiewerk uit - 
besteed aan de twee Nederlandse bedrijven Betonrestore 
en Zoontjens. Het parkeerdak is in 1992 aangelegd met 

het Pardak®90 systeem van Zoontjens. Dit systeem heeft als 
voordeel dat de twee belangrijkste functies, waterdichtheid 
en parkeren, van elkaar zijn gescheiden. De mogelijkheid tot 
het demonteren en hergebruiken van het systeem was en is 
een extra pluspunt, waarmee ook invulling wordt gegeven 
aan de duurzaamheidsambities. Het Pardak®90 systeem is 
inmiddels doorontwikkeld naar het Pardak®110 systeem voor 
meer stabiliteit bij hogere verkeersbelastingen. In het reno-
vatieproject is zowel Pardak®90 hergebruikt als Pardak®110 
nieuw toegevoegd.

NIEUW MOBILITEITSPLAN
De renovatie van het dak is een combinatie van het nieuwe 
mobiliteitsplan met een ombouw naar éénrichtingsverkeer 
(door een hoofdrijbaan en afslagen naar de  parkeerzones), 
energiebesparing door een upgrading van de isolatie-
waarde, het noodzakelijke dakonderhoud van de water-
dichte afwerking én nieuwe bestrating van het  parkeerdak. 
Binnen het nieuwe ontwerp is de hoofdrijroute – een 
 zwevende vloer – gemaakt van staalvezelbeton. De rest  
van het dak heeft vorm gekregen met Pardak®110 en op 
plekken waar weinig verkeer komt zijn de Pardak®90 tegels 
hergebruikt. Ook de isolatie is deels opnieuw gebruikt.  
De hellingbanen zijn voorzien van een waterdichte, 
 gewapende gietasfaltafwerking. 

GEFASEERDE RENOVATIE
In het renovatieplan zorgden de detaillering en de planning 
voor de grootste uitdaging. Alle verschillende onderdelen, 
inclusief nieuwe hellingbanen, moesten naadloos op elkaar 
aansluiten. Ook moest het druk bezochte dak continu in 
gebruik blijven, waarbij de brand- en vluchtwegen uiteraard 
gehandhaafd blijven. De renovatie heeft daarom plaats-
gevonden in verschillende fases. Inmiddels zijn de renovatie-
werken afgerond en is het dak al weer volop in gebruik. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Het Wijnegem Shopping Center ligt aan de oostkant van 
 Antwerpen. In 1993 opende het winkelcentrum haar deuren 
met een winkeloppervlakte van ruim 32.000 m². Met uitbrei-
dingen in 1997 en 2013 is de oppervlakte nu 69.000 m²  
met zo’n 250 winkels. Bovenop het centrum prijkt het drukst  
bereden parkeerdak van Europa: met 1500 gratis parkeer-
plaatsen is het 32.500 m² groot. Jaarlijks komen er zo’n  
9 miljoen bezoekers naar het winkelcentrum, waarvan 80% 
met de auto. De klant parkeert het liefst zo dicht mogelijk  
bij de ingang, het dak is daarom de populairste plek.

Pardak® van Zoontjens is hét systeem 
om parkeren op daken mogelijk te 
maken. Pardak® is een demontabel 
systeem met tegels en zorgt voor 
stabiliteit op het dak. Pardak® kent 
drie varianten en hiermee zijn er 
complete oplossingen voor licht, 
normaal of zwaar verkeer op het 
parkeerdak.

www.zoontjens.nl/parkeerdaken

Bewezen systemen 
voor parkeren 
op daken

Pardak®80  Pardak®110  Pardak®XL
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PARKEERDAK MEERRIJK, EINDHOVEN
• OPDRACHTGEVER: ASR VASTGOED, UTRECHT
• ONTWERP: VHP, ROTTERDAM
• AANNEMER: VAN STRATEN BOUW, SON
• REALISATIE:  ROOISE WEGENBOUW & M.J. VAN KAATHOVEN, 

SINT OEDENRODE
• LEVERANCIER GEBRUIKSDAK:  NOPHADRAIN, KERKRADE

Een bijzondere nieuwbouwwijk vroeg om een bijzondere oplossing.  

Het maaiveld van Meerrijk in Eindhoven is één groot dak. Om dit mogelijk  

te maken, was maatwerk nodig en een parkeerdaksysteem dat bestand  

is tegen hoge belastingen.

Maaiveld Eindhovense  
nieuwbouwwijk is  
één groot gebruiksdak

SPECIAL PARKEERDAKEN

Meerrijk in Eindhoven is een opvallende nieuwbouwwijk in 
Eindhoven. Appartementen, woningen en winkels, weids 
opgezet in het groen en omringd door water. Bewoners en 
bezoekers winkelen hier graag. De wijk vormt samen met 
Grasrijk, Zandrijk, Bosrijk en Waterrijk het stadsdeel Meerhoven,  
gunstig gelegen ten opzichte van de binnenstad, de snel-
weg en Eindhoven Airport. Het plan behelst bovendien een 
winkelcentrum, een park en zogeheten ‘waterwoningen’.  
In totaal worden in het plan uiteindelijk circa 300 apparte-
menten, stadswoningen en grondgebonden woningen 
gerealiseerd.

ONDERGRONDSE PARKEERPLAATSEN 
Wat je in eerste oogopslag niet ziet, is de bijzondere parkeer-
gelegenheid voor 1250 auto’s onder maaiveldniveau.  
Onder de gehele oppervlakte van de wijk (15.000 m²) 
 bevindt zich namelijk een parkeergarage, met daarboven 
een berijdbare verharding gecombineerd met grote plan-
tenvakken. Zo ontstaat een brede, verkeersluwe promenade 
voor bewoners en winkelend publiek. Er was relatief weinig 
bouwhoogte en het dek diende ook toegankelijk te zijn voor 
(licht) vrachtverkeer om de winkels te kunnen bevoorraden. 

Leverancier Nophadrain was al vroeg betrokken bij het ont- 
werpproces omdat het een bijzondere toepassing en maat- 
werk betrof. De promenade op het dak is dan ook uitgevoerd  
met het Nophadrain Parkeerdaksysteem. Het systeem 
 bestaat uit een ND TSF-100 Glij- en Beschermfolie. Dit is een 
mechanisch en dynamisch hoog belastbare folie ter be-
scherming van het dakbedekkingssysteem tegen dynami-
sche en mechanische belastingen. Daarnaast vervult de  
ND TSF-100 Glij- en Beschermfolie de functie van een schei-
dingsfolie waardoor het drainagesysteem niet verkleeft met 
het dakbedekkingssysteem.

Er is hier een ND 620hd Drainagesysteem toegepast, een 
drainagesysteem met zeer hoge druksterkte en een speciaal 
geweven monofilament filterlaag. Het is feitelijk een sand-
wichelement op rol: filterweefstel en noppenbaan zijn met 
elkaar verweven tot één product. Het systeem is speciaal ge-
schikt voor het aanbrengen van begaanbare en berijdbare 
verhardingen op funderingslagen van stortmateriaal en drai-
nerend beton. Het drainagesysteem voorkomt de opbouw 
van hydrostatische druk tegen het dakbedekkingssysteem 
en beschermt deze tegen mechanische belastingen.

NIET ALLEDAAGS
Op het eerste oog lijkt de nieuwbouwwijk Meerrijk misschien 
min of meer vergelijkbaar met andere nieuwbouwwijken.  
Wie wat verder kijkt, ziet dat hier een bijzonder dak is gereali-
seerd dat je niet zomaar overal tegenkomt. ■
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steilDAK is het 
gespecialiseerde vakblad 

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

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

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

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

nr.3  - septem
ber 2017 - 2 e jaargang

nr.2  - juni 2017 - 2
e jaargang

nr.1  - februari 2018 - 3
e jaargang
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Om de ruimte optimaal te benutten, wordt er voor het parkeren van de auto 

steeds vaker uitgeweken naar het dak. Echter, hebben parkeerdaken met  

hele andere invloeden te maken dan indoor parkeergarages. Zo moeten  

de parkeerdaken bestand zijn tegen vele weerselementen, waarvan water 

misschien wel de belangrijkste is. Om parkeerdaken tegen deze invloeden  

te beschermen zijn er diverse oplossingen mogelijk.

Voorkom problemen 
op het parkeerdak

SPECIAL PARKEERDAKEN

een kunststof dak. Want waar een scheur zit, daar zit lekkage. 
Bijkomend voordeel is dat kunststof de mogelijkheid biedt 
tot de toepassing van routing en signing. Hierdoor krijgt het 
parkeerdak een geheel eigen uitstraling en identiteit.

TOT HET KLEINSTE DETAIL
Zoals gezegd, moet een buitenvloer aan andere eisen vol-
doen dan een binnenvloer. Voor buitensituaties gaan  
we daarom van coatings over op scheuroverbruggende 
afdichtingen. Daardoor kan er uiteindelijk tot op detailniveau 
een afdichting gemaakt worden. Over het algemeen gaat  
een dak namelijk niet lekken op de vierkante meter, maar echt  
bij de details. Die afdichting is dus heel belangrijk. De afdich- 
tingssystemen van Triflex zijn vloeibaar en scheuroverbrug-
gend. Ze omsluiten elk dakdetail als een tweede huid,  
waardoor de dakdetails ondoordringbaar en naadloos 
worden afgedicht. Maar zo’n afdichting moet natuurlijk ook 
veilig zijn. Op het moment dat u een buitensituatie realiseert, 
moet er voor de veiligheid een antisliplaag toepassen.  
En die antisliplaag moet weer goed schoon te krijgen zijn. 
Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de juiste schoon-
maakproducten is het absoluut mogelijk om zo’n antislip-
laag schoon te maken. 

