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Mensenkennis

Een vraag die in dit verband steeds weer terugkeert, is die
naar de eindverantwoordelijkheid. Van wie is het dak
eigenlijk? Die vraag wordt dikwijls gesteld met (letterlijk) de
blik naar boven gericht: wat gebeurt er met die vakkundig
aangelegde waterdichte laag als andere partijen er hun
groenpakket, zonnepanelen, tegels, zwembad, loungebar,
etc. op aanleggen? Het gaat er zoals bekend niet altijd even
zachtzinnig aan toe op het dak en respect voor andermans
werk spreekt niet vanzelf. Maar zodra het dak begint te
lekken, wordt er vaak slechts naar één partij gekeken:
de dakdekker.
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40 jaar
bewezen levensduur

In de loop der jaren heb ik het accent van de discussies
zien verschuiven. Waar het voorheen bijvoorbeeld ging
over brandveilig detailleren, of over de krimp van isolatie
materiaal, gaat het nu veel meer over de vergezichten:
wat is er zoal mogelijk met het dak en hoe wordt deze mogelijkheid optimaal benut, in technisch, functioneel en esthetisch opzicht? En de redactieraad zou de redactieraad niet
zijn, als ze niet voortdurend zouden wijzen op de frictie tussen
droom en daad. De overheid stelt ambitieuze plannen op,
de leveranciers beloven gouden bergen en op het dak is
het uiteindelijk de dakdekker (al dan niet in samenwerking
met de hovenier en/of installateur) die al die dromen
waar moet maken.

Je hoort wel dat het in
deze tijd van levensbelang
is om strategische samenwerkingsverbanden aan te
gaan en dat lijkt me inderdaad een waarheid als een koe.
Vakmanschap alleen is niet genoeg,
mensenkennis is tegenwoordig minstens zo belangrijk.
Of preciezer gezegd: mensenkennis wordt steeds meer
onderdeel van het vakmanschap. Net als zelfkennis,
trouwens. Want hoe vaak wordt er niet in een onmogelijke
situatie eindeloos geprutst, om het werk toch maar binnen
de gestelde termijn af te krijgen? Voldoende zelfkennis om
de vraag te stellen: hoe kom ik toch steeds in die onmogelijke
situatie terecht? De vraag stellen is haar beantwoorden.
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het meestal toch niet te werken,
zeker als het bijzondere daken
betreft. Dan is het dak ineens
van die hoogwaardigheidsbekleder die het lintje
doorknipt en van een
heleboel andere mensen – maar niet van
de dakdekker.
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Twee keer per jaar vergadert de redactie van Roofs met de
leden van de redactieraad en behalve dat dit gezellig is,
en de maaltijd beter dan wat ik zelf doorgaans in elkaar
draai, zijn deze avonden altijd interessant en rijk aan ideeën.
De redactieraad bestaat, zoals wellicht bekend, uit mensen
uit het veld: allemaal experts op hun eigen deelgebied en
allemaal zijn ze behept met een kritische blik en een gezonde
dosis eigenwijsheid. Officieel zit ik die vergaderingen voor,
maar ik ben die avonden vooral bezig met luisteren: waar
lopen deze mannen (want het zijn vooralsnog allemaal
mannen) zoal tegenaan, wat zijn hun bevindingen, waar verbazen ze zich over, wat zijn hun frustraties, hun vragen,
hun wensen? En omdat de ongeschreven afspraak is dat
alles wat in de kamer wordt besproken daar ook blijft,
gaan ook de leuke anekdotes over tafel.
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Edwin Fagel

Wanneer we de blik naar beneden richten (wat zit er ónder
de dakbedekking?), is de kans levensgroot dat de dakdekker opnieuw in de hoek terechtkomt waar de klappen vallen.
Op het moment dat hij begint te werken, immers, accepteert
hij de ondergrond. Terwijl dat in lang niet alle gevallen een
goed idee is. Als er gaandeweg problemen ontstaan, omdat
de ondergrond mankementen vertoont, wordt er vaak
slechts naar één partij gekeken: de dakdekker.

DERBIGUM NEDERLAND B.V.
Veldsteen 52 - Postbus 3270 - 4800 DG Breda
Tel. 015 215 40 00
infonl@derbigum.com - www.derbigum.nl

Het antwoord op de vraag van wie het dak is, lijkt dus simpel
te beantwoorden: het dak is van de dakdekker. Maar zo lijkt

Roofs

3

Colofon

INHOUD

Middenwaard 129e • 1703 SC Heerhugowaard
Tel: 072-5400335 • Fax: 072-5405131
info@lumail.nl • www.roofs.nl • www.dakweb.nl

6

ISSN: Nr. 1566-1458

54

UITGEVER Palmyra Lindeman
HOOFDREDACTIE
Edwin Fagel • Tel: 072-5470309 • edwin@lumail.nl
REDACTIERAAD

80

20

Ton Berlee, Albert Jan Kerssen, Otto Kettlitz, Marco de Kok,
Dirk Lindeman, Palmyra Lindeman, Paul van Roosmalen,
Paul Verkaik, Theo Wiekeraad
REDACTIEMEDEWERKERS
Ronald van Bochove, Martijn van den Bouwhuijsen, André van den Engel,

Deze maand in Roofs

80	STICHTING ROOF UPDATE
Groenvoorziener brengt theorie in praktijk

Peter van Houtum, Bram Kranenburg, Renée Rooijmans, Erik Steegman

3	COLUMN
VORMGEVING/OPMAAK

Mensenkennis

84	PRODUCTNIEUWS
A&T Prefab introduceert hybride dakelement A&T-BR.Q

Sandra Remiëns, Heerhugowaard • www.alasandra.nl

CO
N

%
98LUCHT

.ind
mm

nid

300

30x

.u
w

n_2

leo

w

me
d

Roofs
1

BE
LO
O
PB
AA
RH
EI
D

17

08-

2854
08:

Nieuws voor en door de dakenbranche

om

.c

ps

-e

ek

• De kosten voor een jaarabonnement bedragen €50,- excl. 6% btw per jaar.

w

Ka

102	NIEUWSLIJN

HET ENIGE OBJECTIEVE VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

Opgave abonnementen uitsluitend schriftelijk bij de uitgeverij t.a.v. de
abonnementenadministratie of via e-mail: abonnementen@lumail.nl.

T

m
tinu

Met GAan in de Bouw beschikt de hellende
dakenbranche weer over vakopleiding

N

Pla

20	OPLEIDINGEN

ROOFS NOVEMBER 2018

ABONNEMENTEN

STA

ek

nid

_U

99	VEILIG EN GEZOND WERKEN
‘Wat zeg je?’ ‘Otoplastieken!!!’

ADMINISTRATIE Palmyra Lindeman • palmyra@lumail.nl

n

adv
40_

Uitreiking Dak van het Jaar 2018

t io

Vier C’s centraal tijdens jubileum
Nieman Raadgevende Ingenieurs

16	FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE 2019
OPLAGE 7.500 exemplaren

la

96	JUBILEUM
118

VERSCHIJNINGSFREQUENTIE 12 x per jaar

su

Is isolatiemateriaal recyclebaar?

96

Nieuwe materialen uit oude zooi

U

12	ERIK EN DE ANDEREN

90	DUTCH DESIGN WEEK

n ATIE
eo OL
el KIS
m E DA
Ka MISCH
R
um HE
in RE T
at BA
Pl EPAS
ek TO
id SEEL
Un NIVER

DRUK Senefelder Misset, Doetinchem

Een futuristische logistieke hub

In

6	HET DAK VAN HET JAAR 2018
ADVERTENTIE-EXPLOITATIE Jan Suijk • Tel: 072-5400335 • jan@lumail.nl

24	DAGBOEK VAN EEN ‘DAKBOSWACHTER’
Stedelijk tuinieren

• De kosten voor elk extra jaarabonnement bedragen € 25,- excl. 6% btw per jaar.
• Digitaal abonnement € 25,- excl. 21% btw per jaar.

ABONNEMENTENADMINISTRATIE
abonnementen@lumail.nl.
VERANTWOORDING
Hoewel uiterste zorgvuldigheid wordt betracht, kunnen redactie en uitgever

27	COLUMN DAKENMAN VAN HET JAAR 2017
Bitumenrecycling (3)

30	HET DAK VAN HET JAAR 2018
Een aangenaam buitenverblijf op een parkeergarage

36	HELPDESK VEBIDAK
Hoed u voor pseudo-dakdekkers!

geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden. De artikelen
advertorials vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het redactieteam.
COPYRIGHT
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of
gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

4

Roofs

40	AAN TAFEL MET… AD VERHOEVEN
Heb je veilig gewerkt, of heb je gewoon geluk gehad?

76	BEDRIJFSNIEUWS
Esdec Innovation Center jaagt duurzaamheid
en innovatie aan

46	
NIET HET ONTSTAAN, MAAR DE VERSPREIDING VAN
VUUR IS HET GEVAAR
52	
‘AANSCHERPING BRANDTESTEN NOODZAKELIJK’
54	
MOET IEDER EPDM-DAK VLIEGVUURBESTENDIG ZIJN?
60	
TOEPASSING GRAFIET ZORGT VOOR
BRANDWERENDHEID DAKBEDEKKING
64	
EEN ONGELUK ZIT IN EEN KLEIN HOEKJE
66	
ORIËNTEREND ONDERZOEK NAAR OORZAAK
BRANDEN OP DAKEN MET ZONNEPANELEN
70	
PLEIDOOI VOOR GROOTSCHALIG TESTEN
74	
NIEUWSLIJN SPECIAL BRANDVEILIGHEID

WWW.DAKWEB.NL

verwoorden niet per definitie het standpunt van de redactie. De teksten van

Special brandveiligheid

JAARGANG 27

• Losse exemplaren € 5,50 excl. 21% btw.

VOORPAGINA
Kingspan Unidek

Roofs

5

J

Het Dak van het aar 2018

Een futuristische
logistieke hub

Vanwege de buisvorm moest de Kalzip deels worden getoogd.
De aluminium felsbanen met kleine radii zijn in de fabriek in
Koblenz voorgetoogd met walsen. De delen met grote radii
kregen een getoogde vorm tijdens montage door het eigen
gewicht. De 0,4 meter brede Kalzip banen zijn aan weerszijden, bij de overgangen, gefelst om de uiteinden van Klipps
(aluminium of kunststoffen houders). Die Klipps steunen
op een raamwerk van stalen U-profielen en stalen omega
profielen. Zowel de Klipps, U-profielen als omega profielen zijn
gefixeerd met verzinkt stalen zelfborende schroeven.

In Tilburg verrees in een jaar bouwtijd een hypermodern logistiek complex,
waarvan de naam verwijst naar de bijzondere vorm. In distributiecentrum
The Tube worden producten met robotwagens opgeslagen en verzameld.

Een deel van de Kalzip is vanaf hoogwerkers gemonteerd, een deel
vanaf steigers en een deel vanaf de buis-in-opbouw.

Het project kreeg een BREEAM Outstanding-label voor het extreem
duurzame ontwerp.
Tekst: Martijn van den Bouwhuysen
Foto's: ZND Nedicom

Distributiecentrum The Tube op bedrijvenpark Het Laar herbergt 40.000 m² magazijn, 17.400 m² Value Added Logistics
(VAL) en 3.400 m² kantoor. In de VAL worden producten
gelabeld, geprijsd en/of verpakt. Het kantoor bevindt zich
aan de rechterzijde van het gebouw en deels boven de
expeditiezone met 37 docks en twee vrachtwagendeuren op
maaiveldniveau. In het distributiecentrum, dat ook dient als
hoofdkantoor van Rhenus Logistics Nederland, worden onder
meer producten voor de gezondheidszorg opgeslagen en
gereed gemaakt voor distributie. Zo’n 250 medewerkers
gaan er aan de slag.
De locatie langs snelweg A58 was bepalend voor de
vormgeving van de zuidzijde van het logistieke centrum.
“Dokvast wilde een blikvanger,” zegt projectarchitect Hung
Tran namens Habeon Architecten. “Een rechthoekige, ‘statische’ doos zou geen recht doen aan de dynamiek van de
locatie. Na verschillende studies kozen we voor een organische en dynamische vorm: een gekantelde, geëxtrudeerde
ellips. Uitsnedes uit deze buisvorm verhogen de esthetische
waarde én de functionaliteit. Met een grote uitsnede vanaf
maaiveldniveau maakten we ruimte voor de loading docks
én creëerden we een grote luifel. Met een uitsnede op
dakniveau maakten we ruimte voor zonnepanelen, die het
gebouw van energie voorzien.”

De Kalzip kwam met trailers aan op de bouwplaats in banen
van 0,4 meter breedte en 5,6 tot 31 meter lengte. ZND Nedicom,
die de gebouwschil engineerde en uitvoerde, gebruikte bij
de montage een verreiker met een 22 meter lange evenaarhijsbalk met dertien bevestigingspunten. “Een deel van de
Kalzip monteerden we vanaf hoogwerkers, een deel vanaf
steigers en een deel vanaf de buis-in-opbouw”, zegt project
leider Lars Bousrou. “Om veilig te werken op de buisvorm
gebruikten we harnassen met lifelines en valbeveiliging op
de dakranden.”
Het buisvormige gebouwdeel heeft aan de lange zijde en
op de kopse kanten een omlijsting met L-vormige aluminium
composiet platen (boeirand) en U-vormig aluminium
zetwerk (kappen). Aan de lange zijde van de buisvorm,
links en rechts, maakt de gebouwomlijsting een opvallende
twist. Bousrou zegt over die wokkel op ongeveer anderhalve
meter tot tweeënhalve meter boven maaiveld: “Om de
meervoudige kromming te materialiseren, hebben we het
aluminium composiet en aluminium zetwerk verspaand
en gebogen tot kleine passtukken. Daarop verlijmden we
vervolgens grotere, op maat gemaakte aluminium platen,
die ook waren verspaand en gebogen. Zo zijn er minder
materiaalovergangen zichtbaar en oogt de dakrand strak.”

VERDEKTE GOOT
Achter de Kalzip en tussen de Klipps, U-profielen en omegaprofielen bevinden zich twee lagen glaswol (300 mm dikte
in totaal). Voor een optimale warmte-isolatie is de bovenste
laag glaswol 20 mm ingedrukt tijdens de montage van de
cladding. De gebogen gebouwschil heeft een Rc van 6,0.
Achter het glaswol is de dampremmende laag, de geprofileerde staalplaat en de staalconstructie.

OMGEVINGSKLEUR WEERSPIEGELD

Uitsnedes uit de buisvorm verhogen de esthetische waarde én de functionaliteit.

6

Roofs

De gekantelde, geëxtrudeerde en opengewerkte buisvorm
is bekleed met een zilverkleurig Kalzip-felsdaksysteem,
ongeveer 6.500 m² in totaal. Die 1 mm dikke lichtmetalen
cladding weerspiegelt de kleuren uit de omgeving:
donkere lucht veroorzaakt een donker gebouw en andersom. De richting van de felsen en de ribben, haaks op het
maaiveld, en de schaduwwerking versterken de ronding.
“In combinatie met de vorm roept de lichtgrijze kleur het
beeld op van een high-tech futuristisch object dat langs
de snelweg is geland,” zegt Tran.

Om veilig te werken op de buisvorm gebruikten de bouwers
harnassen met lifelines en valbeveiliging op de dakranden.

Roofs
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De watergoot in het buisvormige gebouwdeel bestaat uit
een aluminium bovengoot, 30 mm steenwol en een stalen
ondergoot. De goot is verdekt weggewerkt. Hemelwater gaat
via een pluvia systeem naar beneden. Op maaiveldniveau
gaat het water direct de grond in. Een noodoverloop voert
het regenwater af richting de extra diep uitgegraven vijver.
Ter plaatse van het kantoor is de binnenzijde van The Tube
afgewerkt met hardhouten lamellen in een onzichtbaar
draagsysteem van leverancier Derako. Door deze lamellen
horizontaal boven elkaar te positioneren en te draaien,
kon de kromming van de buisvorm gevolgd worden.
“Een geweldig project om te engineeren en bouwen,
onder meer vanwege de ingewikkelde gebouwvorm en de
kwalitatief hoogwaardige materialen,” zegt werkvoorbereider Egbert Caron namens Heembouw. “Het detailleren en
inbouwen van installatiecomponenten in de ronde vorm van
The Tube was bijvoorbeeld een leuke, uitdagende klus.”
De achterkant en een groot deel van de zijkanten van het
distributiecentrum zijn vanaf de snelweg niet zichtbaar. Die
kanten van het gebouw zijn meer rechthoekig van vorm. Daar
bevinden zich het het magazijn en de Value Added Logistics.
De dakopbouw bestaat uit geprofileerde staalplaten,
PIR isolatie, 36.600 m² lichtgrijze PVC dakbedekking
en zonnepanelen.

De engineering en uitvoering vonden plaats op basis van leanprincipes, in samenwerking met onderaannemers en leveranciers. Caron licht toe: “Belangrijk was de pull-planning en het
onderlinge overleg tussen onderaannemers en leveranciers. De
start- en opleverdatum stonden vast. Met drie grote lean-sessies
(engineering, ruwbouw, afbouw) stemden we het werk haarfijn
af. Door lean te werken samen met vaste partners, konden we
effectief en efficiënt bouwen.” ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

In het atrium is de binnenzijde van de buisvorm afgewerkt met hardhouten lamellen in een onzichtbaar draagsysteem. Door de lamellen horizontaal boven elkaar
te positioneren en te draaien kon de kromming van de buisvorm gevolgd worden.

GETOOGD CONSTRUCTIESTAAL
Het distributiecentrum heeft een fundering met heipalen en
een in het werk gestorte begane grondvloer. De bovenbouw
bestaat uit stalen kolommen, liggers en windverbanden en
kanaalplaatvloeren. In totaal is ongeveer 2.600 ton staal verwerkt en 25.000 vierkante meter kanaalplaat. Het constructiestaal is vooraf aan de montage gestraald en voorzien van
een zink-fosfaat coating.
Caron: “Door de staalprofielen vooraf in de fabriek te togen
en op de bouwplaats aaneen te bouten, kreeg The Tube
de gewenste rondingen. Op een enkele plek was de ronding
te scherp om te kunnen realiseren met staalprofielen.
Reijrink Staalbouw maakte daarvoor speciale passtukken
die bestonden uit losse, aaneengelaste staalplaten. ”

De 290 meter lange, 158 meter brede en 18 meter hoge nieuwbouw
kreeg de hoogste duurzaamheidsscore voor een gebouw in Nederland:

De 290 meter lange en 158 meter brede nieuwbouw kreeg de
hoogste duurzaamheidsscore voor een gebouw in Nederland:
BREEAM-NL 98,48% voor het ontwerp (Outstanding).
“Duurzame toepassingen van The Tube zijn bijvoorbeeld
dimbare led-verlichting met bewegingsdetectie, 25.000 m²
zonnepanelen, drievoudig isolatieglas en een warmtepomp,”
zegt Caron. “We maakten het distributiecentrum in hoge
mate luchtdicht met een Qv;10 van 0,2. Om een Qv;10 van 0 te
bereiken, zouden de docks moeten verdwijnen en dat kan
natuurlijk niet bij een distributiecentrum.”

LEAN MET VASTE PARTNERS
De richting van de felsen,
haaks op het maaiveld,
en de schaduwwerking
versterken de ronding.

Hoofdaannemer Heembouw levert het project turnkey op.
Een deel van het distributiecentrum is al in gebruik genomen. De aannemer maakte samen met dochterbedrijf
Habeon Architecten het bouwkundige ontwerp in 3D.

BREEAM Outstanding 98,48% voor het ontwerp.

NIEUWBOUW DISTRIBUTIECENTRUM THE TUBE
• EINDGEBRUIKER:
• PROJECTONTWIKKELAAR:
• ARCHITECT:
• HOOFDCONSTRUCTEUR:
• INSTALLATIE-ADVIES:
• E-INSTALLATEUR:
• AIRCONDITIONING:
• HOOFDAANNEMER:
• STAALBOUWER:
• SCHIL TUBE:
• DAK-EN GEVELBEPLATING DC:

RHENUS LOGISTICS, TILBURG
DOKVAST BV, OISTERWIJK
HABEON ARCHITECTEN, ROELOFARENDSVEEN
PETERS EN VAN LEEUWEN, GOUDA
QUADRUANT4, OISTERWIJK
VAN DORP INSTALLATIES, BREDA
HOPPENBROUWERS TECHNIEK, HEESCH
HEEMBOUW, ROELOFARENDSVEEN
REIJRINK STAALCONSTRUCTIE, BREDA
ZND NEDICOM, ASTEN
CLADDING PARTNERS, OOSTERHOUT
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KEN JIJ EEN FABRIKANT
DIE JE 20 JAAR GARANTIE
GEEFT OP DAKRAMEN?
NU WEL.

Verwijder losse leislag zonder moeite!
Nooit meer vegen met de Milwaukee M18 FBL.
Een bekende situatie: voor renovatie of onderhoud dient de losse leislag op een dak
verwijderd te worden, maar met elke beweging van de bezem komt er meer leislag los
waardoor het reinigen een vrijwel oneindig karwei wordt.
Laat de bezem maar in de kast, want de superkrachtige Milwaukee M18 FBLis de meest
krachtige accublazer op de markt en daaom dé tool bij uitstek voor het leislagvrij maken van
een dak. Je blaast namelijk moeiteloos alle losse leislag weg, zonder dat je de vaste leislag
losmaakt. Daarnaast is hij natuurlijk inzetbaar als bladblazer, maakt moeiteloos daken vrij
losliggend vuil, goten vrij van blad en is ten slotte ook ideaal om bijvoorbeeld de aanhanger,
laadbak of apparatuur mee schoon te blazen. En dankzij de krachtige 18 Volts accu kan dat
overal zonder snoer! Dus waarom zou je vegen, als je kan blazen?

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.

De Milwaukee M18 FBL accublazer is vanuit al onze vestigingen leverbaar. Voor het kleinere
schoonblaaswerk leveren wij tevens de M18 BBL handblazer. Beiden werken op het M18
accusysteem van Milwaukee. Accu’s zijn apart verkrijgbaar.

Álles voor het dak.
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

www.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

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

ERIK EN DE ANDEREN

Is isolatiemateriaal
recyclebaar?
De respectievelijke isolatiebranches gaan prat op de recyclebaarheid van
hun materialen. Maar in hoeverre klopt dit? En wat is de verantwoordelijkheid
van de dakdekker in dit proces?

Erik Steegman
Isoleren is volgens de Trias Energetica de eerste stap in het
proces van verduurzaming. De Trias Energetica is de meest
toegepaste strategie om energiebesparende maatregelen
te nemen, zodat ze op een efficiënte manier (zo duurzaam
mogelijk) samenwerken. Stap 2 stelt dat er duurzame
energie gebruikt moet worden en Stap 3 dicteert dat als er
fossiele energiebronnen gebruikt worden, deze energie zo
efficiënt mogelijk gebruikt moet worden. De eerste stap is het
beperken van de energievraag. Isoleren is hier een essentieel
onderdeel van, maar is isolatiemateriaal zelf wel duurzaam?
Kunnen we het bijvoorbeeld recyclen?

PIR
Op dat gebied zijn er bij PIR vele mogelijkheden. Eén daarvan is het vermalen van het materiaal om het vervolgens te
persen tot zeer drukvaste platen, die bijvoorbeeld gebruikt
worden in deuren, caravans of treinen. Daarnaast kan ook
PUR-schuim gerecycled worden tot verpakkingsmateriaal
en wordt het bijvoorbeeld ook gebruikt voor verwerking in
geluidsisolerende producten. Inmiddels is de techniek zo ver
dat ook grondstoffen worden teruggewonnen uit PIR en PUR.
Eén van de basisingrediënten van dit materiaal is polyol.
Na herwinning uit gebruikt isolatiemateriaal kan in een
nieuwe isolatieplaat tot 30% van deze herwonnen polyolen
gebruikt worden, zonder dat de eigenschappen van het
isolatiemateriaal aangetast worden.
PIR bevat vanwege zijn gesloten cellenstructuur een grote
hoeveelheid energie. Deze energie kunnen we terugwinnen
uit het isolatiemateriaal in de vorm van warmte en elektriciteit.
Bij dit proces is er alleen wel sprake van CO2-uitstoot.
Gelukkig is het sinds kort mogelijk om CO2 om te zetten in
nieuwe grondstoffen en ook in de PU-branche zijn diverse initiatieven, waarbij deze ontwikkeling wordt ingezet. Momenteel
wordt deze technologie al toegepast voor zachtschuim
in matrassen en gestoffeerde meubels, CO2 dient hier als
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STEENWOL
Erik Steegman NDA Duurzaam Dak Concept

grondstof. Het zal niet lang meer duren voor CO2 ook als
grondstof bij de productie van isolatiemateriaal gebruikt
kan worden.

EPS
Ook de EPS-branche gaat prat op de recyclebaarheid van
het materiaal. Recyclen van EPS kan op twee manieren:
vershredderen of persen. Bij vershredderen wordt het restmateriaal gecontroleerd op vreemde stoffen, vervolgens
verbrokkeld en dan vermalen tot op het niveau van de
oorspronkelijke EPS-parels. Die worden zo nodig gefilterd en
gezeefd op grootte. Het materiaal dat zo ontstaat kan zonder
enige verdere bewerking weer worden bijgemengd bij de
productie van nieuw EPS. Deze methode is geschikt voor alle
EPS, zowel verpakkingen, moulded parts als isolatiemateriaal.
Voor (dak)isolatiemateriaal gaat de voorkeur uit naar deze
methode, omdat de teruggewonnen EPS-parels weer gebruikt kunnen worden als isolatiemateriaal voor woningen.
Zo is de cirkel rond en krijgt de EPS weer een langdurige
toegevoegde waarde.

Die 100% recyclebaarheid wordt ook geclaimd door steenwol producenten. Ook steenwolresten kunnen opnieuw
worden verwerkt in dakisolatieproducten. De steenwol wordt
tot briketten geperst, om vervolgens te worden hergebruikt
als grondstof voor de productie van nieuwe hoogwaardige
steenwol. De fabrikant kan op deze manier nieuwe producten maken die tot 50% bestaan uit gerecyclede grondstoffen.
Iedere fabrikant die bij de Mineral Wool Association is
aangesloten, heeft als doelstelling zoveel mogelijk gerecycled materiaal en zo min mogelijk nieuwe grondstoffen
te gebruiken.

we dat fabrikanten al deze issues in kaart hebben gebracht
en proberen te ondervangen. Door bijvoorbeeld efficiënte
rijroutes te plannen: leveringen en het ophalen van snijafval
te combineren.
Wij dakdekkers kunnen ook een bijdrage leveren aan
het verbeteren van dit proces. Zo is er onlangs door
NDA-lidbedrijf Van Venrooy Dakbedekking meegewerkt aan
een demontabel pand. Dit is een pilotproject van Nexteria
geweest. Zij hebben ’s werelds eerste volledig demontabele
pand gerealiseerd en het dakdekkersbedrijf heeft ervoor
kunnen zorgen dat ook het dak weer schoon gerecycled
kan worden.

SCHOON MATERIAAL
In dit laatste voorbeeld van steenwol benoemen we al een
klein beetje waar de schoen wringt bij recycling van alle
isolatiematerialen. We noemen steenwolresten, oftewel,
productierestanten en snijafval. Schoon materiaal kunnen
we zonder meer recyclen, mits we natuurlijk wel gebruik
maken van de retourservice voor snijafval van fabrikanten.
Maar aan het einde van de levensduur is isolatiemateriaal
doorgaans vervuild en dat maakt recyclen moeilijker.
Daarbij komt natuurlijk de CO2-uitstoot die we produceren
als we het te recyclen materiaal vervoeren. Gelukkig zien

Kortom, u mag met een gerust hart uw opdrachtgever
informeren over de recyclebaarheid van isolatiematerialen
op het dak, maar besef dat wij hier samen voor verant
woordelijk zijn. ■
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Dak van het Jaar 2018

Vrijdag 22 maart 2019
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

Dak van het Jaar 2018
Deze avond wordt u aangeboden door:
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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

Vrijdag 22 maart 2019
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

• Aanvang feestavond 18.45 uur, inloop vanaf 18.00 uur
• Inclusief diner, hapjes en drankjes (tapbier, huiswijn en frisdrank)
• Uitreiking Dak van het Jaar steilDAK
• Bekendmaking Dakenman- of vrouw 2018 Roofs
• Bekendmaking Dakenman- of vrouw 2018 steilDAK
• Uitreiking Dak van het Jaar Roofs
• Optreden Gerard Ekdom
• Einde avond ca. 24.00 uur

Hotel Zuiderduin - Zeeweg 52 - Egmond aan Zee - info@zuiderduin.nl - www.zuiderduin.nl/dakvanhetjaar

FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE 2019

Uitreiking Dak van het Jaar 2018
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 awards voor het Dak van het Jaar 2018 worden uitgereikt.
Ook zal voor zowel de platte als de hellende dakenbranche de
Dakenman of -vrouw van het Jaar worden gekozen.

Albert Jan Kerssen

Otto Kettlitz

Marco de Kok

Paul van Roosmalen

Paul Verkaik

De feestavond wordt georganiseerd om de kwaliteit die in de
dakenbranche aanwezig is te tonen en te vieren. Tijdens de
feestavond zullen allerlei 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
opgebouwd uit de redactieraden van de respectievelijke
vakbladen Roofs en steilDAK, zullen zich over de genomi
neerde projecten buigen. Tijdens de feestavond zullen de
jury’s de bijzonderheden van de respectievelijke 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.
Voor de projecten van Roofs bestaat de jury uit:
• Albert Jan Kerssen (BTL Advies)
• Otto Kettlitz (Nieman-Kettlitz)
• Marco de Kok (Low and Bonar)
• Paul van Roosmalen (Gemeente Rotterdam)
• Paul Verkaik (BDA Opleidingen)
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,
architecten, leveranciers en verwerkers behelst, zullen ook
tijdens de feestavond aanwezig zijn. Na de prijsuitreiking
zal DJ Gerard Ekdom een geweldig feest verzorgen.
De toegang tot de feestavond is gratis. Aanmelden is vanaf
nu mogelijk via www.dakvanhetjaar.nl/aanmelden. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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THE PROOF IS
IN THE EXPERIENCE.

OPLOSSINGEN
VOOR PLATTE DAKEN

ALL-IN
VERZEKERDE
GARANTIE
BIJ PLATTE DAKEN DENK JE AAN ANJO!
Anjo ontwikkelt en produceert innovatieve oplossingen voor de dak- en
installatiebranche om snel en eenvoudig topkwaliteit te kunnen leveren.