BUITEN PARKEREN MET TRIFLEX PROPARK
Een afdichting heeft een aantal eigenschappen,  
waaronder hydrolysebestendigheid. Dit maakt dat het  
water ook kan verdampen en dat kan bij veel coatings niet. 
En juist dát is buiten heel belangrijk. Triflex ProPark is volkomen 
naadloos en 100% waterdicht. Hiermee wordt een perfect, 
representatief parkeerdak met een lange levensduur  

gecreëerd. Het voorkomt scheuren en constructieproblemen 
door lekkages. Er zijn twee varianten: 

Triflex ProPark variant 1
Dit volledig gewapende systeem is de juiste keuze voor 
parkeerdaken die een verhoogd risico op scheurvorming 
hebben. Het beschermt een parkeerdak tegen de meest  
extreme weersomstandigheden: of het nu gaat om een 
nieuw parkeerdak of om een renovatie. 

Triflex ProPark variant 3
Vloeren van parkeergarages hebben een hoop te verduren. 
Zeker de hellingbaan. Deze wordt namelijk zwaar op de  
proef gesteld door de tractie van auto’s bij zowel op- als 
neergaand gebruik. Kies Triflex ProPark variant 3 voor een 
afdichting met aandacht voor de zwakke plekken bij de 
overgang van de hellingbaan naar het vloerveld. 

PARKEERGARAGE MECC MAASTRICHT
Een van de projecten waarbij Triflex ProPark is toegepast  
is op het parkeerdek van MECC Maastricht. Als gevolg van 
het in twee delen storten van het beton, waarbij een systeem 

is gebruikt zonder wapeningsvlies, kon het parkeerdek de 
invloeden van buitenaf niet aan. Dit zorgde ervoor dat de 
coating onthechte, met betonschade als gevolg. Om het 
parkeerdek weer te herstellen is er gebruikgemaakt van  
het Triflex ProPark systeem, variant 1. Dit scheuroverbrug-
gende systeem zorgt ervoor dat de betonnen constructie  
en de onderliggende parkeerdekken weer langdurig  
zijn beschermd. 

Het afdichtingssysteem is in meerdere lagen aangebracht.  
Te beginnen met de Triflex Primer voor afsluiting en  
een gegarandeerde hechting aan de ondergrond.  
Hierna is het scheuroverbruggende en volledig gewapende 
Triflex ProPark membraan aangebracht. Vervolgens het  
waterdichte, zelf nivellerende Triflex Deckfloor, dat fungeert  
als een hoog mechanisch belastbare slijtlaag. Tot slot  
werd het Triflex Cryl Finish, een slijtvaste UV-bestendige finish, 
aangebracht. 

Het resultaat is een prachtig, lichtgrijs parkeerdek dat is 
 afgewerkt met een witte belijning voor de parkeervakken en 
heldere witte markeringen die de parkeerders de juiste weg 

wijzen. Het is een duur-
zaam en perfect afgedicht 
parkeerdek  geworden dat 
weinig onderhoud nodig 
heeft en volledig voldoet 
aan de vraag. ■

Dit artikel kunt u lezen op  

www.roofs.nl

VLOEIBARE KUNSTSTOF IS DE JUISTE OPLOSSING
Velen zijn het erover eens: lekkage is – op brand na - het 
grootste probleem dat kan plaatsvinden bij een  parkeerdak. 
Indien er namelijk sprake is van een lekkage, is er echt een 
serieus probleem gaande. Koste wat het kost is het belangrijk 
om dit te voorkomen. Een uitstekende oplossing daarvoor is 
vloeibare kunststof. Het voordeel van vloeibare kunststof is 
dat de afdichting aan de bovenzijde zit, waardoor er direct 
onderhoud gepleegd kan worden indien er sprake is van  
lekkage. Er hoeft niets verwijderd te worden. Daarnaast is  
het direct zichtbaar indien er sprake is van een lekkage op 
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Parkeerdaken kunnen bijdragen aan een aantrekkelijke binnenstedelijke 

 omgeving. Vanwege beperkte en kostbare binnenstedelijke ruimte in Nederland 

is er steeds meer behoefte aan ruimtebesparende oplossingen. De vele auto’s 

in het dagelijkse stadsverkeer vragen om meer parkeerruimte voor wonen  

en werken. Parkeerdaken voorzien in deze toenemende behoefte en bieden 

uiteenlopende oplossingen voor praktisch gebruik van dakoppervlakte.

Ruimtebesparing in  
binnenstedelijke gebieden

SPECIAL PARKEERDAKEN

Met name in combinatie met een begroeiing kan een par-
keerdak ook duurzaam worden ingericht. Het meervoudig 
ruimtegebruik op het dak voor auto- en vrachtverkeer zal in 
combinatie met een daktuin bijdragen aan de verbetering 
van de biodiversiteit en verfraaiing van de verdere leef-
omgeving in de stad.

Voor dakbestratingen geldt dat het type verkeer dat op het 
dak toegelaten wordt de grootste invloed heeft op het type 
dakbestrating en de mogelijke opbouwhoogte. Er zal goed 
gekeken moeten worden naar de inrichting en het doel van 
het dak, met uiteraard de bouwkundige uitgangspunten.  
Een goede bescherming van de waterdichte laag van  
het dak is uiteraard de eerste vereiste. De primaire functie 
van het dak, waterdichting, moet immers in alle gevallen 
 behouden blijven. Een goed aangelegd parkeerdak heeft 
een lange levensduur en is veelal opnieuw te gebruiken in 
geval van renovatie of uitbreiding.

REALISATIE
Bij het realiseren van een parkeerdak komt nog heel wat 
kijken. Een erg belangrijk punt is de belasting van parkeer-
daken. Er rijdt niet alleen veel verkeer op, maar ook regen-
water zorgt voor extra drukpunten. Parkeerdaken zijn vaak 
 uitgerust met diverse lagen. Om al het verkeer aan te 
 kunnen, moeten deze lagen goed op elkaar aansluiten. 

Globaal zijn in de markt de volgende typen parkeerdaken  
te onderscheiden:
Een parkeerdak met een vloeibare dakbedekking
Parkeerdaken kunnen worden afgewerkt met gietasfalt  
(een mengsel van split, zand, steenmeel en bitumen),  
een vloeibaar bitumineus of kunststof dakbedekkingssys-
teem. Dit heeft als voordeel dat de opbouw een geringe 
opbouwhoogte heeft. De berijdbare laag ligt onder afschot, 
het regenwater stroomt dan ook over de gietasfalt weg. 

Een parkeerdak met betontegels op tegeldragers 
Deze systemen bestaan uit grote tegels, doorgaans op 
 rubbergranulaat tegeldrager met afstandhouders of 
even tuele spanmogelijkheden. Hiervoor wordt doorgaans 
gekozen vanwege de uitstraling en de stabiliteit van deze 

systemen. Er zijn tevens zeer grote prefab tegelsystemen ver-  
krijgbaar die belast kunnen worden voor vrachtwagenverkeer. 

De volledig verkleefde waterdichte laag is vaak beschermd 
middels een isolatiemateriaal in een zogeheten omkeer-
daksysteem. Het regenwater wordt in deze systemen direct 
afgevoerd door de onderlinge naden van de tegels.  
De tegels worden op tegeldragers geplaatst op afstandhou-
ders en, afhankelijk van het systeem, mogelijk nog nage-
spannen om bewegingen op de ondergrond op te vangen 
en de krachten van het berijden te spreiden. 

Een parkeerdak met (klinker)bestrating
Deze opbouw is geschikt voor zowel intensief autoverkeer 
als zwaar vrachtverkeer en kan door de opbouwhoogte 
van minimaal 150 mm tot wel 300 mm goed gecombineerd 
worden met daktuinen die op gelijkblijvende hoogte worden 
uitgevoerd. Een esthetisch voordeel is dat de klinkerbestrating 
in verschillende kleuren kan worden uitgevoerd. 

De dakbedekking is volledig verkleefd op de dakconstructie 
of speciale isolatie waarbij een drukvaste drainageplaat  
het overtollig water in de constructie snel afvoert. De klinker-
bestrating ligt in een straat- en funderingslaag ,waarbij het 
meeste water over de klinkers wordt afgevoerd naar drain-
goten of afvoeren. 

DIVERSE UITVOERINGSMOGELIJKHEDEN
Op een parkeerdak kunnen belijningen en rijmarkeringen 
in diverse uitvoeringen en kleuren worden aangebracht. 
 Volledige terreininrichting is ook mogelijk. Denk hierbij  
aan zaken zoals bebording, parkeertoegangssystemen, 
aanrijdbeveiligingen, opstelplaatsen voor winkelwagens, 
verlichting, vuilnisbakken, zitmeubilair en plantenbakken. 
Afwerkingsmogelijkheden in diverse kleuren bieden een 
esthetisch fraaie aanblik. ■
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VERNIEUWD CONCEPT VOOR VAKBEURS RECYCLING 2018
De vakbeurs Recycling 2018 legt haar focus komende editie op 
de behoefte van de bezoeker. Vanuit deze wens en behoefte 
is het concept aangepast en dit wordt de komende 
jaren verder doorontwikkeld. Vakbeurs Recycling gaat 
zich richten op de gehele keten van afval, inzameling, 
transport, sorteren/opslag en verwerken/recyclen en 
speelt daarbij in op huidige thematieken uit deze 
schakels. Beursorganisator Easyfairs Evenementenhal 
wil aan de hand van dit vernieuwde concept de 
branche onder andere ondersteunen bij het behalen 
van de circulaire doelstellingen voor 2050.

PARKEERVAK 2019
Van 16 t/m 18 april 2019 vindt in de Brabanthallen 
’s-Hertogenbosch de vakbeurs ParkeerVak plaats.  
Al zes edities trekt ParkeerVak beslissers en beïnvloe-
ders uit facility management en de bouwkolom.  
En zo breed als die doelgroep is, zo breed zijn  
ook haar behoeften: van bewegwijzering en 
autonavigatie tot betaalgemak en bewonerspar-
keervergunningen. Van oplaadvoorzieningen voor 
elektrische auto’s tot exploitatie van de parkeer-
omgeving. Of het nu om auto- of fietsparkeren gaat; 
parkeerbeleving staat bij ParkeerVak centraal.  
Met uw innovatieve oplossingen en expertise helpt 
u de bezoekers van ParkeerVak bij hun uitdagingen.

62% VAN DE INKOPERS WIL EFFICIËNTER INKOOPPROCES
Een ruime meerderheid van de inkoopverantwoordelijken in  Nederland  
denkt tot wel 10 uur per week te kunnen besparen op het  inkoopproces. 
Recent onderzoek van Manutan laat zien dat er vooral te veel tijd be- 
steed wordt aan prijsvergelijkingen, oriëntatie en zoektocht naar het 
juiste product en tenslotte aan het bestelproces zelf. Ook het intern laten 
accorderen van bestellingen scoort hoog. Volgens Stephane Arkenbout, 
commercieel directeur bij Manutan, levert betere efficiency in het 
bestelproces niet alleen veel tijdwinst op, maar gaan hierdoor ook de 
totale inkoopkosten omlaag. “Er valt voor veel bedrijven tot wel 40%  
te besparen op hun out-of-pocketkosten en interne uren”, stelt hij.

PARKEN 2019: NIEUWE LOCATIE IN WIESBADEN
De PARKEN, de enige vakbeurs in Duitsland 
met een conferentie over de thema’s planning, 
 constructie en exploitatie van parkeerterreinen,  
zal van 5-6 juni 2019 terugkeren naar het  RheinMain 
CongressCenter (RMCC) in Wiesbaden. Gelegen in 
het centrum van Wiesbaden, biedt de locatie  
een vertrouwde sfeer met een groot potentieel  
voor netwerken.

PARKEERDAKTEGELS KRIJGEN NIEUW LEVEN OP SEDUMTEELTLOCATIE
Afgelopen zomer is de laatste hand gelegd aan de renovatie van het 

parkeerdak van Wijnegem Shopping Center. Dankzij het hergebruik van 
isolatiemateriaal en een flink aantal tegels is dit deels op circulaire wijze 

gebeurd. Ook buiten het project om bleek het mogelijk om de 25 jaar 
oude parkeertegels nieuw leven in te blazen. 

Het parkeerdak in Wijnegem was aangelegd in 1992. Door de jaren heen 
zijn auto’s zwaarder geworden en is het winkelcentrum drukker geworden. 

De meeste parkeerdaktegels op het dak bleken nog in prima staat,  
maar niet meer geschikt voor die intensieve belasting. Daarom is er  

besloten om het dak te vernieuwen en daarbij tegels te hergebruiken  
op plekken waar minder verkeer komt en tegels op te slaan, voor even-

tuele herstelwerkzaamheden op dit dak of andere daken. Een ander 
 deel van de tegels heeft inmiddels een nieuw leven gekregen op de 

sedumteeltlocatie van Greenmakers in Haaren. De tegels worden  
gebruikt als verharding tussen de velden, zodat er met kleine  

loaders overheen gereden kan worden. BRON: Zoontjens.nl

PARKEREN BOVEN DE AH IN HUISSEN EN ZAANDAM
Parkeervoorzieningen moeten worden beschermd tegen de meest ex-
treme omstandigheden. Deze grote oppervlakken vragen daarom om  
een perfecte afdichting van de kleinste details. Zowel in Huissen als in 
Zaandam realiseert Triflex samen met applicateurs de parkeerdaken 
boven een Albert Heijn Large. Er wordt momenteel hard gewerkt aan de 
realisatie van beide parkeerdaken, waarbij gebruik wordt gemaakt van 
het Triflex CIS-systeem.

DAKPLEIN OP PARKEERKELDER BIJ  
APPARTEMENTENCOMPLEXEN HIVA A
Aan het kanaal in Son en Breugel bouwt Huybregt Relou onder  
de naam HIVA A twee appartementencomplexen. Dit vormt de 
laatste fase van de metamorfose van de Kanaaldijk Noord in  
Son en Breugel, het voormalige HIVA terrein. Het totale plan omvat 
78 appartementen, verdeeld over twee gebouwen. De gebouwen 
worden enigszins opgetild waardoor er ruimte is voor een onder-
grondse parkeervoorziening. Het eerste gebouw is blokvormig  
en bestaat uit ruime huurappartementen. Het aangrenzende haakvormige gebouw zijn sociale huurappartementen. 

Het dak van de verdiepte parkeerkelder wordt als plein ingericht. Van Hoek Dakbedekkingen is verantwoordelijk voor de dakwerk-
zaamheden. Op het plein wordt een dakbestrating aangelegd door het gebruik van Dreentegels® op DNS® van Zoontjens.  
Tussen de looppaden wordt het plein aangekleed met beplanting door Jonkers.



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

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

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

Heritage Slate 
Hoogwaardige rubber dakleien

Alle voordelen op een rij 

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

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

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

(cradle to cradle)

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

Het nieuwe klassiek.

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

Met de instelbare Run-off control biedt ZinCo de meest eenvoudige  
oplossing om een overbelasting van het rioolstelsel tijdens extreme  
regenval te voorkomen. 

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.  

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

- krachtige, constante vlam

- bespaart tot 20% gas

- trekt de fles volledig leeg

- slaat 100% dicht bij slangbreuk

WERK VEILIG MET EEN 
REDUCEER/SLANGBREUKVENTIEL VAN HOGE KWALITEIT.

Art.no 309399

Voor verdere inlichtingen, neem contact op met Sievert of uw verdeler I info@sievert.be of +32 3 870 87 87
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Is het dakbedekkingssysteem  
bestand tegen de belasting  
van installaties?

BELASTING VAN DAKBEDEKKINGSSYSTEMEN

Erik de Waard, DWAT

In de dagelijkse praktijk komt het steeds vaker voor dat niet vooraf, 
maar juist achteraf (lees: na de start van de dakwerkzaamheden) 
de vraag gesteld wordt of het dakbedekkingssysteem dat wordt aan-
gebracht bestand is tegen belastingen, uitgeoefend door achteraf 
erop aan te brengen installaties. Op het moment dat de vraag wordt 
gesteld, of het nu vooraf of achteraf is, moet goed verwoord worden:

•  Welke belasting er door het dakbedekkingssysteem  
dient te worden opgevangen;

•  of het installaties betreft die frequent belopen noodzakelijk maken;
•  wie de voorzieningen aanbrengt en onder wiens  

verantwoordelijkheid.

Dit laatste aspect is meer uitvoeringstechnisch en uiteraard wel van 
belang, maar dit artikel gaat in eerste instantie verder in op de optre-
dende belasting en het eventueel beloopbaar maken van daken.

Als we even enkel naar de optredende belastingen op 
daken kijken, dan bekijken we hier de meest kritische situatie, 
waarbij de belasting direct uitgeoefend wordt op de bo-
venzijde van het dak bedekkingssysteem, zoals bijvoorbeeld 
het geval is bij frames met zonnepanelen. Op basis van de 
dakopbouw geldt dan sterk vereenvoudigd:

•   Is de dakconstructie bestand tegen de extra belasting;
•  is er sprake van een volledig dragende ondergrond  

(bijv. beton), of is deze niet volledig dragend  
(bijv. geprofileerd staal);

•  is er sprake van een drukvast isolatiemateriaal;
•  is er sprake van een ‘begaanbaar’ dakbedekkingssysteem. 

Voor wat betreft de dakconstructie: aanvullende belastingen 
zullen altijd moeten zijn vrijgegeven door een constructeur,  
in het meest ideale geval ook de constructeur die het 
 gebouw heeft ontworpen. Met name bij renovaties kun je 
hier problemen tegenkomen, omdat in de tijd de reken- 
regels voor het doorrekenen van belastingen nu inmiddels 
Europees geharmoniseerd zijn en er dus andere uitgangs-
punten zouden kunnen gelden.

Voor wat betreft het al dan niet volledig dragend zijn van 
de ondergrond, geldt dat er bij opname van een statische 
belasting rekening gehouden moet worden met een hogere 
belasting, naarmate het dragend oppervlak kleiner wordt. 
Dit hangt weer samen met de stijfheid van de ondergrond, 
maar kan ook positief beïnvloed worden door toepassing 
van een buigstijf isolatiemateriaal als PIR, eventueel met 
kliksponning. 

Omdat het toe te passen isolatiemateriaal dus een brug-
functie heeft in de dakopbouw, en de krachten via de relatief 
dunne laag flexibele dakbedekking lineair overgebracht 
worden op de bovenzijde van de isolatie, is de drukbelast-
baarheid van de thermische isolatie misschien wel de 
belangrijkste factor om externe krachten in combinatie met 
dakbedekkingssystemen op te vangen.

Daar waar installaties regelmatig belopen moeten worden, 
kan het noodzakelijk zijn het aangebrachte dakbedekkings-
systeem ter plaatse aanvullend te beschermen, bijvoorbeeld 
door het toepassen van een beschermlaag of het voorzien 
van tegels als looppad in de te belopen zones. Bij toepassing 
van tegels moet de belasting ervan dus ook weer opgeno-
men kunnen worden door de thermische isolatie ter plaatse. 