Wij adviseren u graag: 0251 22 93 23

INNOVATIVE

PARTNER

BEWEZEN
LEVENSDUUR

anjo.nl

WÉDÉFLEX
ESTABLISHED
DEALERS

Dakadvies

Onze dakadviseurs
ondersteunen met:

- Dakinspecties
- RI&E
- Nul-metingen
- Technische- / Bestekomschrijving
- Aanbestedings- / bouwbegeleiding

Juridische bijstand
- Rechtbank begeleiding
- Deskundigenberichten
- Geschillen bemiddeling

Duurzaam Dak Concept
- Ontwikkeling duurzame daken
- Waarborging technische kwaliteit

Wilt u meer
weten over
DIAC Dakadvies?
Nevelgaarde 40
3436 ZZ, Nieuwegein
info@dakinfo.nl
036 530 4950
WWW.DAKINFO.NL
KVK: 55661173

AMG18110

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

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

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

OPLEIDINGEN

Met GAan in de Bouw
beschikt de hellende
dakenbranche weer
over vakopleiding

 rbeidskrachten nodig heeft, ongeveer fifty-fifty verdeeld
a
over extra en vervangende arbeidskrachten. Daar werd
aan toegevoegd dat dit een vrijwel onmogelijke opdracht is:
deze aantallen werden zelfs in de hoogtijdagen vóór
de kredietcrisis niet gehaald.

Op 22 oktober 2018 ging op de locatie van Bouwmensen Limburg in Horst

Hij stelde vervolgens dat de kwaliteit van de arbeidskrachten
minstens zo belangrijk is als de aantallen. Met name m.b.t.
dit laatste is het optuigen van de vakopleiding een belangrijke stap: “De sector heeft te maken gehad met een enorme
braindrain. Duizenden medewerkers zijn vertrokken.
Daarnaast is er een wildgroei ontstaan op de bouwplaats,
met mensen die elkaar niet altijd verstaan of begrijpen,
met het fenomeen schijnzelfstandigheid als extra verstorende factor. Door die krimp en wildgroei, in combinatie
met de huidige explosiviteit in bouwvolume, komt de veiligheid in steeds groter gevaar. Maar dat is niet het enige:
de Wet Kwaliteitsborging in de Bouw werpt al vele jaren haar
schaduw vooruit en zal diep invreten in de verhoudingen en
verantwoordelijkheden binnen de sector. De vraag is of de
ondernemers en werknemers binnen de GA daar voldoende
op zijn voorbereid.”

het nieuwe opleidingssysteem voor de Gespecialiseerde Aannemerij (GA),

NLQF

GAan in de Bouw, officieel van start. Tijdens verschillende toespraken werd het
opleidingsprogramma toegelicht, aansluitend verrichtte Henk Klein Poelhuis
de officiële openingshandeling.

De opleidingen onder GAan in de Bouw zijn modulair
ingericht en leveren, via branchecertificaten, een beroeps
kwalificerend diploma met een NLQF-certificering op.
De vakopleidingen zijn bestemd voor instromers, zij-instromers

Piet Jacobs schetste de geschiedenis van de vakopleidin-
gen van de GA aan de hand van de ontwikkelingen
binnen de hellende dakenbranche. Ongeveer 35 jaar
geleden werd branchevereniging HHD opgericht als reactie
op de vraag van fabrikanten van dakpannen, die con
stateerden dat de verwerking van hun producten op de
daken te wensen overliet. Al vrij snel resulteerde dit in de
SOHD (Stichting Opleidingen Hellende Daken), later werd

en de huidige medewerkers (en zzp’ers) binnen de
branches. In de afgelopen jaren is de bestaande lesstof
geactualiseerd en in modules verdeeld. Ook zijn er vak
bekwame docenten aangetrokken die de lesstof op de
juiste manier kunnen overbrengen.

BRAINDRAIN

Wim van der Maas, voorzitter GAan in de Bouw.
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Sindsdien is gewerkt aan een nieuwe systematiek, op basis
van het zogeheten NLQF: het Nederlands kwalificatie raamwerk dat deel uitmaakt van EQF (European Qualification
Framework). Dit raamwerk regelt dat opleidingen in heel
Europa op hetzelfde niveau worden ingeschaald.
Projectleider Henk Hanssen gaf aan dat de volgende overwegingen bij deze opzet de doorslag gaven:
1. Belangrijk is het toekennen van waarde: individueel (vakmanschap), maatschappelijk en economisch (de gekwalificeerde werknemer zorgt voor continuïteit van het bedrijf).
2. Binden: de investering bindt de werknemer aan het
bedrijf en de branche.
3. Verbinden: partijen die belang hebben bij goed opgeleid
personeel worden met elkaar verbonden.
4. Inspelen op de veranderingen in het beroepsonderwijs;
er is steeds vaker alleen nog maar ruimte voor volumeopleidingen. Het behalen van een MBO-diploma is voor
GA-beroepen nu al vaak niet meer mogelijk.
5. Inspelen op de veranderende vraag van de werknemer
en werkgever: in de toekomst zal meer worden ingespeeld
op de competenties van de individuele werknemer.
Er wordt geen energie gestoken in wat iemand niet kan,
maar juist in datgene waar hij of zij goed in is.

Tijdens de goed bezochte bijeenkomst schetsten achter
eenvolgens voorzitter Wim van der Maas, projectleider
Henk Hanssen en bestuurslid Piet Jacobs van GAan in
de Bouw de achtergrond en de opzet van de opleiding.
De opleiding is opgezet voor alle beroepen die zijn verenigd
binnen de branchevereniging Gebouwschil Nederland (GNL),
te weten metselen/lijmen, voegen en hellende daken.
Wim van der Maas schetste de moeilijkheden tijdens de
ontwikkeling van de opleidingen.
Deze hadden voornamelijk te maken met het gegeven dat
de GA-branches klein zijn, waardoor het verwachte aantal
leerlingen, zeker in de eerste jaren, bescheiden zouden
blijven. Daarom is een systematiek bedacht die wezenlijk
verschilt van de reguliere opleidingstrajecten, maar die wel
resulteren in erkende branchediploma’s.

Van der Maas gaf aan dat het Economisch Instituut voor de
Bouw (EIB) onlangs heeft becijferd dat de Gespecialiseerde
Aannemerij in de komende drie jaar zo’n 7600 nieuwe

binnen BGA Nederland de samenwerking gezocht met
andere GA-branches. De opleidingen (BBL 1 en BBL 2)
werden uitgevoerd in samenwerking met het Radius College
en vanuit de respectievelijke brancheverenigingen werd
hier jaarlijks in geïnvesteerd. Dit was een goede oplossing,
maar BGA Nederland kwam helaas niet door de crisisjaren
heen. In 2014 hield het op te bestaan.

Piet Jacobs: Bestuurslid GAan in de Bouw.

Hanssen: “Er is altijd behoefte aan goed gekwalificeerd
personeel en deze behoefte zal in de nabije toekomst alleen
maar toenemen. Het EVC, de arbeidsmarktroute gericht op
het behalen van een MBO-diploma, is individueel gericht,
kostbaar en slechts een beperkt aantal ROC’s biedt dit

Roofs
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Dé opleider voor de
gespecialiseerde aannemerij

momenteel aan. Daarom is gekozen voor NLQF: het is een
Europese norm die correspondeert met het niveau van
een MBO-diploma. Het is onafhankelijk, moet aan strenge
eisen voldoen en wordt door een externe auditor bewaakt.
Pluspunt is bovendien dat het een collectieve voorziening
is en geen individuele als bij EVC. De deur naar EVC en
daarmee naar een regulier MBO-diploma staat daarmee
nog open. Daar kan men individueel nog altijd voor kiezen,
mits er een ROC is die deze kwalificatie nog voert en EVC
aanbiedt. De opleidingen zijn begonnen in de locatie van
Bouwmensen Limburg in Horst, maar kunnen op verschillende locaties worden gegeven.”

eer aan Henk Klein Poelhuis, oud-voorzitter van de AFNL
en destijds initiatiefnemer van het opleidingsprogramma
voor de GA-branches, om de openingshandeling te ver
richten. Vanaf dat moment beschikken de respectievelijke
GA-branches, waaronder die voor de hellende daken,
na jaren weer over een eigen vakopleiding.■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

TROTS

www.gaanindebouw.nl

Piet Jacobs gaf aan ‘apetrots’ te zijn op het resultaat. “De weg
ernaartoe was vaak moeizaam en heeft me veel slapeloze
nachten gekost. Met beperkte financiële middelen is echter
een resultaat neergezet waar de branches mee verder
kunnen. SVGO-GAan in de Bouw staat open voor alle
branches die behoefte hebben aan een modulaire beroepsopleiding. De vraag van de markt is aan wisselingen onderhevig: tijdens de Vakdag 2016 vroegen ondernemers zich
af waarom men bezig was met de opzet van een opleidingsprogramma: er was toen geen behoefte aan. Tijdens de
Vakdag 2018 was er juist veel behoefte en kreeg ik veelal de
vraag waarom het nog niet was geregeld. Nu de opleiding
er is, zeggen veel bedrijven dat ze de mensen niet kunnen
missen. Die laatste houding is niet erg slim: goed geschoolde
medewerkers kunnen hun taak immers veel beter uitvoeren.”
Na de toespraken werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld de opleidingslocatie te bezichtigen. Het was de

Oud-voorzitter AFNL Henk Klein Poelhuis verrichtte de officiële
openingshandeling.
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DAGBOEK VAN EEN ‘DAKBOSWACHTER’

Stedelijk tuinieren
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.

heel leuk idee dat iemand na een parkbezoek met een
pompoen naar huis kon wandelen, dat past wel in mijn
ideaalbeeld van de stad.
Het grootste deel van de bezoekers van het dak maakt
in gesprekken vaak opmerkingen over de beplanting.
De manier van tuinieren oogt op het eerste gezicht misschien
wat wild en mensen merken wel vaker op dat er vooral
onkruid lijkt te groeien. Ik besef dan dat het niet vanzelfsprekend is dat een doorsnee stadsbewoner planten herkent,
ook omdat ik dit zelf pas sinds een aantal jaar echt in de
vingers begin te krijgen. Mijn moeder leerde me al van kinds
af aan een hoop basiskennis over de natuur en de afgelopen jaren werkte ik in Canada op de urban farm City Farmer,
waardoor ik een hoop bij kon leren in de praktijk.
Om zelf actief die kennis toe te passen en meer te leren over
de samenstelling van de heemtuin op het dak, heb ik in de
afgelopen maanden verschillende planten die ik herkende
geoogst. In bosjes hingen de verschillende plantensoorten
te drogen in m’n huisje en op een middag in oktober ben ik
aan de slag gegaan om ze te verwerken tot een heem-thee.

Renée Rooijmans
Het is oktober. Ondanks de droge zomer groeit er eigenlijk
voortdurend heel veel eetbaars op het dak waar ik woon.
Ik eet al weken achtereen bijna dagelijks courgette, kan dakappels met dak-peren vergelijken en er is volop bladgroen,
zoals palmkool en spinazie aanwezig, om maar een greep
uit het aanbod te noemen. Het is een enorme rijkdom om in
een stedelijke omgeving voedsel te kunnen zien groeien en
te kunnen oogsten. Die planten zijn daar niet zomaar vanzelf
terecht gekomen natuurlijk.
Ik heb het nu specifiek over het deel van het dak waar
Binder Groenprojecten een ware groene oase heeft aangelegd: het staat er vol met planten en bomen die ons van een
groene omgeving, maar ook van voedsel voorzien. Onder de
projectnaam ‘Natuur- en Fruitboomgaard Hofbogen Rotterdam’
won deze tuin in 2016 zelfs de Landelijke Heem-Natuurprijs.
Inmiddels voert Stichting GroenGoed met een team van
vrijwilligers uit de buurt het tuinbeheer uit en naast de fruitbomen zijn er ook een hele hoop andere eetbare planten te
vinden. De mensen die meewerken aan het onderhoud van
de tuin delen in principe de oogst. Ik zie ook wel dat andere
mensen soms specifiek langskomen om te zien of er al iets
klaar voor is voor oogst. Zo is ook de enige, vrij flinke pompoen zomaar op een dag verdwenen. Op zich ook wel een
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Het woord ‘heem’ is in deze context voor mij ook nog eens
extra toepasselijk. Het woorddeel ‘heem’ stamt van het
Germaanse ‘heima’, ofwel thuis. We zien het in onze taal
vooral terug in samengestelde woorden, zoals in ontheemd
of inheems. In een heemtuin streeft men er in principe naar
om te werken met inheemse planten; dat zijn dan soorten
die oorspronkelijk in die omgeving groeiden. Dat is uiteraard
een veel complexer verhaal dan zo op het eerste gezicht
lijkt, want elke tijdsperiode heeft zo haar eigen inheemse
samenstelling van planten, zoals in de Flora van Nederland
geschreven staat. Mensen hebben een invloedrijke rol gehad
als het aankomt op de verspreiding van plantensoorten.
Eén van de planten die op het dak groeit en ook in mijn thee
zit, is nota bene in het schoeisel van de Romeinen hierheen
vervoerd. Niet geheel per ongeluk, want de plant, bijvoet
genaamd, staat bekend om haar bijzondere werking om
vermoeide voeten tegen te gaan. Dat is wat mij betreft een
fantastisch voorbeeld van de relatie tussen mensen en de
natuur. Onder de planten in mijn heem-thee bevindt zich
ook de plant die ik als eerste echt in alle stadia (van kiem
tot uitgebloeid) leerde herkennen: duizendblad. Daarnaast
zit er ook late guldenroede in mijn mix, zowel de prachtige
gele bloemen als de bladeren. Ik leerde ook nog een nieuwe
plant kennen, namelijk kaasjeskruid. De prachtige roze bloemen leken me een leuke toevoeging en die bleken ook een
mooie geneeskrachtige werking te hebben.
Ik weet inmiddels dat met het leren herkennen van planten
je ook een volledig ander perspectief krijgt op het groen
in de stad. Als je over die kennis niet beschikt, dan zien alle
planten er al snel hetzelfde uit. Maar zodra je wat vaker
stilstaat om wat langer naar dat groen te kijken, zul je zien
dat je verschillen gaat herkennen. ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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COLUMN DAKENMAN VAN HET JAAR 2017

Bitumenrecycling (3)
Het klinkt misschien raar, maar bitumenrecycling begint op
de ontwerptafel! Immers: in de sloop-/ontmantelfase zullen
materialen gemakkelijk gescheiden moeten kunnen worden.
De beste oplossing is dat dit al op het dak kan gebeuren:
aan de voet van het gebouw meerdere vuilcontainers neerzetten en dan bitumineuze dakbedekking, isolatiemateriaal
en restafval al scheiden en in de juiste container deponeren.
Bij een losliggende dakbedekkingsconstructie is dit scheiden
eenvoudig. Grind kan worden afgezogen, de dakbedekking
in stukken gezaagd, vervolgens oppakken en in de des
betreffende container storten. Ook de isolatieplaten kunnen
eenvoudig worden verwijderd en gestort in de container.
Hetzelfde geldt voor de eventueel toegepaste damp
remmende laag. Vanuit het oogpunt van recycling is dit nog
steeds een goede oplossing (naast de andere voordelen
van de dakbedekkingsconstructie).

CURSUSKALENDER
WINTERPERIODE 2018 - 2019
November
09.11

Onderhoud en beheer van pannendaken

1 dag

13.11

Coachend Leiding geven

2 dagen

14.11

Daken voor administratief personeel

1 dag

15.11

Installeren van zonnestroomsystemen

2 dagen

22.11

Bouwkundige montage zonne-energiesystemen

2 dagen

27.11

Workshop Veranderend Bouwproces

1 dag

28.11

PV-installaties ontwerpen met SolarMonkey

1 dag

30.11

PV-installaties aansluiten op de meterkast

1 dag

03.12

Ontwerp Zonnewarmtesystemen

2 dagen

06.12

Verwerking van bladlood

1 dag

07.12

Ontwerp en installatie van energie-opslagsystemen

1 dag

11.12

Masterclass Resultaatgericht Samenwerken (RGS)

1 dag

13.12

Installeren van zonnestroomsystemen

2 dagen

14.01

Ontwerp Zonnestroomsystemen

3 dagen

16.01

Dakcursus Platte Daken

7 dagen

17.01

Ontwerp en installatie van energie-opslagsystemen

1 dag

18.01

PV-installaties aansluiten op de meterkast

1 dag

24.01

Masterclass Resultaatgericht Samenwerken (RGS)

1 dag

December

Januari

Voor meer informatie over genoemde cursussen kunt u contact opnemen met Paul Verkaik van BDA Dak- en
Gevelopleidingen, telefoon 085 - 48 71 910, of een kijkje nemen op onze website www.bdaopleidingen.eu.