Voor het op druk belasten van isolatiematerialen geldt 
 binnen Europa dat afhankelijk van de toepassing van het 
isolatiemateriaal en, in algemene zin, met minimaal drie 
 factoren rekening is te houden, indien de belasting als 
 statisch beschouwd mag worden:

•  Druksterkte conform NEN-EN 826 : Bepaling van de 
 samendrukbaarheid, aangeduid met CS;

•  vervorming bij verhoogde temperatuur en korte duur 
 conform NEN-EN 1605: Bepaling van vervorming 
bij  gespecificeerde drukbelasting en temperatuur-
omstandigheden, aangeduid met DLT;

•  kruip bij lange duur onder normale omstandigheden, 
 conform NEN-EN 1606: Bepaling van de kruip bij druk- 
belasting, aangeduid met CC.

Omdat thermische isolatiematerialen vallen onder een 
 geharmoniseerde Europese productnorm, kunnen fabrikanten 
de drie eigenschappen aangeven (declareren) in prestatie-
verklaringen (Declaration of Performance (DOP)) en op 
de CE-labels die eraan gekoppeld zijn. Zo kunnen eindge-
bruikers dus direct zien of er prestaties voor het betreffende 
materiaal zijn vastgelegd.

Maar dan begint het eigenlijk pas, want elk van de  
drie eigenschappen moet op de juiste wijze geïnter - 
preteerd worden.

Zo geldt voor druksterkte dat deze bij maximaal 10% ver-
vorming bepaald wordt. D.w.z.: heeft het materiaal bij 10%  
de hoogste waarde (omdat het zo flexibel is), dan wordt  
die waarde vastgelegd. Maar bezwijkt het materiaal al  
bij 2% vervorming (omdat het zo stijf is), dan geldt die waar-
de bij de declaratie. Maar dat heeft dus wel grote invloed  

Welk type dakisolatie, en welk dakbedekkingssysteem, is het meest geschikt 

voor het opvangen van de belastingen via (door derden aan te brengen) 

installaties op daken, die ook nog frequent onderhoud vergen en dus beloop-

baar moeten zijn? Denk bijvoorbeeld aan het (achteraf) aanbrengen van 

zonnepanelen, al dan niet op grotere frames gemonteerd, waarbij met name 

de statische belasting een grote rol  

kan spelen. In dit artikel worden 

basisricht lijnen aangegeven die in  

dit soort gevallen gebruikt kunnen 

 worden, zodat het functioneren van het 

dakbedekkings systeem gegarandeerd 

kan blijven.
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immers DLT(2) = klasse C. De 100kg/m² komt ongeveer 
 overeen met 60 mm grindballast, dus is een bekende 
 aanname, ook voor het gewicht dat nodig is om een 
 zonne paneelframe windvast te maken.

Het wordt al moeilijker als de belasting opgeschroefd wordt 
naar 10000 N/m², wat overeenkomt met 10kpa. Dit soort 
belastingen kom je tegen bij bijvoorbeeld glaswasinstallaties, 
die door middel van een rails met bielssysteem afsteunen 
op de ondergrond. Het gewicht van de glaswasrail + het op-
pervlak van de biels en de stijfheid ervan leiden al gauw tot 
dit soort belastingen.

Kiezen we hetzelfde PIR isolatiemateriaal met CS150 DLT(2) 
en CS(2/10)40, dan is het eerst de vraag of temperatuur 
hier van invloed is. Immers, als dit niet het geval is (omdat er 
bijvoorbeeld een zware ballastlaag is voorzien op het dak), 
dan zal de blijvende vervorming ook bij 10kPa veel lager 
blijven dan 2% (de kruip is immers bepaald bij 40kPa), en is 
er ook geen risico op beschadiging van de isolatie (de plaat 
bereikt nooit de maximale drukbelasting). 

Wordt deze situatie bekeken voor een dakbedekkings-
systeem zonder afwerklaag, dan moet de invloed van de 
temperatuur meegenomen worden. De DLT(2) geeft een 
vervorming aan van maximaal 5% bij 40 kPa en 70˚C en 
indien de PIR isolatie een klasse C-plaat is, geldt 80˚C als 
temperatuur. Er is een factor 4 ‘veiligheid’ over t.o.v. de optre-
dende belasting, dus er mag van uitgegaan worden dat de 
optredende vervorming ook ruim lager zal zijn dan maximaal 
5%. De temperatuur is hierbij enkel van belang indien deze 
daadwerkelijk tezamen met de belasting optreedt, pas je 
onder de afsteuning een extra beschermbaan toe, wat ook 
aan te bevelen is als extra bescherming voor de dakbedek-
king eronder: dan is er ook hier geen risico op beschadiging 
van de isolatie. 

Met name in situaties met dakbedekkingssystemen die niet 
al beschermd worden, moet dan nog apart bekeken worden 
of deze bestand zijn tegen de optredende belastingen en 
beloopbaar zijn. De toepassingsvoorwaarden zijn relatief 
eenvoudig terug te vinden in de KOMO-attesten van het 
betreffende dakbedekkingssysteem, in combinatie overigens 
met declaraties die ook hier terug te vinden zijn op CE-labels 
van de dakbanen. Bij vervormingen > 3 mm op een relatief 
klein oppervlak van maximaal 100 mm diameter dient door 
de fabrikant van het dakbedekkingssysteem aangegeven te 
worden of deze hiertegen bestand is en/of er beschermen-
de maatregelen nodig zijn. Een groter oppervlak tegeldrager 
zou hier al een oplossing kunnen bieden.  

Tenslotte: als het gaat om een dakbedekkingssysteem waarin 
mechanische bevestigers zijn voorzien die zich ook kunnen 
bevinden in de belaste zones, dan moet gekozen worden 
voor een bevestiger die kan meeveren. In de markt zijn hier-
voor diverse typen kunststof tulesystemen voorhanden. ■

op de optredende krachten: ga je uit van twee materialen  
met gelijke druksterkte en gelijke dikte van 200 mm,  
dan beweegt de flexibele isolatie dus maximaal 20 mm  
en de stijvere  variant maximaal 4 mm. De druksterkte is een 
eenmalige proef en zegt verder niets over duurbelasting  
en/of temperatuursinvloeden. Een vergelijk tussen EPS 150 en 
PIR met 150 kPa druksterkte zegt dus niets over de mate van 
vervorming ervan omdat de drukbelastingscurve anders is 
en kan dus ook niet vergeleken worden met een materiaal 
met hogere druksterkte (XPS of EPB (Fesco)) of lagere druk-
sterkte (MWR (steenwol)).

Voor het duurgedrag onder invloed van temperatuur en  
druk bestaat sinds begin jaren ‘90 al de zogeheten UEAtc 
classificering A, B, C en D, die een koppeling maakte naar 
niet begaanbaar (A), beperkt begaanbaar (B), beloopbaar 
(C) en berijdbaar (D) en die later in Europa is omgevormd 
tot DLT classificering waarbij de volgende criteria gelden:

•  DLT(1)5 20kPa belasting, bij 80˚C, 48 uur, vervorming 
 maximaal 5%;

•  DLT(2)5 40kPa belasting, bij 70˚C, 168 uur, vervorming 
maximaal 5%;

•  DLT(3)5 80kPa belasting, bij 60˚C, 168 uur, vervorming 
maximaal 5%;

Het zal niet verbazen dat de klassen 1, 2 en 3 overeenkomen 
met de begaanbaarheidsklasse B, C en D, maar er is wel een 
belangrijk verschil: de temperatuur waarbij bij de klassen 
B/C/D bepaald worden, zijn in alle gevallen 80˚C. Wanneer 
de test uitgevoerd wordt bij 60˚C, dan geldt het resultaat 
 enkel voor geballaste dak bedekkingssystemen! Voor EPS 
geldt, afhankelijk van temperatuur en densiteit, klasse B/C, 
voor MWR geldt B/C of D, voor PIR C/D en voor EPB D.

Het gedrag onder langdurige belasting is eigenlijk meer 
bedoeld voor isolatiematerialen die in vloeren toegepast 
worden en geeft inzage in de te verwachten vervorming 
over een langere periode onder normale temperatuurs-
omstandigheden (23˚C). Gangbaar is een periode van  
10 jaar met een blijvende vervorming van maximaal 2% en  
dan de daarbij behorende drukbelasting. Voor een aantal 
materialen, zoals bij EPS, PIR en MWR, is op basis van 
ervaring deze drukbelasting aan te geven naar densiteit 
van de isolatieplaat en liggen deze op een derde of vierde 
van de CS-waarde voor de gangbare typen, toegepast als 
begaanbare dakisolatie.

Als we de drie voornoemde parameters beschikbaar 
 hebben, dan kan elke voorgestelde belasting beoordeeld 
worden. Hieronder een paar rekenvoorbeelden.
 