BDA
dak-en gevel
opleidingen

BDA Dak- en Gevelopleidingen
Avelingen West 33

Postbus 818

T. 085 48 71 910

4200 AV Gorinchem

E. info@bdaopleidingen.nl

F. 0183 630 630

www.bdaopleidingen.eu

Het wordt anders wanneer men te maken krijgt met mechanisch bevestigde dakbedekkingssystemen. Na de stormen
van begin jaren ’90 zijn we massaal overgestapt van gekleefde systemen naar mechanisch bevestigde systemen.
Veel gekleefde systemen bestonden tot die tijd uit een eerste
laag van geperforeerd glasvlies, met daarop een toplaag
gebrand of gekleefd met bitumen. Door de partiële hechting
van het dakbedekkingssysteem (15-30%) aan de bitumineuze
cacheerlaag van de (veelal) PUR isolatie, werd voorkomen
dat blaasvorming ontstond, maar dit gaf onvoldoende
zekerheid op een stormvast systeem. Mechanisch bevestigde
dakbedekkingsconstructies waren, in combinatie met een
staaldak ondergrond, dé oplossing om stormvaste systemen te
realiseren. Men kan berekenen hoeveel bevestigers er nodig
zijn voor een stormvast systeem. De bevestigers bestaan uit
een schroef en metaalplaatje (diameter 70mm). In de ontmantelfase is een dergelijke dakbedekkingsconstructie echter
moeilijk te slopen. De bevestigers moeten uit het staaldak
verwijderd worden, iets wat moeizaam gaat. Daarnaast zijn
niet alle recycle-installaties geschikt om bitumineus dakafval
te recyclen met verontreiniging van deze metalen bevestigers.
Gelukkig is men al een groot aantal jaren gewend om kunststof bevestigers met tule toe te passen. Belangrijkste reden
is om zodoende het koudebrug-effect van de bevestigers
te minimaliseren. Voor bitumenrecycling is dit een welkome
ontwikkeling. In de sloopfase kan nu de kunststof tule van de
bevestiger worden doorgehakt, wat de snelheid van slopen
ten goede komt. De resterende schotel, die achterblijft in het
dakbedekkingssysteem (veelal polyamide), kan eenvoudig
mee gerecycled worden met de bitumineuze dakbedekking.
Toch worden er nog steeds volledig gekleefde warmdakcon
structies aangebracht, om uiteenlopende redenen.
Ook hier kunnen in de sloopfase op het dak veelal de
materialen gescheiden worden. Het pellen van het
dakbedekkingssysteem van de isolatie dient zorgvuldig te

gebeuren, zodat een minimum aan
isolatieresten achter blijft aan de
bitumineuze dakbedekking.
Helaas is in de ontwerpfase
niet helemaal te voorkomen
dat materialen op elkaar
gekleefd worden, die in
de sloopfase niet meer
gescheiden kunnen worden.
Vanzelfsprekend dient dit
tot een minimum beperkt
te blijven. Deze zogenaamde
composieten, zoals bijvoorbeeld
het volledig winddicht hechten van
de opstandstroken tegen opstanden,
dienen apart te worden gehouden!
Een bijzondere situatie is het zogenaamde ‘omkeerdak’ of
‘omgekeerd dak’. Bij deze dakbedekkingsconstructie wordt
geadviseerd het dakbedekkingssysteem volledig te kleven
op de monoliet gestorte betonnen ondergrond met afschot.
Dit wordt gedaan om te voorkomen dat er bij eventuele
lekkage geen water kan gaan lopen tussen bedekking en
betonnen ondergrond, de zogenaamde ‘onderloopsheid’
van water.
De hechting moet optimaal zijn om deze onderloopsheid
te voorkomen. Om dit te bereiken, wordt de vlakke betonnen
ondergrond het liefst eerst gestraald, waarna deze geprimerd
wordt met een bitumen primer, waarna een eerste laag
volledig gekleefd wordt. Vervolgens wordt de toplaag hierop
aangebracht, daarna de XPS isolatie en de ballastlaag.
Dit soort constructies hebben een zeer lange levensduur,
het risico op lekkages is nihil en ze zijn bouwfysisch optimaal.
Echter, in de sloopfase mag het duidelijk zijn dat hier de
dakbedekking (met de huidige technieken) niet te scheiden is van de ondergrond. Toch is vanuit milieu-overwegingen
deze constructievorm te adviseren, vanwege zijn zeer
lange levensduur! ■

Bram Kranenburg
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Advertorial

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

Enkel A-kwaliteit
materialen

30 jaar ervaring
vakkundig dakadvies

Ruim assortiment
om een topkwaliteit
dak te maken

Service = ons motto

www.beelen.nl

VOORKOM ONGEAUTORISEERDE TOEGANG

(daken, machines, siloʼs, tanks, constructies, torenkranen …)

MET EEN GESCHIKTE TOEGANGSBEVEILIGING

Foto: Hans van Heeswijk Architecten/Dakdokters

Retentiedaken zijn booming. De zogenaamde groenblauwe daken hebben een opmars
gemaakt bij nieuwbouw en renovatie in stedelijk gebied doordat deze voor een grootdeel
hemelwateroverlast kunnen voorkomen.

Al in de jaren 90 kwam Optigroen als eerste met een Retentiedak oplossing op de markt. Het systeem zorgt voor een enorme
vertraging van hemelwaterafvoer via de dakbegroeiing. Het systeem bestond uit een zogenaamde Drossel. Deze gepatenteerde
Drossel doet niks anders dan het ‘afknijpen’ van de hemelwaterafvoer in de dakbegroeiing. Het vernuftige zit hem in de
afstroomtijd en de liters per seconde die in deze periode mogen afvoeren.
Een standaard Sedumdak doet niet veel aan waterberging. Met de berging in een standaard dakbegroeiing kan een water
beheerder niet zo heel veel omdat het niet duidelijk is of de bergingscapaciteit beschikbaar is op het moment dat het nodig
is, bijvoorbeeld voor of tijdens een piekbui.

Toegangsdeuren voor permanente ladders
Conform de norm NEN EN ISO 14122-4 (2016)

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

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

PREFALZ

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

product: Prefalz
kleur: gepatineerd grijs
locatie: Vilvoorde, Belgien
architect: Eva De Wachter
verwerker: A&S Dakwerken

Andere oplossingen: roteerbare rustplatformen en luiken
Coutier - Where safety matters - www.porte-coutier.com
Onze partner :

WWW.PREFA.NL

roofs_Ins_94x265mm_PREFALZ.indd 1
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Gepatenteerde producten

Meer informatie over slim waterbeheer en
hoosbui proof bouwen? Neem contact op met:
Optigroen Benelux, www.optigroen.nl, info@optigroen.nl telefoonnummer 033 – 463 56 81
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Het Dak van het aar 2018

Een aangenaam
buitenverblijf op
een parkeergarage
De buitenruimte bij het kantorengebouw Olympia (rondom het hoofdkantoor
van Nike), op het bedrijventerrein Arenapark in Hilversum, is onlangs volledig
opnieuw ingericht met veel groen. De ruimte bevindt zich voor het grootste
gedeelte op de daken van de parkeergarages. Omdat de opbouwhoogte zeer
beperkt was, en omdat het dak tijdens de werkzaamheden in gebruik moest
blijven, was dit project een behoorlijke puzzel voor alle betrokken partijen.

Tekst: Edwin Fagel
Foto’s: De Enk Groen & Golf en SmitsRinsma

Het Arenapark huisvest verschillende toonaangevende
bedrijven. De beplanting was verwilderd en de bestrating
was plaatselijk beschadigd: het rammelde als er verkeer
overheen reed. Het was kortom duidelijk dat er iets moest gebeuren. Er werd een nieuw ontwerp gemaakt (door Donders!
en Van der Heijden) en het gespecialiseerde adviesbureau
SmitsRinsma heeft het bestek en de tekeningen verzorgd.
De Enk Groen & Golf zorgde voor de realisatie van dit plan.
“Dat was in logistiek opzicht complex omdat het dak tijdens
de werkzaamheden in gebruik moest blijven. Het was voor
de projectleider een ingewikkelde puzzel om dit in goede
banen te leiden, maar het is gelukt,” vertelt Peter Koop van
De Enk Groen & Golf.
Het ontwerp moest de situatie op verschillende manieren
verbeteren. Vanzelfsprekend diende de berijdbare laag weer
vrij te zijn van schade. Daarbij is meteen rekening gehouden
met de verkeersveiligheid. De parkeerplekken zijn opnieuw
ingedeeld en er is een verlichte fietsenstalling met laadvoorzieningen geplaatst. Het geheel is afgewerkt met nieuwe
verlichting en de laadpalen kregen een andere plek. Ook de
beplanting werd aangepakt, met name door prairiebeplanting te planten in cortenstalen plantbakken. Er zijn zogeheten
‘Ecopoefs’ gemonteerd, zitelementen van eikenhout, en de
foodtruck heeft een nieuwe plek gekregen. Rondom de foodtruck zijn picknickbanken en afvalbakken geplaatst.

NIEUWE DAKOPBOUW
“Het oorspronkelijke parkeerdak (met een oppervlakte van
zo’n 2000 m²) is opgebouwd uit een laag gietasfalt op beton,”
aldus Koop. “Dit vormt een zekere waterdichting. Na inspectie,
in samenspraak met leverancier Smits Neuchatel, bleek dat
deze laag grotendeels intact is gebleven en dat deze zonder
problemen kon blijven liggen. Bovenop het gietasfalt was
in de oorspronkelijke situatie een splitlaag aangebracht.
De daktegels waarmee het dak was afgewerkt, waren aangebracht volgens een duidelijk verouderd systeem, namelijk
met gebruik van betonelementen die op de waterdichte
laag waren aangebracht. De drainagelaag bestond uit een
laag split. De bakken waar de beplanting was aangebracht
bestonden uit betonelementen, afgevuld met substraat.
Deze elementen waren direct op de dakafdichting gesteld
in beton.”
“Deze opbouw ging na verloop van tijd problemen opleveren.
Ter plaatse van de betonelementen was de gietasfalt water
dichting beschadigd. De hemelwaterafvoeren voldeden als
gevolg van verkalking niet meer. Een ander aspect waar in
de planvorming rekening mee moest worden gehouden,
was de opbouwhoogte van het berijdbare dak. Om aan te
kunnen blijven sluiten op de diverse hellingbanen, deuren,
etc., was men gebonden aan de bestaande opbouw
hoogte. De opdrachtgever vroeg het adviesbureau daarom
met een plan te komen waarmee het dak weliswaar geschikt
zou worden gemaakt voor het parkeren en recreëren
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(en waar ook de nodige groenvoorzieningen in zouden
worden aangebracht), zonder dat de constructieve eigenschappen van het parkeerdak hiervoor zouden moeten
worden aangepast.”
Zoals gezegd kon de gietasfalt waterafdichting, nadat de
beschadigde delen waren gerepareerd, probleemloos
dienst blijven doen. Na verwijdering van de volledige dakopbouw tot op het gietasfalt, is een filterdoek als bescherming
van de waterdichte laag aangebracht. Hier bovenop is
een nieuwe drainagelaag aangebracht in de vorm van
de Stabilodrain SD30 van Zinco. Dit is een zwaar belastbaar
drainage- en waterbufferingselement, gemaakt van thermisch gevormd polystyreen. De elementen worden onderling
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Het resultaat is bijzonder fraai te noemen. Om de kwaliteit
voor de opdrachtgever inzichtelijk te maken en te borgen,
zijn de werkzaamheden uitgevoerd onder certificaat
van de Stichting Groenkeur. De Enk Groen en Golf heeft
het parkeerdak eerder dit jaar opgeleverd met 10 jaar
verzekerde garantie. ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

verbonden middels een kliksysteem. De toepassing van dit
systeem was noodzakelijk omdat de foodtruck alleen al een
gewicht van zo’n 3500 kg heeft.
Hier bovenop kwam een substraatlaag voor de beplanting
en een splitlaag voor de bestrating in de vorm van klinkers.
De beplanting is aangebracht in cortenstalen plantenbakken. De plantenbakken zijn bevestigd op de drainagelaag,
zodat de dakbedekking doorgaand werd beschermd.
Om de beplanting het hele jaar door mooi te houden, is er
een bewateringssysteem aangebracht. De goten en de
hemelwaterafvoeren zijn vernieuwd. Ook zijn er bankjes en
picknicktafels aangebracht, die ervoor zorgen dat het dak
een prettige verblijfplaats is voor iedereen die zich op het
dak bevindt.

KWALITEITSBORGING
Het project is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen het adviesbureau, de leverancier en de verwerker. “Vaak is de benodigde kennis om een dergelijk dak
op een verantwoorde manier uit te voeren in onvoldoende
mate aanwezig bij de opdrachtgever,” vertelt Danny Lubbers
van SmitsRinsma. “Daardoor zijn de budgetten vaak niet, of
niet voldoende, afgestemd op de benodigde maatregelen.
Wij zijn een gespecialiseerd ingenieursbureau dat adviseert in de inrichting en het beheer van de buitenruimte.
Wij vertalen ontwerpen van tuin- en landschapsarchitecten
naar technisch uitvoerbare plannen. We fungeren daarmee
feitelijk als ‘mediator’
tussen de ontwerper /opdrachtgever en de uitvoerder.
Daarvoor is het voor ons vaak raadzaam om vroeg in
het proces bij de gesprekken aan te schuiven. Ook bij dit
project zijn wij in vroeg stadium bij de planvorming betrokken.
Dit was met name van belang om een goede technische
uitvoering van details, zoals bijvoorbeeld de verhardings
opbouw, te bewerkstelligen.”

ARENAPARK TE HILVERSUM
• OPDRACHTGEVER:
OLYMPIA, HILVERSUM
• HOOFDAANNEMER/
DAKWERKZAAMHEDEN:	DE ENK GROEN EN GOLF, RENKUM
• ONTWERP:	DONDERS! & VAN DER HEIJDEN, APELDOORN
• ADVIES:
SMITSRINSMA, ZUTPHEN
• LEVERANCIER:
ZINCO BENELUX, AMSTERDAM
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NIEUWE DAKAFWERKING
WONINGCORPORATIE VIDOMES
Het dak van het kantoor van woningcorporatie
Vidomes in Delft is prachtig glooiend.
De dakbedekking was echter hard
aan vervanging toe. En voor zo’n
esthetisch dak van 1.500 m² met
rondingen is niet de eerste de
beste dakbedekking geschikt.
Tijd voor een kwalitatieve
opfrisbeurt!

De uitdaging
De details aan de onderzijde van het bestaande dakvlak waren op zo’n manier ontworpen dat delen van de
gevel gedemonteerd zouden moeten worden om een
nieuw daksysteem aan te brengen. Een hele ingreep.
En dat was niet de enige uitdaging: de nieuwe dakbedekking moest waterdicht zijn en het gebouw moest
zijn esthetische waarde zoveel mogelijk behouden.
De oplossing
De oplossing die het meest voor de hand lag, was het
volledig vernieuwen van de dakbedekkingsconstructie.
De toplaag zou dan een gemineraliseerde bitumineuze
bedekking in een lichtgrijze kleur krijgen.

Zulke dakbanen zouden echter niet alleen veel beter
zichtbaar zijn, ze zouden de uitstraling van het gebouw ook veranderen: en juist dát moest voorkomen
worden. Daarnaast zou bij deze oplossing een mechanische bevestiging in de betonnen onderconstructie
komen kijken. Dit zou veel geluidsoverlast veroorzaken
voor de ongeveer 100 medewerkers van Vidomes.
Dakbedekkingsbedrijf Elro, Vidomes-partner en
opdrachtnemer van dit project, heeft daarom een
alternatief aangedragen bij de woningcorporatie:
de bestaande pvc-dakbedekking overlagen met het
Triflex ProTect-systeem. Zo was geen mechanische
bevestiging nodig en zou de uitstraling van het gebouw
ook nog eens behouden blijven. Antoon Baars,
technisch adviseur bij Elro, vindt Triflex bijzonder
geschikt voor het overlagen van pvc-dakbedekkingen:
“Het systeem is onder meer volledig waterdicht,

UV-bestendig en het heeft een levensduur van meer
dan 25 jaar. We konden er de bestaande vormen van
het dak naadloos mee volgen én de huidige details
in stand houden.” Voor de goten en details is het
Triflex ProDetail-systeem gebruikt.
Dakbedekkingsbedrijf Elro werkt al jaren samen met
Triflex bij moeilijk af te dichten details en systemen
voor balkons, galerijen, parkeerdaken en hellingbanen.
JL Kunststoffen nam als co-maker voor Elro de applicatie van de systemen voor zijn rekening. Deze erkende
Triflex-applicateur van de eerste orde werkt al jaren
samen met het dakbedekkingsbedrijf.
Het proces
Om de veiligheid van de uitvoerenden te garanderen
en om het werkproces zo efficiënt mogelijk uit te voeren, is een steiger geïnstalleerd rondom het Vidomes

gebouw. De bestaande pvc-dakbedekking is volledig
gereinigd en daarnaast is Triflex ProDetail aangebracht
bij de omliggende goten. Vervolgens is op het dakvlak
en de -opbouw het Triflex ProTect-membraan aangebracht. De permanente veiligheidsvoorzieningen zijn
door Elro Dakveiligheid B.V. geplaatst en waterdicht
ingewerkt met Triflex ProDetail, net als de veilige zonemarkering (Triflex Cryl SC 237). Vanaf de daktoegang is
een antislip looppad richting de installaties aangelegd.
Het resultaat
Een esthetisch glooiend dakvlak dat door de kleur- en
systeemkeuze een fraaie opfrisbeurt heeft gehad, mét
behoud van de uitstraling van het gebouw. Het project
is binnen de afgegeven planning en binnen het beschikbare budget gerealiseerd. Factoren die voor deze
zeer tevreden opdrachtgever vanzelfsprekend altijd
van belang zijn!

HELPDESK VEBIDAK

Hoed u voor
pseudo-dakdekkers!
Branchevereniging VEBIDAK
signaleert regelmatig berichten
over ‘dakdekkers’ die zich schuldig
maken aan oplichting. Zij vragen
vaak riante, contante betalingen
voor uiteindelijk slecht werk,
onnodig werk of niet uitgevoerd
werk. Huiseigenaren zijn de
dupe en blijven met de ellende
achter. Hoe voorkom je dat je zelf
slachtoffer wordt?

André van den Engel
adjunct-directeur / hoofd Technische Zaken VEBIDAK
Regelmatig komen bij VEBIDAK verhalen binnen van gedupeerden. Soms kunnen we erger voorkomen, als gedupeerden
op tijd onraad ruiken. Vaak begint het met het aanbod om
voor een klein bedrag het dak schoon te maken. Terwijl ze
daarmee bezig zijn, zien ze allerlei gebreken aan het dak die
dringend verholpen moeten worden. Vanzelfsprekend zijn zij
graag bereid dat direct te doen. De betaling moet meteen,
liefst contant worden voldaan. De ‘dakdekkers’ willen zelfs wel
even mee naar de pinautomaat.
Het overkwam onlangs nog een oude dame uit Brabant.
Haar dochter greep helaas te laat in, want er was reeds een
forse aanbetaling gedaan door haar moeder.
VEBIDAK wordt regelmatig gevraagd naar de noodzaak
van de aangeboden (en reeds gedeeltelijk uitgevoerde)
werkzaamheden aan het dak. Onze conclusie is dan
vrijwel altijd dat de werkzaamheden ten onrechte als noodzakelijk worden aangemerkt en dat er geen sprake is van
enige vakbekwaamheid.
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Ook komt het voor dat ‘dakdekkers’ aanbellen, omdat ze
gezien hebben dat er problemen zijn op het dak, zoals een
in slechte staat verkerende schoorsteen, kapotte nokvorsten,
dakpannen die scheef liggen en gegarandeerd voor
lekkage gaan zorgen en ga zo maar door. Eenmaal boven,
met een goed zicht op platte daken en goten, worden
wederom de nodige gebreken aangetroffen. Zelf zien bewoners het meestal niet, maar deze ‘experts’ wel en ze komen
met een ter plaatse handgeschreven ‘offerte’ voor reparatie.
Meestal vragen ze betaling vooraf om het benodigde
materiaal te kopen. Maar is het geld eenmaal binnen,
dan zijn ze verdwenen.

ELLENDE
Naast deze oplichters zijn er ook bedrijven die wel enige werkzaamheden uitvoeren, maar op een dermate onvolledige en
ondeskundige wijze, dat de schade vele malen groter is dan
de gebreken die ze zouden herstellen. Ze gebruiken ander,
goedkoper materiaal, maar brengen wel de duurdere variant
in rekening. Of ze voeren slechts een deel van de werkzaamheden uit, maar de gedupeerde betaalt voor het complete
werk. Ook deze beunhazen willen meteen en liefst contant
geld, met als excuus dat ze negatieve ervaringen hebben
met mensen die niet of traag betalen! De gedupeerde blijft
met enorme ellende achter, in een nog slechtere situatie
dan vòòr de werkzaamheden. Vakkundig herstel kost vaak
nog eens een veelvoud van het al betaalde bedrag.

Gedupeerden kunnen aangifte doen bij de politie, maar de
bewijsvoering is moeilijk en werkelijk verhaal halen is lastig.
Er is namelijk sprake van een overeenkomst (mondeling
of schriftelijk) tussen een opdrachtgever en een opdracht
nemer. VEBIDAK wordt regelmatig ingeschakeld om in
het belang van gedupeerden onderzoek te doen en een
rapportage op te stellen.

KAF TUSSEN HET KOREN
Het is gemakkelijk te herkennen welke bedrijven serieus zijn.
Kiest u voor een dakbedekkingsbedrijf dat is aangesloten
bij VEBIDAK, dan biedt dat u veel zekerheden. Een lidbedrijf
hanteert namelijk de Consumentenvoorwaarden die zijn
overeengekomen met de Consumentenbond en Vereniging
Eigen Huis. Via het lidmaatschap zijn deze bedrijven automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie Bitumineuze
en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven. Hoed u daarmee voor
pseudo-dakdekkers en veel ellende! ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Zeker en vast.

PolyTopHR-BIO
met ‘BioFoam ® inside’
De meest toegepaste plat dak isolatie is nu
nog milieuvriendelijker
De plat dak isolatieplaten van IsoBouw worden door veel enthousiaste gebruikers toegepast. De isolatie is
snel en eenvoudig verwerkbaar, goed belastbaar, milieuvriendelijk en scherp geprijsd. Om deze voorsprong op
andere systemen verder uit te bouwen introduceert IsoBouw een nieuwe generatie met een verder verbeterde
milieuprestatie.
PolyTopHR met EPSHR isolatie had al de beste milieuscore, mede dankzij het feit dat het voor 98% uit lucht
bestaat. IsoBouw gaat nu nog een stap verder richting biobased bouwen. De EPSHR isolatiekern wordt voor
ca.10% vervangen door het biologische isolatiemateriaal BioFoam®. BioFoam® is een biobased en C-2-C
gecertificeerde isolatie die wordt gemaakt van plantaardige grondstoffen. Producten met toevoeging van
BioFoam® worden door IsoBouw gelabeld als ‘BioFoam® inside’.
Met ‘BioFoam® inside’:
• Een nog betere milieuscore
• Een verdere CO2 -reductie
• De vertrouwde goede drukvastheid en Eurobrandklasse (B-s1, d0)
• Handhaving van 100% recyclebaarheid

www.isobouw.nl/platdak

Bijzondere eigenschappen

D-Vise EN 795

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

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

Één met het dakbedekkingssysteem

Geen mechanische bevestiging, tal van voordelen

Slechts eens per 5 jaar keuren met IMDV Verzekering

Stap voor stap verwerkingshandleiding

Door een unieke aanbrengmethodiek via een onderhuids aan te
brengen gepatenteerde knelstrip wordt het D-Vise klem-ankerpunt
door inklemming van de toplaag (en eventueel ook van de
onderlaag) als het ware één met het totale dakbedekkingssysteem.
Deze unieke inklemming garandeert dat de vereiste polyester
wapening(en) van de daklagen meedoen met het opvangen van een
val van het dak. Daardoor voldoet het ankerpunt volgens opgave van
de producent aan EN 795.
De D-Vise is zo doordacht dat een IMDV verzekering van 5 jaar kan
worden afgesloten door de gebouweigenaar en daarbij slechts eens
per 5 jaar in plaats van eens per jaar hoeft te worden gekeurd. Als
alles in orde is kan de verzekering na 5 jaar wederom 5 jaar verlengd
worden. De gebouweigenaar kan de IMDV-verzekering op internet
controleren.

Dankzij het inventieve en zeer krachtige 2-zijdige inklemsysteem vindt
er geen mechanische bevestiging aan de onderconstructie plaats.
Daardoor is er geen kans op hinderlijke lekkages, geen doorboring van
de damprem en geen geluidsoverlast bij montage. Doordat de isolatie
slechts maximaal 1 cm wordt doorboord bij montage ontstaan er tevens
geen koudebruggen. Ook is bij renovatie de D-Vise ankerpuntbody te
demonteren en na overlagen opnieuw te monteren op de
onderhuidse knelstrip.
Voor de verwerking van de D-Vise is een uitgebreide verwerkingshandleiding beschikbaar. Hierin zijn alle stappen van het montageproces
op zowel nieuwbouw als bestaande daken met polyester gewapende
toplagen (bitumen, POCB, PVC en TPO) uitgebreid toegelicht aan de hand
van een duidelijke omschrijving en heldere foto’s.
Zo kunt u direct aan de slag!

Álles voor het dak.
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

www.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

AAN TAFEL MET… AD VERHOEVEN

Heb je veilig gewerkt, of heb
je gewoon geluk gehad?
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.

“Bouwpartijen zijn doorgaans bezig met het afleveren van
hun deel van het werk en niet meer dan dat. Iets anders kost
immers tijd en geld. Er moet kortom een partij zijn die de
verschillende activiteiten coördineert en daar hoort het veilig
en gezond werken ook bij. De hoofdaannemer is daar de
aangewezen partij voor: deze zou verplicht moeten worden
om een coördinerende rol te spelen. In feite is dat nu ook zo,
maar vaak worden er enkel V&G-deelplannen verzameld en
in een ordner gestopt. Er is wel een aantrekkelijk model te
bedenken: er valt te denken aan een constructie waarin de
aannemer een vergoeding vraagt voor het aanbrengen

“VEILIG EN GEZOND WERKEN
IS EEN KWESTIE VAN OPVOEDING,”
van de veiligheid voor de dakdekker. Dan kunnen de
gespecialiseerde onderaannemers doen waar ze goed in
zijn. Samenwerken is een vreemd woord geworden op de
bouwplaats, het is vaak ieder voor zich.”

Het beveiligde tomaatje is heel gebleven. Foto: Ad Verhoeven.

De meesten kennen hem als een onvermoeibare voorlichter
op het gebied van veilige en gezonde werkomstandigheden.
De levensgenieter die hierachter schuilgaat, is misschien
wat minder bekend. Arbovoorlichter Ad Verhoeven is in
zijn vrije tijd een begenadigd muzikant, kok en tuinman.
Veilig en gezond werken op hoogte is wat hem betreft niet
alleen een wettelijke verplichting, maar ook een morele.
En het is uiteindelijk ook economisch voordeliger: “Nog steeds
zijn er partijen die denken dat ze meer verdienen door het
werk uit te voeren zonder veiligheidsvoorzieningen. Maar wil
je echt het risico op een ongeval of boete? Uiteindelijk komt
kwaliteit wel bovendrijven: partijen die de inrichting en de
veiligheid op hun werkplek goed op orde hebben, zullen ook
een beter dak afleveren.”

AANTAL VALONGEVALLEN STIJGT
Ad Verhoeven is al sinds het begin van deze eeuw werkzaam
als arbovoorlichter van de Stichting Bedrijfstakregelingen
Dakbedekkingsbranche (SBD). Hij reageerde, na een carrière
in de installatiebranche, op een personeelsadvertentie.
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“Ik zocht een nieuwe uitdaging, meer in de dienstverlenende
sfeer,” vertelt hij. “Het was in de periode dat de scholing
en arbovoorlichting in verschillende organisaties werden
opgedeeld, de opleidingen werden ondergebracht in
opleidingsinstituut TECTUM. De SBD werd verantwoordelijk
voor de uitvoering van het arbeidsomstandigheden- en
arbeidsmarktbeleid in de BIKUDAK-branche. De voorlichting
van SBD is gebaseerd op de door sociale partners BIKUDAK
vastgestelde brancheafspraken (zoals opgenomen in de
Arbocatalogus Platte daken). Begon men destijds met een
team van vijf voorlichters, momenteel bestaat de organisatie
uit de arbovoorlichters Ad Verhoeven en Paul Aalders en
office manager Anita van Vliet. De organisatie zoals die nu is,
is feitelijk opgebouwd door coördinator Jos van der Borgt.
Van der Borgt ging in 2016 met pensioen en zijn plaats is
niet ingevuld. Namens de SBD heeft nu Ad Verhoeven
zitting in diverse commissies, waaronder het Platform
Preventie Valgevaar en het comité voor de herziening van
de Arbocatalogus voor de platte-daken.

“Het merendeel van de bedrijven dat ik hiervoor benader,
reageert positief omdat ze het nut van deze VakScan inzien.,”
aldus Verhoeven. “Het is een voorbeeld van verantwoord personeelsbeleid. We gaan het geplande aantal van 250 dakdekkers halen. Soms zijn het overigens wel zware gesprekken,
omdat er ook dakdekkers zijn die problemen hebben, in hun
werk of privé. Dat gaat me dan niet in de koude kleren zitten.”
“Veilig en gezond werken is een kwestie van mentaliteit,”
besluit Verhoeven. “Een kwestie van opvoeding, ook. Net zoals
je in je persoonlijk leven zorgt voor een opgeruimd huis, een
schone auto, een goede persoonlijke hygiëne, zo zorg je
er ook voor dat je kwalitatief werk levert, op een veilige en
gezonde manier. Het is kortom een kwestie van opvoeding.
Met opleidingsinstituut TECTUM speelt SBD elke dag een heel
belangrijke rol in de professionalisering van de dakenbranche,
om ervoor te zorgen dat er veilig en gezond wordt gewerkt.” ■

AD VERHOEVEN IN ACHT VRAGEN
BURGERLIJKE STAAT? Getrouwd met José.