Geldt voor bijvoorbeeld het frame van de zonnepanelen een 
belasting van 100 kg/m² dan betekent dit een statische last 
van 1000 N/m² en dat komt overeen met 1 kPa. Kies je dan 
een PIR isolatiemateriaal met CS150 DLT(2) en CS(2/10)40, 
dan is het niet moeilijk om te veronderstellen dat de aan-
gebrachte belasting gemakkelijk opgenomen kan worden 
door de isolatie, die dan ook nog eens beloopbaar is,   

BELASTING VAN DAKBEDEKKINGSSYSTEMEN

•  Dunner hybride isolatiepakket: Rc > 6 m2.K/W met 80mm ISOROOF SB MWR + 100mm XTRATHERM FR-L PIR + AlkorPlan F 1.2 mm PVC
•  Dakopbouw: stabieler, lichter en stijver
•  Aanzienlijk betere beloopbaarheid
•  Minder volume, dus minder (verticaal) transport
•  Kortere bevestigers met verbeterde rekenwaarden
•  Lagere m2 prijs isolatiepakket
•  Brandwerendheid: REI 30 / R45 Engineering voor verder verhoogde brandwerendheid mogelijk (REI 60)
•  Meer info: www.wecal / info@wecal.nl / 0343 - 59 50 10

WECAL HYBRIDE DAK
Engineering voor industriedaken met verhoogde brandwerendheid

Totaalpakket voor de dakdekker

Wecal: Compleet en objectief in isolatie & dakbedekkingsmaterialen

wecalhybridedak230x300mm.indd   1 24-04-17   14:04
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Bitumenrecycling (2)
De toepassing van gerecyclede bitumineuze dakbedekking 
in nieuwe dakbedekking of in wegenasfalt is verschillend. 
Wel blijft hetzelfde uitgangspunt dat het PAK-gehalte van de 
gerecyclede bitumineuze dakbedekking onder de 75ppm 
dient te liggen.

Wanneer we gerecyclede bitumen willen toepassen in nieuw 
geproduceerde dakbanen, willen we het liefst alleen het 
bitumen uit de oude dakbedekking halen, dus zonder,  
of nagenoeg zonder, andere materialen, zoals bijvoorbeeld 
dragermateriaal e.d. Bij toepassing in wegenasfalt ligt dit 
anders. Daar zijn deze andere materialen meestal geen 
bezwaar. En daarmee is ook de bewerking bij recycling van 
oude bedekking anders.

Bij productie van nieuwe dakbanen met gerecyclede 
bitumen (recycleproces Icopal/BMI) wordt een  mengsel 
 gemaakt van ‘virgin’ (nieuwe!) bitumen, polymeren en 
 gerecyclede bitumen. Deze gerecyclede bitumen heeft  
dan al een hele bewerking ondergaan. 

Zoals eerder beschreven, dient bij inname van oude bitumen 
deze goed gescheiden te blijven van andere materialen,  
om verontreiniging door bijvoorbeeld PAK-houdende 
 materialen te voorkomen. Vervolgens wordt deze oude dak-
bedekking geshredderd. Dit shredderen houdt niets anders 
in dan het materiaal in kleine stukjes maken. De afmeting 
hiervan is afhankelijk van het recycleproces bij de fabrikant 
die het materiaal verder opwerkt en kan een afmeting 
hebben van bijvoorbeeld 100x100 mm2 . Bij het hierboven 
beschreven recycleproces wordt dit geshredderd materiaal 
verwarmd, waarbij het (verouderde) bitumen gescheiden 
wordt van  verontreinigingen, zoals dragermateriaal, restanten 
isolatie materiaal e.d. Door de specifieke kennis van bitumen-
mengsels bij fabrikanten kan vervolgens worden bepaald 
wat en hoeveel dient te worden toegevoegd aan het 
 gerecyclede bitumen om er weer een duurzaam product 
van te kunnen maken.

Een ideaal beeld zou zijn wanneer het in de toekomst lukt 
ook de verschillende (gemodificeerde) bitumensoorten/ 
stromen tijdens het ontmantelen van daken gescheiden  
te houden. Immers, wanneer bijvoorbeeld oude APP- 
gemodificeerde daken gescheiden kunnen worden 
 gerecycled, dan hoeft er bij productie van nieuwe producten 
minder ‘virgin’ bitumen en polymeren te worden toegevoegd. 
Dit zou er wel eens in kunnen resulteren dat er tot wel  
50% gerecyclede bitumen kan worden gebruikt bij productie 
van nieuwe dakbedekking!

Het toevoegen van gerecyclede bitumen aan wegenasfalt 
gaat op een geheel andere wijze. Hier wordt de oude bedek-
king als het ware verpulverd, in stukjes van enkele millimeters. 
Hierna wordt dit materiaal in de asfaltmolen toegevoegd 

aan het asfaltmengsel (ca. 5%).  
Uit onderzoek is inmiddels geble-
ken dat door toevoeging van 
gerecyclede gemodificeerde 
bitumen het wegenasfalt een 
kwaliteitsverbetering geeft in 
de weerstand tegen spoor-
vorming en de elasticiteit. 
Wel is duidelijk dat oude SBS 
gerecyclede bitumen hierin 
de meeste voordelen biedt.

Ook hier geldt dat verontreini-
ging voorkomen dient te worden. 
Er zijn echter discussies over het 
PAK-gehalte. Mag de gerecyclede 
 bitumen toevoeging aan wegenasfalt 
 hoger zijn dan 75ppm? Immers, er wordt slechts maximaai 
5% aan het asfaltmengsel toegevoegd waardoor uiteindelijk 
het PAK-gehalte van het asfaltmengsel nauwelijks zal  
stijgen en daardoor onder de grens van 75ppm zal blijven.  
Een besluit hierover is nog niet genomen.

Inmiddels gaan de ontwikkelingen in toepassing van 
 gerecyclede bitumen in de wegenbouw door. Roof2Roof/
Roof2Road heeft als eerste een CE-markering op hun 
 grondstof voor toepassing in wegenbouwproducten.

Technisch zijn er dus voldoende mogelijkheden om oud 
 bitumen op een goede manier te recyclen. De overheid 
heeft dan ook in LAP3 (Landelijk Afval beheer Plan 3) 
 bepaald dat bitumen niet meer gestort of verbrand mag 
worden. Toch komt bitumenrecycling nog steeds niet echt 
van de grond. Een reden hiervoor is wellicht onbekendheid? 
Er is ook een andere reden! Klopt het financiële plaatje 
 (business model) wel? 

Bram Kranenburg

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.
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Afast Holding bv heeft per 1  september dit jaar de bedrijfsnaam veranderd  

in Guardian bv. Roofs ging eropuit om  achter het waarom te komen.

Afast Holding bv  
wordt Guardian bv

BEDRIJFSNIEUWS

Het bedrijf wilde haar strategie uitbreiden, omdat het de 
 laatste vijf jaar een aanzienlijke groeiontwikkeling doormaakt 
en zich wil voorbereiden op de toekomst. Het is uiteindelijk 
die strategieverandering geweest die de doorslag gaf voor 
de naamswijziging. Die nieuwe strategie gaat ervoor zorgen 
dat het bedrijf zich meer zal inzetten op alle behoeften van 
alle klant, zoals Stuifzand uitlegt: “We willen ons positioneren 
als verbinders, zowel letterlijk op het dak, als tussen verschil-
lende partijen en hun behoeften in de markt.”

Andere redenen voor die nieuwe strategie zijn de ontwikke-
lingen in de markt. Zo worden platte daken (vaak om 
milieutechnische redenen) steeds meer gebruikt: denk 
aan tuinen, zonnepanelen en het bufferen van regenwater 
op daken. “We boden de klant altijd al diensten aan zoals 
windlast testen en -berekeningen, maar er komen steeds 
meer  factoren bij die het dak en de bevestiging beïnvloeden,  
en dat zorgt voor nieuwe behoeften.” En die behoeften 
 betekenen nieuwe kansen. En daar speelt men op in met 
nieuwe initiatieven.

Twee voorbeelden van initiatieven om in te spelen op die 
kansen zijn valbeveiligingssystemen en een lekdetectie-
systeem. Dat laatste speelt in op de vraag naar slimmere 
gebouwen, die problemen zoals een lekkage kunnen 
 herkennen. De valbeveiliging spreekt voor zich; hierdoor 
kunnen dakdekkers en beheerders op een veiligere manier 
werken. Het betreft het inmiddels jarenlang beproefde Soter 
valbeveiligingssysteem van SFS Intec dat het bedrijf op de 
markt brengt. 

Deze nieuwe strategie en die nieuwe initiatieven worden 
onderstreept door de nieuwe bedrijfsnaam. “Naast het  
feit dat we met een naamswijziging en nieuwe pay-off 

 aangeven dat we een stap maken in de goede richting,  
past ook de naam en alles wat die uitstraalt beter bij die 
nieuwe weg,” aldus Stuifzand.

UITDAGINGEN VAN EEN NIEUWE NAAM
“Twee jaar geleden hebben we Guardian in alle communi-
catie al voor Afast gepositioneerd, nu zijn we klaar voor de 
laatste stap,” vervolgt Stuifzand. Naast voordelen, brengt een 
nieuwe naam natuurlijk ook een hele hoop uitdagingen  
met zich mee. Van de hele huisstijl die moet worden aange-
past en de medewerkers die het verhaal achter de naams-
wijziging moeten leren, tot aan de aanpassing van ieders 

e-mailadres en ontwikkelen van de nieuwe website;  
aan alles moet worden gedacht. Maar de grootste en 
 meteen ook de meest belangrijke uitdaging is volgens 
 Stuifzand toch wel het op de hoogte brengen van de 
naamswijziging en doorvoeren van de nieuwe huisstijl  
bij de partners door heel Europa. 

Joep Klerx

Guardian® is de naam van het merk dat Afast Holding bv  
op de Europese markt voert. De focus binnen dit merk ligt 
niet alleen op het product, maar juist op alles eromheen,  
zoals advies en ondersteuning op bouwplaatsen op basis 
van technische kennis. De weerklank van het merk zal bij  
de naamsverandering dus meegenomen worden.