“VEEL DAKDEKKERSBEDRIJVEN

In al die jaren dat Verhoeven ijvert voor een gezonde en
veilige werkpraktijk, merkt hij nog steeds dat het kennisniveau
in lang niet alle gevallen op orde is. “De diensten van SBD zijn
‘gratis’, wij worden betaald uit het Sociaal Fonds BIKUDAK.
De SBD is van iedereen. Toch zie je vaak dat men zich er niet
van bewust is dat wij er voor de branche zijn. Dan wordt bijvoorbeeld een extern adviesbureau ingehuurd om dezelfde
informatie te verkrijgen. Soms halen deze adviesbureaus zelfs
de informatie van onze website, of ze kopiëren verouderde
informatie van het internet. Wij voeren onze werkzaamheden
dan wel ‘gratis’ uit, toch hoor ik soms de klacht dat ons
bezoek geld kost. Als Paul of ik langs zijn geweest, is het
vaak nodig om aanvullende maatregelen te nemen om de
veiligheid en gezondheid van de werknemers te borgen.
Dat kan kosten met zich mee brengen, maar daar kan ik
niets aan doen. Dat zijn vaak zaken waar men van tevoren
rekening mee had moeten houden: er had eenvoudigweg
eerder over nagedacht moeten worden. Als je aan het eind
van de werkdag weer thuis bij je gezin aan tafel zit, moet je
je eens afvragen: heb ik vandaag veilig gewerkt, of heb ik
gewoon geluk gehad?“

LATEN HET OVER ZICH HEEN KOMEN”

DUURZAME INZETBAARHEID

Nu de economie aantrekt, stijgt ook het aantal ongevallen
in de bouw weer. Precieze cijfers over het aantal ongevallen
waar dakdekkers bij zijn betrokken zijn er niet, maar het ligt
voor de hand dat ook dit aantal een stijgende lijn laat zien.
Verhoeven vermoedt waarom partijen het werk niet altijd
op een veilige manier uitvoeren: “De praktijk is weerbarstig.
Het kan gebeuren, dat de steigers bij een project worden
weggehaald terwijl de dakdekkers nog op het dak aan het
werk zijn. Veel dakdekkersbedrijven laten het dan maar over
zich heen komen. Ze accepteren het.”

Sinds kort houden SBD en TECTUM zich in het kader van het
ESF Sectorplan BIKUDAK 2 ook bezig met het verzorgen van
de VakScan-DI. Dit is een vervolg op de algemene VakScan
(een korte, maatgerichte cursus waarin de inhoud van
de herhalingscursus ‘Gezond en veilig werken op het dak’
praktisch is verwerkt). De VakScan-DI vindt plaats op de
bouwplaats en richt zich op dakdekkers van 35 jaar en ouder.
Tijdens de VakScan-DI probeert de bedrijfstak een beeld te
krijgen van hoe de (ervaren) dakdekker zijn werksituatie ziet,
wat zijn ambities zijn, wat zijn kennis en vaardigheden zijn en
wat zijn privésituatie is, in relatie tot zijn baan. Aan de hand
daarvan kan een advies worden afgegeven m.b.t. de duurzame inzetbaarheid van de dakdekker.

KINDEREN? Een zoon van 30.
WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT?
Ik maak muziek en treed, hetzij in beperkte
mate, nog altijd op. We spelen allerlei genres
op de meest uiteenlopende gelegenheden.
In de vrijwilligerssfeer verzorg ik soms ook
een seniorenprogramma voor bijvoorbeeld
De Zonnebloem, gewoon omdat ik hoop
dat als ik eens in een verzorgingstehuis terecht kom, iemand mij
ook komt vermaken. Naast de muziek houd ik ook erg van tuinieren
(ik heb naast mijn eigen tuin ook nog een volkstuin) en koken.
FAVORIETE MUZIEK?
Ik hou van heel veel verschillende soorten muziek. Maar als ik even rustig zit,
of tijdens een lange autorit, zet ik het liefst een beetje jazzy muziek of blues op.
FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING? Italië.
FAVORIETE STAD?
Elk voorjaar maken we met vrienden een stedentrip: Parijs, Milaan, Praag en
Barcelona... Ik zou niet kunnen zeggen welke stad ik nu de mooiste vind.
Ook steden als Maastricht en ‘s-Hertogenbosch zijn prachtig.
FAVORIETE ARCHITECT/GEBOUW?
Heb ik niet echt. Tijdens die stedentrips geniet ik wel enorm van grote kathedralen,
zoals de Sagrada Familia van Gaudí in Barcelona. Ik kijk in het buitenland altijd
naar daken, maar ja: de mooiste zijn vaak niet plat.
WAAR BEN JE HET MEEST TROTS OP?
Ik ben een zondagskind. Het heeft me altijd meegezeten, al ben ik van mening
dat je je eigen geluk ook kunt afdwingen. Er is dus heel veel waar ik trots
op ben: vooral natuurlijk op mijn gezin, mijn zoon en schoondochter en ook op
professioneel gebied en mijn hobby’s. Ik ben trots op het leven zelf.
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Lichtplaten

Revolutie op het dak!

Ideaal daglicht!
Hoogwaardige kunststoffen scheppen onbeperkte mogelijkheden.
In de hedendaagse architectuur speelt daglicht een belangrijke rol. Van Boven geldt als pionier op het
gebied van kunststof bouwproducten en heeft zich ontwikkeld tot één van de belangrijkste producenten
van kunststof daglicht producten. Voor vrijwel iedere toepassing wordt een
lichtdoorlatend kunststof product geleverd.

1950

1980

Lichtstraten
Kompakt
Schoorsteen 2.0

2014

Kompakt 2.0-serie

2016

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

Kompakt 2.0 Concentrisch

2018

Met de Kompakt 2.0-serie van Ubbink!

ALLES
VOOR DE DAKDEKKER

HERFST?

HOUD HET DROOG MET BITASCO!

• 24 uurs levering vanuit elke eigen vestiging
• Volledig IKO Bitumen dakrollen assortiment

De Kompakt 2.0-serie biedt oplossingen voor:
• Rookgasafvoer en luchttoevoer voor gesloten gastoestellen (HR T120), parallel en nieuw concentrisch
• Geïsoleerde luchtafvoer van mechanisch ventilatiesysteem, ook geschikt voor WTW toestellen (systeem D)
• Rioolontluchting
• Mechanische ventilatie (systeem C)
• Luchtwarmtepomp
De beproefde en onderscheiden Kompakt 2.0-serie is geschikt voor dakhellingen 15°-55°; one type fits all!
Door de haakse doorbreking kunt u de verzamelkap eenvoudig monteren. Alle varianten zijn voorbereid op de
nieuwste isolatie-eisen voor het dak (Rc 6.0) uit het Bouwbesluit 2015 (EPC 0,4) en voldoen aan de relevante
eisen met betrekking tot waterdichtheid en luchtdichtheid. Luchtdichte afsluiting realiseert u met het Luchtdicht
Dakdoorvoermanchet. Alle varianten zijn verkrijgbaar in verlengde versies. De moderne en fraaie vormgeving
maakt van deze serie een eigentijdse topper, die staat voor veiligheid, zekerheid en gemak!

• IKO Enertherm PIR isolatie uit voorraad leverbaar
• Ruimste sortering Hertalan EPDM en
Resitrix EPDM en accessoires van Nederland
• Dakaccessoires: loden en aluminium afvoeren en
ontluchtingen, aluminium dakrandafwerking,
zinken hwa’s en goten, maatwerk zink, bevestigers,
IKOpro vloeibare dakafdichting en coatings,
lichtkoepel, lichtstraten etc.
Amsterdam • Arnhem • Breda • Den Haag • Harderwijk • Vlissingen

Dakdekkers scoren met www.bitasco.nl

Kompakt 2.0 Rookgasafvoer
in 10 varianten
Nu ook in concentrische uitvoering

Kompakt 2.0 WTW-Riool
in 2 varianten

Kompakt 2.0 MV Box
voorzien van
mechanische ventilatie

Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!
www.ubbink.nl/kompakt2.0serie

Kompakt 2.0 WTW/WP
luchtwarmtepomp

SPECIAL BRANDVEILIGHEID

Special
Brandveiligheid

SPECIAL BRANDVEILIGHEID

Niet het ontstaan,
maar de verspreiding
van vuur is het gevaar
Brandveiligheid is net als veiligheid een verzamelnaam, een containerbegrip.
Vorig jaar kwam de brandveiligheid van gebouwen vol in het nieuws door
de ramp met de Grenfell Tower in Londen. In deze ramp ging het niet op één,
maar op vele fronten fout. In de nasleep van deze ramp zijn al vele stukken
geschreven en er zullen nog vele volgen. Duidelijk is dat wat in Londen fout is
gegaan, bij ons ook veel te vaak fout gaat. Ook waar het daken betreft.

Ton Berlee
De teloorgang van betaalbare woningen in een grote stad
in het welvarende West-Europa. De (illegale) onder- en doorverhuur van woningen aan niet-geregistreerde personen. Een
deelgemeente die de voorkeur lijkt te geven aan luxe woningen boven sociale woningen. Het uitkleden van het ontwerp
met goedkopere ‘alternatieven’. Het falende toezicht
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bij de gevelrenovatie. Het niet
reageren van de beheerder op
signalen van bewoners. Het niet
goed toezicht houden op het gebruik van de woningen. Met als
gevolg de angstaanjagende
beelden van een woontoren
in vlammen die de nachtelijke
hemel oplichten. Zie hier een
ramp die tot de verbeelding
spreekt. Er branden wereldwijd wel
meer woontorens uit, maar die
halen zelden het nieuws, tenzij er
echt veel mensen om het leven
komen. De indruk leeft dat wij de
Foto: 1Limburg.
bouwregelgeving en het toezicht
op deugdelijk bouwen in het
Westen wel in de hand hebben.
Met de Grenfell Tower werden
we, met vele doden te betreuren, gedwongen dat nog eens
tegen het licht te houden en dat is (en wordt) door diverse
instanties gedaan. Kan wat in Londen is voorgevallen ook in
Nederland en België gebeuren? Eerst een korte inleiding in
de bouwregels ten aanzien van brandveiligheid.

VOORKOMEN VAN SLACHTOFFERS
De bouwregelgeving ten aanzien van brand is erop ingericht

zo veel mogelijk voorkomen dat er (meer) slachtoffers vallen
in het geval er brand in een gebouw uitbreekt. Art 2.81 lid 1
van het Bouwbesluit:Een te bouwen bouwwerk is zodanig
dat de kans op een snelle uitbreiding van brand voldoende
wordt beperkt. De brandweerkorpsen zijn zo verspreid en
georganiseerd dat ze binnen een gestelde tijd ter plaatse
kunnen zijn. Brandweerkorpsen zijn er om, wanneer er brand
uitbreekt, het vuur onder controle te krijgen en te houden
ten einde personen in en om het gebouw in veiligheid te
brengen. Ze zijn er niet om gebouwen te redden, die laten ze
na het sein ‘brand meester’ te hebben gegeven ‘gecontroleerd uitbranden’. Binnen een bebouwde omgeving worden
de ‘belendende panden nat gehouden’ wat de nodige
waterschade kan opleveren. Het is ook de reden dat daken
‘vliegvuurbestendig’ moeten zijn. Vuur van een naastgelegen
brandend pand zal, middels brandende delen die verwaaien,
‘overvliegen’. Een naastgelegen dak waar het op terecht
komt, mag dan niet te snel vlam vatten.
Gebouwen worden beschouwd als, en bij enige omvang opgedeeld in, brandcompartimenten. Wanneer brand uitbreekt
in een compartiment, dan mag dat binnen een gestelde
tijd niet overslaan naar andere compartimenten. Dat geeft
de personen in en om het brandende gebouw de gelegenheid weg te komen. Gebouwen als verpleeghuizen, samengestelde multifunctionele gebouwen en vooral hoogbouw
worden ingedeeld in brandcompartimenten en voorzien van

veilige routes (vluchtwegen). Aan vluchtwegen in gebouwen
worden aanvullend strenge eisen gesteld. De vluchtwegen
moeten altijd begaanbaar zijn voor het geval een calamiteit
als brand zich voordoet.
De bouwconstructie en de toegepaste bouwmaterialen
mogen niet of beperkt bijdragen aan de brand of de brand-
uitbreiding. Dit wordt uitgedrukt in brandclassificatie van
bouwproducten, met brandklasse en rookgedrag van mate
rialen en brandwerendheid van constructies. Het brand
gedrag wordt op genormeerde wijze vastgesteld op basis
van Europese normen door daartoe aangewezen instituten.
In Nederland gebeurt dat onder andere door het brandlaboratorium Efectis te Bleiswijk. Uitsluitend onbrandbare bouwmaterialen voorschrijven klinkt logisch, maar is dat niet.
Staal, bijvoorbeeld, brandt niet, maar verliest bij hoge temperaturen snel aan sterkte en vervormt dan snel. Hout brandt
goed, maar wordt als constructief materiaal bij brand meer
gewaardeerd omdat het relatief lang duurt voor het als
geheel verzwakt is. Er wordt voor de brandbaarheid gekeken
naar de gehele samengestelde constructie van een wand,
vloer, gevel of dak. De discussie hierover is al langere tijd
gaande, omdat in laboratoriumachtige opstellingen bouwdelen getest worden. De vraag is steeds weer in hoeverre
die bouwdelen in gelijke mate in de praktijk worden gerealiseerd. Vooral bij die bouwdelen en bouwconstructies die veel
brandbaar materiaal bevatten, zoals isolatieschuimen.

Roofs

47

SPECIAL BRANDVEILIGHEID

DE BRAND IN DE GRENFELL TOWER

- het aanwezig zijn van brandbaar materiaal in interieur,
isolatiemateriaal , afwerkingsmateriaal
Brandclassificatie, rook
• Tapijt, gordijnen, meubels waarbij vooral de vullingen
van polyesterwol berucht zijn, schrootjes van hout of pvc,
polystyreenisolatie aan de binnenspouw. Kortom: alles
aan brandbaar materiaal in het gebouw. De brandbaar
heid van materiaal wordt uitgedrukt in brand- en in
rookklasse. Rook veroorzaakt meer dodelijke slachtoffers
dan brand.

Een overzicht van de gebeurtenissen, met de vermelding ‘wel/niet’ waar
onderzoek nog definitief uitsluitsel moet geven van wat er is gebeurd. In de
Londense deelgemeente Kensington is in de periode 2015-2016 een woontoren
gerenoveerd. De deelgemeente is eigenaar van de woontoren en de toren
wordt onder andere van een nieuwe gevelbekleding voorzien. De bouwplannen
worden wel/niet compleet voorgelegd aan de gemeente. Tijdens de bouw stelt
de aannemer een goedkopere gevel voor.

■

Foto: 1Limburg.

- de eigenschappen van de bouwproducten en de bouwdelen
■

De aansluitingen tussen gebouwen, bouwdelen en bouwconstructies tussen compartimenten mogen ook geen aanleiding geven tot branduitbreiding. We spreken in dit verband
van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag
(WBDBO). De woningbouw waarbij vele woningen geschakeld zijn of ‘in rijtjes’ gebouwd, zijn bekende voorbeelden
waar het in dat opzicht nogal eens fout gaat. In 2017 nog
werd in Epe een heel blok rijtjeshuizen verwoest na ontstaan
van brand in een carport. De bouwdelen voldoen dan
mogelijk aan de geldende regels, de uitvoerende bouw blijft
aantoonbaar in gebreke. Bij daken zijn vooral de aansluitingen boven de woningscheidende spouwmuur risicovol.
Na-isolatie van oudere woningen en gebouwen maakt het
er ook niet brandveiliger op.