VAN MERKNAAM NAAR BEDRIJFSNAAM
Door de merknaam op te schuiven naar bedrijfsnaam,  
is geen sprake meer van een producent-product-relatie. 
De producent, de leverancier, de dienstverlener en de 
 merknaam zijn dezelfde. “Soms ontstond hierover verwarring 
bij klanten, ook daarvoor is de bedrijfsnaamverandering een 
oplossing,” aldus Heleen Stuifzand, General Sales Manager 
van Guardian bv. 

Vlnr: Het management team: Peter Jost, Heleen Stuifzand, Mark Peeters, 

Irene van de Waterlaat en Lucas Borsboom.

“ WE WILLEN ONS POSITIONEREN  

ALS VERBINDERS”

“ NIEUWE BEHOEFTEN.  

BETEKENEN NIEUWE KANSEN”

Het kost tijd, geld, energie 
en doorzettingsvermogen. 
Maar het levert voor het 
bedrijf een verduidelijking 
van een nieuwe, frisse 
wind op. Daarnaast heb-
ben ze een beter passen-
de naam gekregen die  
in lijn is met de strategie, 
het merk en de positione-
ring van het bedrijf. Het feit 
dat Afast in het verleden 
een goede naam heeft 
gecreëerd door haar 
diensten is nu eenmaal 
zo. Stuifzand sluit mooi af: 
“We willen vooruit, en dus 
is het beter om naar de 
toekomst te kijken dan 
vast te blijven houden 
aan successen van het 
verleden.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Heleen Stuifzand, General Sales 

Manager van Guardian bv.

Guardian is meer dan een producent  
van bevestigingsmaterialen voor 
platte daken. Wij zijn verbinders! 

WAT WIJ DOEN VOOR UW DAK

Guardian B.V.    www.guardian.nl | Industrieterrein ‘De Weijer’ | industrienr. 8780 | Grasbeemd 14, 5705 DG Helmond | +31(0)492 597 400 | info@guardian.nl

Advies Windkisttesten Verbinden 
producent, handel 

en dakbedekker 

Windlast 
berekeningen

Uittrekproeven Verbinden 
systemen
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

97 Nul-op-de-Meter- 
woningen in Leusden

vervalt. Door de warmtepompen kan er straks met een lage 
temperatuur verwarmd worden. De stroom wordt opgewekt 
door de zonnepanelen die per 20 stuks op ieder dak aan-
gebracht worden. De dakconstructie zelf is van staal.” 

Naast deze genoemde oplossingen zocht Bloemendal Bouw 
nog naar het overwinnen van een volgende uitdaging. 
Costa: “De woningen liggen in een winkelgebied, daarnaast 
liggen de warmtepompen op het dak en die maken ook 
geluid. Dus geluidsisolatie is ook een belangrijke factor.  
Alle dakelementen worden prefab aangeleverd uit onze 
fabriek, hier hebben wij de mogelijkheden en de ruimte om 
alles optimaal voor te bereiden en zo tijdwinst te boeken  
bij de installatie. De bewoners blijven namelijk gewoon thuis 
en die willen we zo weinig mogelijk belasten.”

DAKRAMEN VOOR SPECIALE SITUATIES
“De Dakea vertegenwoordiger overtuigde ons met het  
Ultima dakraam voornamelijk door de geluidsisolering.  
Het is belangrijk om goede partners te hebben bij dit soort 
complexe projecten,” legt Jan Costa uit. “Als ik eerlijk ben, 
was ik in het begin wel wat sceptisch, omdat ik Dakea nog 
niet kende. Maar de link met de VKR Groep, waar ook  
VELUX onder valt, gaf me wel vertrouwen in de kwaliteit. 
Doordat we een demo-woning gedaan hebben, hebben we 
ons kunnen overtuigen van de daadwerkelijke kwaliteit van 
de Dakea dakramen. Goede kierdichtingen, isolatiewaardes 
en uiteraard ook de prijs maken Dakea dan ook een goede 
oplossing voor ons als Bloemendal Bouw. Daarnaast is de 
20 jaar garantie ook een extra pluspunt richting de VVE die 
uiteraard ook betrokken is in dit project.” ■

Het in 1961 opgerichte bedrijf werd in 2003 overgenomen 
door het huidige management. De afgelopen 10 jaar moest 
men het niet alleen door de economische crisis loodsen,  
ook een verjonging was noodzakelijk om de strategie 
 (specialisatie in verduurzaming), te realiseren.  
Directeur Jan Costa vertelt hierover: “Zowel de verjonging als 
de focus op duurzaamheid hielp ons door de crisis en geeft 
ons vandaag de dag een voorsprong op andere bouw-
bedrijven van onze grootte. Wij richten ons vooral op duur-
zaamheid in nieuwbouw en renovatie van zowel woningen, 
scholen en panden voor defensie.”

PROJECT HAMERSHOF
“Elk project is speciaal in zijn soort, maar dit steekt er toch 
wel bovenuit qua impact en complexiteit,” zegt uitvoerder 
Wim van Dijk. “De eerste planning werd al gemaakt in 2015, 
maar het is nu pas dat de uitvoering gaat beginnen. Van het 
begin af aan was duidelijk dat de renovatie zo duurzaam 
mogelijk moest worden. De verbinding naar het gasnet 

PROJECTBESCHRIJVING

In het kader van de realisatie van 

‘Nul-op-de-Meter-woningen’ werkt  

Bloemendal Bouw momenteel aan 

de renovatie van 97 woningen in 

het centrum van Leusden.

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



Icopal Universal
Kiezen voor  
duurzaam  
wordt beloond!

De juiste grondstoffen, een op maat gemaakt productieproces en na de zeer lange levensduur volledig 
recyclebaar. Deze combinatie maakt dat Icopal Universal door NIBE is verkozen tot groenste dakbedekking 
van Nederland. Hiermee is Icopal Universal dé milieureferentie voor duurzame daken! Eén laag volstaat 
voor een ijzersterk dakbedekkingssysteem. 

Daarom kunnen gebouweigenaren die kiezen voor Icopal Universal in 2018 gebruik maken van de fiscale 
regelingen ‘Milieu-investeringsaftrek’ (MIA) en de ‘Willekeurige afschrijving milieu-investeringen’ (Vamil). 
Beide regelingen gelden voor de toepassing van Icopal Universal en bieden tot bijna 10% fiscale korting op 
zowel het materiaal als de applicatie. 

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website 
www.icopal.nl/fiscaal-voordeel.

Bijna 10% korting
voor uw klant op 
Icopal Universal

Part of BMI Group 

   

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

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

Dé dak- en gevelspecialist!

GEREEDSCHAPPEN    SNELLE SERVICE    VAKKUNDIG ADVIES    CURSUSSEN    VEILIGHEIDSARTIKELEN    

MAATWERK   DAKSYSTEMEN   HELLEND DAK- EN GEVELBEKLEDING   GOOTSYSTEMEN   LASEREN EN OSSENOGEN    

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

Interesse? Kijk dan op www.zinkunie.nl/vacatures voor onze openstaande vacatures.

MediakaartRoofs_advertentie_16-5-2018.indd   1 24-5-2018   10:37:10
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Omdat er meer mogelijk is op platte daken, wordt er ook meer verwacht  

van de producten waaruit het dak is opgebouwd. Fabrikanten van 

 mechanische bevestigingsmiddelen denken mee. Guardian uit Helmond 

sloot zich onlangs aan bij de Stichting Roof Update om haar innovatiekracht 

en samenwerking te vergroten, alsook de kennis in de markt over producten 

en haar toepassing.

Mechanische bevestigingsmiddelen 
voor een markt in beweging

STICHTING ROOF UPDATE

installaties aan koeling of verwarming.  
De verwachting is dat dit mogelijk is met behoud  
van de kwaliteit van het dak. De kop van de schroef- 
kop in het isolatiepakket kan door het bitumen steken  
als de isolatie plaatselijk wordt ingedrukt. Als er gelopen 
wordt op het dak, kun je daarom gebruik maken van 
 stapzekere mechanische verbindingsmiddelen. Met een 
extra kapje over de metalen kop of de variant met een 
 telescopische tule wordt beschadiging voorkomen.”

“Steeds meer werken we samen met productontwikkelaars 
van dakproducten om tot een zo optimaal mogelijk geheel 
te komen waarin dakbedekking gegarandeerd onder  
alle omstandigheden vast blijven zitten,” voegt Jost toe.  
“Voor ons is het een uitdaging met de opdrachtgever mee  
te denken. Welke functie gaat het dak vervullen en voor  
hoe lang? Als na drie jaar het groendak plaatsmaakt  
voor een speeltuin, heeft dat gevolgen voor de mecha-
nische bevestiging.”

DAKDEKKER IS LEIDEND
Afhankelijk van de ondergrond, de opbouw van het dak, 
de ligging in het windgebied en lokale omstandigheden 
bepaalt de leverancier het aantal bevestigers per vierkante 
meter. Meestal in opdracht van de dakdekker. Peeters: 
 “Architecten besteden doorgaan weinig aandacht aan dit 
toch essentiële aspect. Dit is toch het vakgebied van de 
dakspecialist. Op basis van rekenmodellen maken wij een 
 offerte. Meestal hebben dakdekkers een voorkeur voor een 
bepaald merk. Het komt niet vaak voor dat een dakdek-
ker met de door ons opgestelde offerte gaat shoppen bij 
anderen” Jost: “Dat zou ook niet aan te raden zijn want elke 
leverancier heeft producten met net weer even andere 
eigenschappen. En de bevestiging betreft maar een fractie 
van de kosten van het totale dak.” 

“Belangrijk is dat wij bereikbaar zijn voor de levering van  
de producten en vragen van dakdekkers,” voegt Jost toe.  
“En zorgen voor kennisoverdracht.” Net als diverse andere 
leveranciers heeft ook Guardian een cursusaanbod om de 
vakmensen op het dak op de hoogte te brengen van de 
ontwikkelingen en te instrueren over de juiste toepassing  
van de diverse producten. 

WINDBELASTING ZIT WEL GOED
De herfst brengt al de eerste krachtige winden met zich 
mee. De bevestiging van het isolatiepakket en verschillende 
lagen waaruit het plat dak is opgebouwd, wordt op de proef 
gesteld. “We zien nog geen extreme veranderingen in wind-
belasting zoals je die wel ziet bij regenbuien.” Jost vertrouwt 
op de berekeningen. “De door ons gemaakte berekeningen 
houden rekening met weersomstandigheden die eens in  
de 50 jaar kunnen voorkomen. Die extreme omstandigheden 
hebben we nog niet gehad.”

Jaarlijks maakt het bedrijf meer dan 2000 windbelasting-
berekeningen. Het bedrijf ontwikkelde hiervoor samen met 
een Zweedse partner de Roof Calculator waarmee voor  
alle Europese landen een correcte windlastberekening is  
uit te voeren. Deze berekening is conform de Eurocode, 
 waarbij rekening wordt gehouden met de Nationale Bijlagen 
en indien gewenst de Amerikaanse FM-methodiek. 

SAMENWERKING
Nadat het bedrijf in 2001 is opgericht en onder de naam 
Afast op de Nederlandse markt acteerde, is het bedrijf 
explosief gegroeid. Onder de naam Guardian blijft die groei 
doorzetten. Jost: “We zijn zo sterk gegroeid door onder meer 
ons hoge niveau aan service en advisering. Met de diversiteit 
aan projecten die we voorgeschoteld krijgen, is samen ope-
reren in de markt steeds belangrijker. Daar proberen we het 
onderscheid te maken in het ontzorgen van de markt, hoog 
kennisniveau en ondersteuning van de dakdekkers.”

Peeters: “Samenwerking is een belangrijke voorwaarde  
voor succes in de markt. Daarom is deelnemen aan  
de Stichting Roof Update voor ons een interessante keuze. 
We kunnen samen met de deskundigen van de stichting 
advies geven over het totale dakpakket.” 

Veelgemaakte fouten in windlastberekeningen zijn:
•  er wordt een te lage (interne) binnendruk coëfficiënt (Cpi) 

gehanteerd;
•  de factor voor externe druk of zuiging (Cpe) wordt  

verkeerd berekend;
•  windsnelheden wordt verkeerd ingevoerd
•  hoogte dakrand of gebouwhoogte wordt verkeerd  

ingevoerd
•  diktes en afstanden van profielen van de ondergrond  

worden verkeerd aangenomen

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Er is meer mogelijk op platte daken en daar moeten de ont-
wikkelaars van bevestigingsmiddelen continu op inspelen. 
Manager business development Mark Peeters en kwaliteits-
manager Peter Jost (HR/Quality and Safety) van Guardian 
houden zich dagelijks bezig met het optimaliseren van het 
productassortiment, de distributie, het delen van kennis en 
innovatie. De wereld van mechanische bevestigingsmidde-
len gaat verder dan een metalen schroef, schroefplaatjes, 
inductieverbindingen  of een schroef met kunststof tulen.

Peeters: “Het dak is een speelveld waar nog veel op te 
 ontwikkelen valt. Nu merken we al dat er steeds meer men-
sen op het dak moeten zijn. Voor bijvoorbeeld installatie  
en onderhoud aan zonnepanelen, voor toegevoegde  

Steeds meer mogelijkheden op daken vereist samenwerking  

en innovatie.

Het stormseizoen is weer aangebroken. Samen met dakdeskundigen 

maken we onze daken weerbaar!

De kracht van het verbinden zit in kleine details:

1.  Pull-out sterkte van bevestiger uit de onder-

grond, test ETAG 006 Annex D;

2.  Pull-through sterkte van plaatje/tule en  

dakmembraan, windkisttest EN:16002;

3.  Pull-over sterkte bevestiger en plaatje/tule,  

test ETAG 006 Annex D.



PREFALZ
VERENIGD FLEXIBILITEIT, ELEGANTIE EN 
ONEINDIGE ONTWERPMOGELIJKHEDEN

PREFALZ
! bijzonder elegante vorm
! gering gewicht
! 12 standaardkleuren en blank aluminium
! 40 jaar materiaal- en kleurgarantie

WWW.PREFA.NL

product: Prefalz
kleur: gepatineerd grijs

locatie: Vilvoorde, Belgien
architect: Eva De Wachter

verwerker: A&S Dakwerken

roofs_Ins_94x265mm_PREFALZ.indd   1 12.09.2018   11:22:23

Klanten geven ons een 

8,6!

Klaar met puzzelen? Wij helpen u voortaan graag 
met o.a. speechwriting, powerpointproductie,  
individuele coachingsessies, videofeedback en 
gestructureerde evaluatie. In drie sessies al merk-
baar resultaat. Roofs-lezers € 100 korting!

Bel 085 4012600 
of bezoek onze site: 

Powerpoint  
Presentatie
Publiek  
Roofs  
Speech
Spreken  
Stem  
Storytelling
Zaal

Beamer  
Boodschap  
Coaching
Communicatie  
Doelgroep  
Evaluatie
Interactie  
Microfoon  
Pitch
Podium  

PRESENTEREN

EEN HEEL GEPUZZEL?

www.presentatieinstituut.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

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

Wij zijn er trots op de enige landelijke aanbieder te zijn die in staat is om onmiddellijk 
na opdracht razendsnel zetwerk op maat te zetten. Wij beschikken namelijk over 19 
industriële zetterijen verspreid door heel Nederland. Daardoor hoeft u nooit meer één of 
meerdere dagen te wachten op uw zetwerk, maar kan het altijd razendsnel ergens in de 
buurt voor u gezet worden! 

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

Ál onze vestigingen hebben een zetterij!
Zetwerk op maat van Drachten tot Maastricht.

Waarom zetwerk van Aabo Trading?

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

voorraad
• Landelijk te leveren of razendsnel  

af te halen 

Zetwerk in 
heel Nederland!
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De medezeggenschapsraad

bedrijf betreffen. Inmiddels komt een afvaardiging van  
het personeel gemiddeld 3 tot 4 keer per jaar bijeen. 
 Veiligheid, kwaliteit en HR-beleid zijn hierbij vaste agenda-
punten. Nu, jaren verder, is het geweldig te zien dat er steeds 
meer agendapunten ingebracht worden door het personeel. 
Je weet meer wat er leeft en je hebt de kans om één en 
ander uit te leggen. Helemaal top! Zowel de werknemers als 
de werkgever worden hier gelukkiger van.

Dat gebrek aan communicatie niet alleen bij ons een punt 
was, blijkt wel uit het feit dat we benaderd zijn door andere 
bedrijven met de vraag hoe wij dit aangevlogen hebben.  
Graag leggen wij dit uit. Maar bedenk wel dat ieder bedrijf 
uniek is en een eigen unieke aanpak nodig heeft. Soms is 
dat een flinke uitdaging met de nodige inspanning,  
maar wel met mooi resultaat: een gelukkige werkvloer! 

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

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Peter van Houtum, directeur Gebr. Janssen bv, Beugen

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

Enkele jaren geleden was er onrust onder het personeel.  
Een eigen waarheid werd ingevuld en groot gemaakt.  
De onrust verspreidde zich als een olievlek op de bouwwerk-
plek en in de bedrijfskantine. Waar rook was, is vuur opge-
vlamd. Het is wel allemaal weer goed gekomen, maar het 
had niet zo hoeven te zijn. Veel ergernissen, veel negativiteit, 
korte lontjes en een werkvreugde tot onder nul hadden 
 kunnen worden voorkomen.

Vaak is het zo dat de informatie niet terecht komt bij de 
 mensen die het moeten weten, of waarvan het handig is 
dat zij het weten. Ik merk het zelf nu nog steeds: als ik als 
directeur de bedrijfskantine in loop, dan smoren of stoppen 
gesprekken. Heel jammer. Beter is om te delen met elkaar. 
Want als je kunt delen, dan kun je ook vermenigvuldigen!  
Je moet het gesprek kunnen aangaan en een dialoog 
 starten. Juist hierin zit de win-win-situatie voor alle partijen.
In de afgelopen jaren hebben wij met de bedrijfsvoering niet 
stilgezeten. We hebben tijdens een personeelsvergadering 
aan de orde gebracht hoe in de toekomst zo’n grote onrust 
is te voorkomen. Geen van de partijen wilde nog in zo’n situ-
atie terechtkomen. De opzet van een ondernemingsraad of 
een personeelsvertegenwoordiging zou mooi zijn, echter, dit 
was voor ons nog een brug te ver.  
We zijn gestart met een medezeggenschapsraad, die functio-
neert als klankbordgroep voor allerlei aspecten die het 

VEILIG EN GEZOND WERKEN

Vitale, fitte, gezonde en gemoti-

veerde mensen in en om het 

 bedrijf - en balans in het leven:  

dat zijn de uitgangspunten van het  

vitaliteitsmanagementprogramma 

‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

Dakspecialisten op internet

www.euroaluminium.nl www.vebidak.nl

www.eurofast.nl

www.flowlight.nl

www.firestonebpe.nl

RubberGard™ EPDM 
en UltraPly™ TPO Daksystemen

Experts in 
dak- en gevelgroen

www.btl.nl

www.domelichtstraten.nl

www.zinkmeesters.nl

www.aabo.nl

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.