TOEZICHT
Hoe is het toezicht op de realisatie van gebouwen georga
niseerd en uitgevoerd? Voor gebouwen die bij brand meer
risico opleveren voor gebruikers, worden strengere eisen
gesteld aan de brandbaarheid van bouwconstructies en
bouwdelen. De brandweer moet bouwplannen om die
reden toetsen. De gedachte was overheden een meer
controlerende rol op de achtergrond te geven, waarmee
gelijk stevig bezuinigd is op de uitvoerde publieke instanties.
Het bouwtoezicht is daarom aan verandering onderhevig,
waar het steeds duidelijker wordt dat het toezicht niet is toe
te vertrouwen aan de uitvoerende bouw zelf. De Vereniging
Bouw- en Woningtoezicht Nederland, de toezichthoudende
instanties, laat steeds duidelijker van zich horen: de veiligheid
is in het geding. Er is te weinig mankracht en kennis om de
controlerende taken uit te voeren, terwijl de ongevallen met
gerealiseerde bouwwerken aantoonbaar toenemen.
Wat heeft de ramp in de Grenfell Tower daar nu allemaal
mee te maken? Alles wat fout kon gaan, is in Londen fout
gegaan. De voorschriften zijn niet opgevolgd, het toezicht
onvoldoende, met nota bene een overheidsinstelling als
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opdrachtgever en eigenaar. De gevel is gewijzigd zonder
dat is doorgenomen wat de gevolgen daarvan zouden zijn.
Een brandbare gevel met details die niet deugen.
Bij de Grenfell is alles fout gegaan, maar… bij welk bouwproject is in Nederland de afgelopen jaren alles goed gedaan?
Worden aangemelde en ingediende bouwprojecten altijd
gecontroleerd? Niet volgens VWBN, die al jaren hamert op
gebrek aan alles, waardoor slechts 10 tot 20% kan worden
gecontroleerd. Worden bouwprojecten nooit gewijzigd nadat
de opdracht is verkregen? Het verkrijgen van de opdracht is
meestal het startsein voor besparingen, zelden voor verbeteringen. Hebben alle bouwdelen de juiste brandclassificatie
en wordt dat aangetoond? Het is sinds de ramp met de
Grenfell nog nooit zo druk geweest bij de brandinstituten.
Zijn alle aansluitingen tussen brandcompartimenten nu
voldoende brandwerend? Luchtdicht maken is al een
probleem. Terecht dat er nu landelijk vragen worden gesteld
bij de brandveiligheid van gebouwen. Er wordt ook commercieel op ingesprongen nu er meer aandacht is voor brandveiligheid. Om de veelheid aan berichten te plaatsen is het
goed om ten aanzien van brandveiligheid de volgende
onderdelen uit elkaar te houden:

 randweerstand, brandvoortplanting,
b
• materialen zelf branden, maar minstens zo belangrijk is
het brandgedrag van het materiaal in zijn toepassing.
In dat opzicht wordt gekeken in brandlaboratoria waar
wanden, vloeren en daken een bepaalde mate van
brandgedrag moeten vertonen en brandweerstand
moeten opbrengen. De eerste uitgedrukt in de mate van
vuur en vuurontwikkeling, de tweede uitgedrukt in tijd.

- de aansluitingen tussen de bouwdelen en de
compartimenten
weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag
(WBDBO)
• brandcompartimenten moeten een bepaalde mate
van brand kunnen weerstaan, de aansluitingen tussen
brandcompartimenten moeten dat ook kunnen doorstaan. Gedacht moet worden aan woningscheidende
spouwen, leidingdoorvoeren, branddeuren etc.
■

De gemeente wordt wel/niet ingelicht en de aannemer geeft wel/niet duidelijk
weer dat de nieuwe gevel aanzienlijk brandgevaarlijker is dan toegestaan voor
een dergelijke toren. De gevel sluit op delen wel/niet brandveilig aan op de
vloer, wat wel/niet in de indiening stond.
Het beheer van de woontoren valt onder een andere gemeentelijke o
 rganisatie,
beheer is in dit geval het bijhouden van de bewoning. Er worden bij herhaling
meldingen gedaan bij de beheerder door verontruste bewoners, dat de interne
verkeersruimten niet vrij worden gehouden (de vluchtwegen) en van illegale
onderhuur.
Er breekt 14 juni 2017 kort voor 1 uur 's nachts op de 4de verdieping brand uit.
In korte tijd, dat wil zeggen binnen een kwartier, brandt de gevel 19 verdiepingen
hoger tot op het dak! De brandweer rapporteert een brandende, knetterende
gevel. De brandweer adviseert alle in de woontoren aanwezige personen in de
woning te blijven tot de brandweer ze komt bevrijden. Dit in aansluiting op de
gedachte dat de brandcompartimentering werkt. De vluchtwegen zijn moeilijk
begaanbaar en de ontruiming gaat traag. De gevel staat na een uur volledig
in brand. Voor de duidelijkheid: de weerstand tegen branddoor- en overslag
tussen compartimenten moet minimaal 2 uur bedragen. In het geval van de
Grenfell Tower was dat langs de gevel nog geen minuut! De brandweer kreeg
na afloop van de burgemeester van Londen het verwijt de bewoners geadviseerd te hebben in de woning te blijven! De oorzaak van de brand is inmiddels
vastgesteld: een koel-vriescombinatie. Dat is de oorzaak van de brand, niet de
oorzaak van de ramp

- de vliegvuurbestendigheid
certificaten
• de mate en de tijd waarin een vastgestelde vuurlast tot
vuur leidt op een (dak)oppervlak. Vooral van belang
bij daken met brandbare bedekking, zoals platte daken
en rieten daken.
■

- het ontstaan van brand
 eer onder te verdelen in het ontstaan van brand tijdens
w
de uitvoeringswerkzaamheden en tijdens het gebruik van
het gebouw
installaties, gedrag bewoners
• installaties: gedacht moet worden aan elektrische
apparaten, gastoestellen, open haarden en zelfs
telefoons, kortom: alles wat in brand kan vliegen door
verhitting
• gedrag bewoners: gedacht moet worden aan kinderen
die met vuur spelen, roken, kaarsjes, open haard en
kachels en koken, kortom: alle handelingen door
mensen die leiden tot vuur.

■

- bestrijding van de brand
Alles wat een brand, die eenmaal is uitgebroken, tot stand
brengt, onder controle brengt en doet doven. Gedacht
moet worden aan blusproducten, blusinstallaties en blus
instanties zoals de brandweer, maar ook beheerders.
■

Brandveiligheid is een containerbegrip en vrijwel zelden
of nooit is één product de oplossing voor een complexe
problematiek. Gezond verstand van alle deelnemers aan het
proces biedt meer garantie. ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Gegarandeerde
kwaliteit

Een maatpak
voor het dakvlak.

Veilig verwerkbaar, zonder
warmtebron of vlam

Volledig getest en goedgekeurd
in de hoogste klasse volgens
EOTA/ETAG 005

Hydrolyse en worteldoorgroei bestendig
(goedkeuring in de hoogste klasse
volgens FLL en EN 13948)

EPDM dakbedekking op maat
Uit voorraad leverbaar vanuit al onze vestigingen.
EPDM is letterlijk en figuurlijk één van de meest flexibele dakmaterialen
die er bestaat. Gemakkelijk toepasbaar in zowel nieuwbouw als renovatie,
een zeer lange levensduur en een gemakkelijke verwerking. Bovendien
kan een EPDM-dak in veel gevallen op maat uit één stuk of op een aantal
passende stukken worden aangeleverd waardoor de dakbedekking
letterlijk en figuurlijk naadloos aansluit op het dak. EPDM als maatpak voor
uw dakvlak...
Wij leveren zowel EURO-style talkvrije EPDM-folie alsook talkarme USA-style
EPDM-folie in verschillende gangbare breedtes vanaf de rol die wij op de
door u gewenste lengte kunnen afsnijden. U kunt het op maat gesneden
EPDM-membraan direct bij ons afhalen of indien gewenst door ons te laten
bezorgen. Daarnaast hebben wij uiteraard ook alle gangbare hulpproducten
op voorraad, zoals materiaal-eigen afvoeren en gereedschappen.
Ook beschikken wij over een ruim assortiment aan lijmen, kitten, flashings,
wash-primers, overlaptapes, Kvimbond- en Doublebond stroken als mede
bevestigers waarmee een EPDM-dak op vrijwel elke ondergrond te realiseren
is. Of het nu om nieuwbouw of renovatie gaat: voor elk dak hebben wij een
geschikt EPDM maatpak.

Standaard rolbreedtes tot ruim 6 meter direct uit
voorraad leverbaar op elke lengte.
Rolbreedtes van 7 tot 12 meter op bestelling leverbaar
op elke lengte.
Leverbaar in zowel Europese EPDM
(talkvrije textielprint folie) alsook Amerikaanse EPDM
(talkarme gladde folie).

Koud verwerkbaar,
waardoor uitstekende
preventie tegen brandgevaar
Uiterst bestendig tegen
vliegvuur en stralingswarmte
(DIN 4102)

Alle gangbare accessoires zoals afvoeren, overlaptapes,
flashings, wash-primers, binnen- en buitenhoeken,
lijmen, kitten enz. uit voorraad leverbaar.
Heeft u maatzetwerk zoals afdekkappen nodig in zink,
Plastisol, PVDF of koper? Dan kunt u deze direct mee
bestellen!

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

Álles voor het dak.
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

www.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

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

Triflex BV | Boerendanserdijk 35 | 8024 AE Zwolle | T: +31 (0)38 460 20 50 | info@triflex.nl | www.triflex.nl
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‘Aanscherping
brandtesten noodzakelijk’
De huidige wettelijke eisen voor de brandveiligheid van gevels, en de
bijbehorende testen, zijn ontoereikend. Dat is de conclusie van het
Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer dat op 6 september werd
gehouden. De discussie ging over gevels, maar is vanzelfsprekend ook
relevant voor de brandveiligheid van daken.

Hogeschool Rotterdam en een ver
zorgingshuis in Nijmegen dicht.
Het Rondetafelgesprek had tot doel
in kaart te krijgen hoe gevaarlijk de
situatie nu echt is.

en wordt er geen rekening gehouden met bijvoorbeeld
kozijnaansluitingen. Ook houdt de regelgeving onvoldoende
rekening met aanpassingen en verbouwingen die later
plaatsvinden. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
pleitte daarom voor een aanscherping van het Bouwbesluit.
Het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) benadrukte echter
dat het aantal slachtoffers als gevolg van een gevelbrand
wereldwijd bijzonder laag is: in Nederland heeft zich dit
nog niet voorgedaan. Het probleem van de gevelbranden
moet dus in het juiste perspectief worden geplaatst.

STANDPUNTEN
MWA
De Mineral Wool Association Benelux (MWA) is het samenwerkingsverband van Nederlandse en Belgische producenten
van minerale wol. MWA wijst op de brandeigenschappen
van minerale wol: het is ‘onbrandbaar’ en zal ook geen
warmte geleiden. De vereniging maakt een onderscheid tussen ‘actieve’ en ‘passieve’ brandbeveiliging in een gebouw.
Actieve brandbeveiliging is bedoeld om in werking te treden
bij het uitbreken van een brand, zoals bijvoorbeeld sprinkler
installaties. Passieve brandveiligheid betreft algemeen
gesproken de structuur van het gebouw die gedurende een
bepaalde (technisch berekende) tijd aan de brand moet
kunnen weerstaan: “Bij de keuze van bouwmaterialen en hun
toepassingswijze moet men zich twee vragen stellen: hoe
reageren ze op een brand, en hoe brandbestendig zijn ze?
Isolatiemateriaal dat is gemaakt van minerale wol is ingedeeld in de beste brandveiligheidsklasse, dat is Euroklasse A.

BRANDENDE PRULLENBAK
De deelnemers aan het gesprek
waren brandexperts, leveranciers van
isolatiematerialen en verzekeraars.
Zij dienden voorafgaand aan het
gesprek zogeheten ‘position papers’
in, waarin zij hun standpunt rond dit
vraagstuk kort en bondig verwoordden.
Hieronder vindt u een samenvatting
van de respectievelijke standpunten.

Aanleiding voor het Rondetafelgesprek is de brand van de
Grenfell toren in Londen, vorig jaar juni waarbij 72 doden
vielen. In de nasleep daarvan verzorgde televisieprogramma
Zembla op 23 mei een utizending waarin werd gewaarschuwd voor de toepassing van ‘brandbare’ isolatiemate
rialen, iets dat door de grotere isolatievraag op steeds
grotere schaal gebeurt. In de nasleep van de ramp in de
Grenfell toren werden in Engeland, maar ook in andere
landen, diverse gebouwen uit veiligheidsredenen
gesloten. In Nederland gingen een gebouw van de
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Het algemene beeld is, dat wordt
getwijfeld aan het realiteitsgehalte
van de verplichte brandtest waaraan
gevels nu worden onderworpen.
De single burning item-test (SBI) gaat
uit van een brand in een prulllenbak
in een hoek van een ruimte. De test
dateert nog uit de tijd dat bouw- en
brandveiligheidsexperts de overtuiging hadden dat een
brand aan een gevel geen groot gevaar oplevert voor de
bewoners in het gebouw, omdat er voldoende tijd overblijft
om te vluchten. In de praktijk begint een brand vaak elders
(denk aan containers aan de voet van gebouwen) en ontwikkelen zich in een hoger tempo en met een veel grotere
hitte. Ook de overige omstandigheden zijn in de praktijk vaak
heel anders dan in de gekunstelde situatie van het test
laboratorium. Bovendien wijkt de uiteindelijke opbouw van
een gevelsysteem vaak ook nog af van wat er wordt getest