AABOZINK

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabo�x.nl

DakInspectie DakInspectie DakInspectie
AdviesBuro

AABOTOOLS
Gereedschap voor professionals.

www.aabotools.nl

«tools for 
professionals»

www.leister.nl We know how.

www.provatherm.nl

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

www.weversbv.nl

Gereedschappen & machines
voor loodgieters & installateurs

www.weversbv.nl

www.continu-isolatie.nl

www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

www.daktechniekholland.nl

www.beelenbv.nlwww.sealeco.nl

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

 www.eyecatchersafety.com

www.mawipex.nl

www.braberdakmaterialen.nl

Hodak Dakmaterialen B.V.
Ruysdaelbaan 3 
5642 JJ Eindhoven

T.  040 - 280 72 65 
E. info@hodakdakmaterialen.n 
W. www.hodakdakmaterialen.nl
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agenda
9-11 oktober 2018
Vakbeurs Energie 2018
Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch
Info: www.vakbeursenergie.nl

13 november 2018
Probasys Benelux Management Symposium 2018
Mariënhof te Amersfoort
Info: www.probasysbenelux.nl

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

20-22 november 2018
Asbestos 2018 
Evenementenhal Gorinchem
Info: www.asbestos-int.com

30 november 2018
Belgian Roof Day 2018
Brussels Kart Expo, Brussel (B)
Info: www.belgianroofday.be

ALTENA DAKSPECIALITEITEN OPENT NIEUWE VESTIGING  
IN APELDOORN

Per 1 oktober opent Altena Dakspecialiteiten een nieuwe 
vestiging in Apeldoorn. De dakgroothandel levert sinds 
midden vorige eeuw materialen voor het hellende dak  
en in 1997 zijn daar de materialen van bijna alle gere-
nommeerde producenten voor het vlakke dak aan 
 toegevoegd. Als onderdeel van de Altena Groep is ook 
Altena Dakspecialiteiten zeer actief op het gebied van ge-
zond en duurzaam bouwen. Het groendaken-programma 
is een voorbeeld van dit actieve beleid.

UNETO-VNI KRIJGT NIEUWE NAAM: TECHNIEK NEDERLAND
UNETO-VNI gaat verder onder de naam Techniek Nederland. Het bestuur van de vereniging heeft dat op 6 september 
in een speciale vergadering besloten. De vereniging voor ondernemers in de installatiebranche en de technische 
detailhandel voert de nieuwe naam in op 15 januari 2019.

‘LEADAX BETER VOOR MENS EN MILIEU’ 
Onderzoek door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en 
Ecologie (NIBE) laat zien dat loodvervanger Leadax mens en 
 milieu 54% minder schade toebrengt dan lood. Om de impact 
van wieg tot graf te kunnen beoordelen, werd alle mogelijke 
impact van het delven van de grondstoffen, het transport, de 
fabricage, het gebruik in het bouwproces en de eventuele   
sloop na 50 levensjaren onder de loep genomen. “De totale 
milieu-impact van een vierkante meter loodslab is €2,896.,”  
is in het onderzoeksrapport te lezen. “Die van Leadax is €1,337. 
Dit betekent een reductie in milieu-impact van 54%.” Het NIBE 
wijst daarnaast nog op de lange levensduur van de lood-
vervanger en de efficiënte productie van het bouwmateriaal, 

waarmee weinig energie wordt gebruikt. Leadax is bovendien de eerste KIWA gecertificeerde loodvervanger na een uitgebreid 
verouderingstraject. En door gebruik te maken van een afvalstroom uit een andere industrie, is Leadax een circulair product.

LUXBOX BIEDT MODULAIRE DAKSERRE 
LUXboX levert een modulaire Dakserre, die is samen te stellen 
uit verschillende afmetingen dakvensters van VELUX en FAKRO. 
Door het modulair samenstellen is er voor ieder dak een oplos-
sing. Tussen de vensters is het mogelijk om een scheidingswand 
te plaatsen zodat de Dakserre over meerdere vertrekken te 
plaatsen is.  De serre is samengesteld uit materialen die voldoen 
aan KOMO of andere certificeringen die aan het Bouwbesluit 
voldoen. Door de hoge isolatiewaarde (Rc=6.0) en de onder-
houdsvrije buitenbekleding past het in de huidige bouwcultuur 
en voldoet het aan de normen van het Bouwbesluit.

VELUX VERWERKT 100 JAAR OUD HOUT  
TOT NIEUWE DAKRAMEN
In samenwerking met grondstoffendelver A. van Liempd 
Sloopbedrijven geeft de VELUX Groep een tweede 
leven aan gebruikt hout. Woningcorporatie Woonbedrijf 
uit Eindhoven is de eerste die hier gebruik van maakt. 
 Onlangs voorzagen zij ruim 90 van hun sociale huur-
woningen van deze, door FSC als Recycled hout gecer-
tificeerde, nieuwe dakramen: een belangrijke stap in de 
richting van circulair bouwen. Het hout is gewonnen uit 
gesloopte Rotterdamse woningen uit 1910.

Deze productinnovatie speelt in op het Rijksbrede pro-
gramma circulaire economie. Doel van dit programma  
is om vóór 2050 een circulaire economie te realiseren.  
In Nederland zijn (sociale)woningcorporaties steeds 
vaker op zoek naar duurzame oplossingen en manieren 
om circulair te bouwen en te renoveren, zodat ze voldoen 
aan nieuwe bouwvoorschriften, zoals de nZEB (BENG) en 
duurzaamheidsvereisten, zoals BREEAM. De VELUX Groep 
is hiermee de eerste partij in Europa die dakramen van 
reclaimed hout produceert. 

ROOFTOP REVOLUTION WINT VHG GROENPRIJS
De eerste dinsdag van september is Duurzame Dinsdag. Op 4  september 
nam Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en 
 Waterstaat, namens het kabinet in Den Haag een koffer in ontvangst met 359 voorstellen om Nederland duurzamer te maken. Ook werden er 
prijzen uitgereikt voor de meest innovatieve ideeën en projecten. De VHG Groenprijs ging ditmaal naar Rooftop Revolution uit Amsterdam.

Rooftop Revolution realiseert natuurgebieden op daken en steden. Ze adviseren bedrijven hoe zij aan de slag kunnen gaan met het 
 verduurzamen van daken, ondersteunen overheden in hun klimaatadaptatie ambitie en helpen ‘daklozen’ om hun uitzicht te verbeteren. 
 Rooftop Revolution kijkt ook naar de financiering van groene daken, opdat de kosten en baten van groene daken eerlijk kunnen worden 
verdeeld tussen de mensen die er baat bij hebben. 



Complete lijn dakdoorvoeren voor een 
beter resultaat en uiterlijk!
De 5-serie van Ubbink is een complete lijn dakdoorvoeren, waarbij
design is gecombineerd met topprestaties! Oplossingen voor rook-
gasafvoer van de HR ketel, mechanische ventilatie, rioolbeluchting
of combinaties daarvan.

De dakdoorvoeren kenmerken zich door veiligheid, duurzaamheid én 
installatiegemak. Dankzij de gepatenteerde spiraaltechniek zijn de 
doorvoeren gemiddeld 20% compacter dan andere modellen op de 
markt. Ook verkrijgbaar in verlengde uitvoeringen. Kies voor de 5-serie 
voor een beter resultaat én slank uiterlijk op uw dak! Download uw 
BIM tekeningen via www.ubbink.nl/bim.

High five voor 
prestatie en design!

Ubbink 5-serie

Rolux 5G MultiVent 5VSoloVent 5RRolux 5G Combi MultiVent 5V Combi

Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!
www.ubbink5serie.nl

UBB Adv 5-serie 230x300 Verw.indd   1 30-05-16   16:15

Volgende maand in Roofs:

Kedge Safety Systems bv www.kedge.nu

Isobouw www.isobouw.nl

Zoontjens www.zoontjens.nl

Triflex bv www.triflex.nl

Sievert www.sievert.be

ZinCo Benelux bv www.zinco.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Wecal www.wecal.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Guardian bv www.guardian.nl

Dakea www.altaterra.eu

Zinkunie bv www.zinkunie.nl Velux 

Icopal bv www.icopal.nl

Prefa www.prefa.com

Otto Wijnen www.ottowijnen.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Ubbink bv www.ubbink.nl

Skylux www.skylux.be

Kingspan Unidek www.unidek-eps.com

Wédéflex www.wedeflex.nl

Roosendaal Landscaping bv www.rlbv.nl

Kimmenade Nederland bv www.kimmenade.com

IKO nl.iko.com

Jet Bik www.jet-bik.nl

Kingspan Insulation www.kingspan.com

Roof Safety Systems www.rss-roof.com

All Up www.all-up.nl

Artilan bv www.artilan.nl

WireworkeR www.wireworker.nl

Snakeline bv www.snakeline.nl

Aabo Greentech bv www.aabogreentech.nl

Bitasco www.bitasco.nl

HDO Dakbedekkingen bv www.hdobv.nl

Actiondak www.actiondak.nl

Boko www.boko.nl

Daksafe www.daksafe.nl

Unilin Insulation bv www.unilininsulation.com

Mawipex Handelsmaatschappij bv www.mawipex.nl
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Adverteerdersoverzicht

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

SPECIAL
Brandveiligheid

AAN TAFEL MET…
Ad Verhoeven van SBD

DAK VAN HET JAAR 2018
Arenapark Hilversum

JUBILEUM
30 jaar Nieman Raadgevende Ingenieurs

De volgende Roofs verschijnt op 6 november 2018
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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
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Unidek Platinum Kameleon
 UNIVERSEEL TOEPASBARE THERMISCHE DAKISOLATIE

www.unidek-eps.com
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