NVPU
De Nederlandse Vereniging van Polyurethaan Hardschuimfabrikanten (NVPU) benadrukt dat Nederland tot één van
de brandveiligste landen van Europa hoort. Uiteraard moet
altijd worden gestreefd naar het optimaliseren van veiligheid.
De brandveiligheid van een gebouw wordt bepaald door
tal van factoren zoals vluchtroutes, compartimentering,
brandoverslagvoorzieningen en ook de constructie.
De brandeigenschappen van de constructie worden
bepaald door het samenstel van de constructie en zijn niet
terug te brengen tot een enkel materiaal zoals het soort
isolatie. De suggestie dat keuzes op basis van de brand
klasse van isolatiematerialen een gebouw brandveiliger
maakt, zou kunnen leiden tot een schijnveiligheid.
Stybenex
De vereniging van EPS-fabrikanten Stybenex noemt de
brandtesten ‘solide’. De Nederlandse overheid stelt volgens
de vereniging zeer strenge eisen aan de brandveiligheid van
constructies en bouwmaterialen. Dat geldt ook voor isolatie
materialen. Alle in Nederland toegepaste isolatie, ook EPS,
moet voldoen aan die strenge wettelijke eisen. In Nederland
worden alle isolatiematerialen, waaronder EPS, aan zeer
solide brandtesten onderworpen. Isolatie speelt volgens
Stybenex een verwaarloosbare rol bij branden. In gevels zit
het isolatiemateriaal immers tussen steen en cement. Bij een
brand zal in eerste instantie de inventaris (gordijnen, houten
kozijnen, meubilair etc.) branden en vervolgens brandt de

constructie en uiteindelijk ook de isolatie. Isolatie moet altijd
volgens de voorschriften worden toegepast. Dat geldt ook
voor het onderhoud van gebouwen, inclusief het herstel van
bijvoorbeeld beschadigde/doorboorde muren.
Nieman Raadgevende Ingenieurs
Inghenieursbureau Nieman stelt dat brandgevaarlijke gevel
platen niet bestaan: er zijn geen voorschriften op materiaalof componentniveau in het Bouwbesluit, dat belemmert
innovatie en discrimineert materialen. In het Bouwbesluit zijn
dus alleen voorschriften op constructieniveau opgenomen.
Brandgevaarlijke gevelconstructies bestaan daarentegen
wel degelijk. Omdat de voorschriften van toepassing zijn op
de totale gevelconstructie, kan niet worden gesteld dat een
gevelconstructie die wordt afgewerkt met gevelplaten die
voldoen aan de geëiste brandklasse zelf ook voldoet aan die
brandklasse. Dit is onbekend bij veel partijen: vaak wordt niet
verder gekeken dan de materiaallaag voor de gevelafwerking
en wordt de invloed van de achterliggende constructie verwaarloosd. Om een goede risico-afweging te kunnen maken
zijn doelvoorschriften nodig, waarin het geaccepteerde
risico wordt gekwantificeerd. Dit is in lijn met de Eurocode,
de Europese normen voor constructieve veiligheid.
Efectis Nederland
Test- en onderzoekslaboratorium Efectis Nederland benadrukt
dat gebouwen aantoonbaar brandveilig moeten zijn en
beveelt aan dat van het ontwerp, de uitvoering en de toe te
passen constructies en materialen aantoonbaar gemaakt
moet zijn dat aan de gestelde eisen voldaan wordt. De testmethode(s) voor gevels moeten passen bij het scenario van
een uitslaande brand tegen een gevel of een brandend voorwerp tegen een gevel. Materialen moeten in samengestelde
constructies (zoals het daadwerkelijk toegepast wordt) getest
worden. Toezicht en handhaving moet uitgevoerd worden
door personen met (aantoonbare) kennis van zaken.
Verbond van Verzekeraars
Het Verbond van Verzekeraars heeft als aanbeveling dat
brandveiligheid als uitgangspunt bij regelgeving zou
moeten worden genomen, in plaats van alleen te kijken
naar vluchtveiligheid. Binnen het Bouwbesluit moeten de
brandbaarheid van een gebouw en de branduitbreidingskans, mede in relatie tot de brandbestrijding een belangrijkere rol krijgen. Op deze manier kunnen we niet alleen
branden voorkomen, maar ook beter beheersbaar maken.
Het Verbond raadt aan om normen te ontwikkelen voor het
brandgedrag van gevelpanelen, die voorschrijven in welke
verschillende samenstellingen de materialen getest worden.
Hierbij moet worden gekeken of de isolatiematerialen de
uitbreiding van een brand verergeren en hoe giftig en
brandbaar de rook is die vrijkomt. De overheid zou op basis
hiervan duidelijk moeten aangeven welke gevelbeplating
nog voor welke toepassing mag worden gebruikt, zeker in
hoogbouw. Isolatiematerialen die niet in Brandklasse A vallen,
zouden moeten worden getest in de praktijk, en waar nodig
als brandklasse worden opgesplitst. ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Moet ieder EPDM-dak
vliegvuurbestendig zijn?
Men realiseert zich niet altijd dat er verschillende EPDM’s in de markt zijn met
ieder een eigen toepassingsgebied. In de markt is men zich niet altijd even
goed bewust van de consequenties van sommige keuzes. Roofs sprak hierover met Alfred Vermeulen, Directeur Sales van Mawipex bv (importeur van
Firestone EPDM Daksystemen).

Alfred Vermeulen, Directeur Sales van Mawipex bv

Vermeulen geeft m.b.t. de vliegvuurbestendigheid van EPDM
daken aan, dat niet voor iedereen binnen de bouwbranche
even duidelijk is wat de eisen zijn en welke verschillen er
zijn tussen EPDM dakbedekkingen onderling. Het is dan ook
een veel gestelde vraag. “Wij richten ons vooral op de EPDM
branche waar EPDM daksystemen worden aangebracht.
Wij signaleren dat deze daken helaas incidenteel niet altijd
voldoen aan de BRoof(t1) prestatie-eis. Het verontrustende is
dat niet iedereen binnen de bouwketen zich dit altijd bewust
is. Als vuistregel kun je zeggen dat bij reguliere bouwprojecten ‘ieder dakoppervlak vliegvuurbestendig dient te zijn’. Gemakshalve geef ik vaak aan dat een dierenverblijf midden in
het weiland een uitzondering is op deze regel en dat verder
ieder dak dient te voldoen aan het Bouwbesluit (BRoof(t1)).”
Formeel is het wettelijk zo ingericht dat het Bouwbesluit
aangeeft dat de bovenzijde van een dak niet brand
gevaarlijk mag zijn. Hier wordt gerefereerd naar NEN 6063,
de Europese prestatietest BRoof(t1) ofwel de ‘vliegvuurtest’.
Vrijwel ieder dak in Nederland dient vliegvuurbestendig
te zijn en heeft tot doel dat het dak van het betreffende
bouwwerk niet in brand vliegt door vliegvuur uit de omgeving, dus weerstand biedt tegen extern brandgevaar zoals
vuurwerk, openhaardvonken, etc.

54

Roofs

Uitzonderingen waarbij een dak niet aan deze voorwaarden
hoeft te voldoen:
1. Afstand tot de perceelgrens.
a. Als het bouwwerk geen vloer hoger dan 5 meter heeft,
waarop personen zich kunnen bevinden
(bijv. dierenverblijf) en
b. het dak zich op ten minste 15 meter afstand van de
perceelgrens bevindt (bijv. weiland);
2. Bouwwerk is kleiner dan 50m².
Een berging of dakkapel die aan de woning vastzit,
wordt gezien als hetzelfde bouwwerk en als de woning
groter is dan 50 m² dienen alle daken vliegvuurbestendig te zijn.
De gedachte hierachter is dat de oppervlakte van het dak
niet bepalend is. Bepalend is het bouwwerk dat gerelateerd is
aan de vluchtmogelijkheden en tijd bij brand van het betreffende pand. Een dak wordt ook als niet vliegvuurgevaarlijk
beschouwd als er een laag grind van minimaal 40 mm
op de dakbedekking ligt, of betontegels of iets dergelijks.
De dakbedekking zelf hoeft in deze gevallen niet vliegvuurbestendig te zijn.
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Volledige dakopbouw
van Firestone
VOLDOET IEDER TYPE EPDM-DAKBEDEKKING AAN
DE BROOF(T1) PRESTATIE-EIS?

RubberGard EPDM
Bonding Adhesive BA-2012

“Zo dient een standaard (ST) type EPDM daksysteem vrijwel
altijd in een geballast systeem toegepast te worden om
aan de BRoof(t1) prestatie-eis te voldoen, maar weet de
opdrachtgever, dakaannemer, dakgroothandel, webshop
dit? En worden met deze folie toch daken gemaakt die
niet aan het Bouwbesluit voldoen? Natuurlijk wordt dit gedaan en In veel situaties weet men dit niet of onvoldoende,
wat enorme consequenties met zich mee kan brengen
bij calamiteiten (brand).”

RESISTA AK Isolatie
Twin Pack Isolatielijm
V-Gard Vapor Control
Membrane

“Als men een EPDM-folie toe wil passen zonder ballastlaag,
let dan op de code FR of LSFRe op de dakrol. Dat is één,
verder dient men de onderliggende constructie/isolatie/lijm
te beoordelen. Kiest men bijvoorbeeld voor een ander
merk lijm, dan kun je bij calamiteiten niet refereren aan
de BRoof(t1) testresultaten, omdat alle elementen in het
daksysteem bepalend kunnen zijn en er geen testgegevens
beschikbaar zijn als men de dakopbouw wijzigt t.o.v. de
geteste opbouw.”

Inclusief all-in
verzekerde dakgarantie

Adv_Roofs_Maw_NL_A.indd 1

Vermeulen: “Deze vraag kun je niet beantwoorden met een
ja of nee! Bij de BRoof(t1) prestatietesten gaat men altijd uit
van een daksysteem dat dient te voldoen (en niet uitsluitend
een separaat product uit een dakopbouw). Iedere EPDMproducent geeft in het KOMO-attest aan welk type EPDM in
welk systeem/constructie toegepast dient te worden.”

Als een dakbedekkingsmateriaal KOMO-gecertificeerd is,
dan staat er in het KOMO-attest heel duidelijk beschreven
welk dakbedekkingsmateriaal (indien er meerdere verschillende typen dakbedekking in het attest vermeld staan)
onder welke omstandigheden vliegvuurbestendig zijn.

30/10/18 13:52

Daarnaast verplicht KOMO ook het vermelden van onderstaand logo op de rol dakbedekking indien de dakbedekking
niet vliegvuurbestendig is.

“EPDM-folie met de code-aanduiding FR of LSFRe kan op
vrijwel alle PIR-isolatie zonder extra voorziening toegepast
worden,” vervolgt Vermeulen. “Bij geëxpandeerd polystyreen
Isolatie (EPS) dient men veelal een glasvlies scheidingslaag
aan te brengen om aan de BRoof(t1)-eis te voldoen.”
“De bouwregelgeving wordt vaak als zeer complex ervaren
door de grote hoeveelheid aan regels en men realiseert
zich niet altijd dat er verschillende typen EPDM-folies bestaan,
met ieder hun specifieke toepassingsgebied. Mawipex
heeft jaren geleden besloten om de ST (standaard) kwaliteit
niet meer in de dakenbranche te distribueren en hebben
besloten om altijd de LSFRe kwaliteit aan te bieden voor
maximale veiligheid voor mens en milieu. Dat zijn wij aan
onze relaties verplicht.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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De ultieme
zelfklevende dakbaan.

HET BESTE HOTEL VAN DE STAD.
MAAR HELAAS GEEN ISOLATIE
MET GOEDE BRANDWERENDE
EIGENSCHAPPEN.

Aabo Unifol POCB SK

De snelste én sterkste SK dakbaan.
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!
Ook verkrijgbaar als 1400 Newton sterke
variant voor mechanische bevestiging!

Alleen het beste was goed genoeg, maar er is niet gekozen voor isolatie met goede
brandwerende eigenschappen? Een keuze waar u in geval van brand spijt van krijgt, omdat
zulke beslissingen u duur kunnen komen te staan. Kies liever voor onbrandbare ROCKWOOL
steenwol isolatie: Euro-brandklasse A1, smeltpunt > 1000 °C.
Minimaal 1000 °C, een verantwoorde keuze!

Álles voor het dak.

www.aabo.nl
rockwool.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

> 1000 °C

SPECIAL BRANDVEILIGHEID

Toepassing grafiet zorgt
voor brandwerendheid
dakbedekking
Bitumineuze dakbanen zijn net als kunststof dakbanen vervaardigd uit olieachtige materialen en dat draagt bij aan de mate waarin de dakbedekking
brandt. Producent IKO heeft een bitumineus dakbedekkingssysteem ont
wikkeld met opvallende brandwerende en brandveilige eigenschappen,
IKO graphite roof. In dit artikel een beschouwing.

Er zijn twee manieren waarop een brand óp het dak kan
ontstaan: tijdens de verwerking of als gevolg van vliegvuur
(het dak wordt aangestoken door vonken van een brand
in de buurt). In deze gevallen is het van belang dat de
dakbedekking niet bijdraagt aan de verdere verspreiding
van de brand.
De respectievelijke fabrikanten van bitumineuze dakbanen
hebben allemaal een methode ontwikkeld om de producten
brandwerend te maken. Het in dit artikel besproken systeem
is het resultaat van een intensief innovatietraject en is samen
gesteld uit optimaal op elkaar afgestemde materialen die
uitvoerig zijn getest op duurzaamheid en waterdichtheid.

GRAFIET
Het concept behelst twee toplagen die voldoen aan Broof
(t1-t4): de IKO pantera (SBS) en IKO carbon hi-speed (APP).
Overigens wordt ook de Polygum-range met deze technologie geproduceerd.
De SBS pantera en de APP carbon hi-speed zijn beide
gewapend met een drielaagse polyester-glascombinatie
inlage. Door de ingebouwde, gepatenteerde grafiettech
nologie zijn brandvertragende eigenschappen ingebouwd.
Het grafiet wordt tijdens het productieproces op de inlage
aangebracht. De bovenzijde van de Pantera is aanvullend
afgewerkt met een fijn mineraal. De onderzijde is voorzien
van een wegbrandfolie.
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Het concept is ontwikkeld met als doel om ruim te voldoen
aan de Europese normen voor branduitbreiding op het dak.
Daarnaast moet het zorgen voor een verbetering op het
gebied van de secundaire brandeffecten, zoals rookontwikkeling en het vrijkomen van toxische gassen. Daarom moest
het eindresultaat halogeenvrij zijn. Ook wilde men in de
productie geen gebruik maken van een tweede glasvlies
inlage, omdat dit onvoldoende garantie biedt op het behoud van de brandwerende eigenschappen in de praktijk.
Als de brandwerendheid immers afhangt van de inlage,
kan deze niet gedurende de gehele levensduur worden
gegarandeerd, omdat glasvlies zijn functie als vuurbarrière
kan verliezen door scheurvorming (als gevolg van het
‘werken’ van het dak).
Men wilde geen brandvertragers in de coating toepassen,
omdat dit nadelige gevolgen kan hebben voor de verou
derings- en flexibiliteitseigenschappen van het membraan,
wat dus de kwaliteit en de levensduur van de dakbanen
nadelig zou kunnen beïnvloeden.
Het lag dus voor de hand dat men bij de ontwikkeling uit zou
gaan van de brandveilige eigenschappen van het bestaande
concept (de inlage en de coating). Aanvullend werden op de
bovenzijde van de inlage, met uitzondering van de lasnaad,
expandeerbare grafietkristallen aangebracht. Deze grafiet
brandt niet en lost niet op in water. Het werkt brandvertragend

door een zogeheten ‘endothermische’ verbrandingsreactie
(dit betekent dat het materiaal bij contact met vuur de energie in de vorm van hitte opneemt). Daarnaast expandeert
het grafiet bij verhitting, waardoor het een beschermlaag
vormt. Bijkomend effect is dat het materiaal niet alleen de
brand vertraagt, maar ook het afdruipen van de bitumen
tegengaat en de rookontwikkeling onderdrukt.

TESTRESULTATEN
De producten zijn onderworpen aan uitgebreide testen.
De vier verschillende testmethodes die binnen de Europese
regelgeving worden toegepast, zijn niet gelijkwaardig aan

elkaar. Naast enkele overeenkomsten in de methode zijn
er ook belangrijke verschillen. Een dakbaan die bijvoorbeeld
enkel voldoet aan de Broof(t1), voldoet niet automatisch aan de
andere testen.
De vier testen hebben als uitgangspunt het reële gevaar
van vliegvuur zo goed mogelijk na te bootsen. Daarom wordt
het dakoppervlak tijdens de testen steeds rechtstreeks met
vuur in verband gebracht. Dit gebeurt door middel van
brandende houtblokjes en/of houtwol. Daarbij wordt gekeken of
het vuur zich via de dakbedekking verder zal verspreiden, dan
wel of het vuur door het contact met de dakbedekking dooft.
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koolstofmonoxide. Doordat er zeer weinig CO vrijkomt
als de dakbaan brandt, scoort de dakbedekking in dit
opzicht goed.
De IKO graphite dakbanen zijn bovendien halogeenvrij:
er treden dan ook geen toxische effecten op als gevolg van
vrijkomende halogeenverbindingen bij de verwerking of bij
brand. Door de ‘zwelling’ van het grafiet stremt de afdruipende bitumenvloei langs het membraan. De hitte-afgifte is
tenslotte ongeveer de helft ten opzichte van een standaard
polyester membraan.
De fabrikant garandeert de veiligheid en brandwerendheid
van de dakbanen gedurende de gehele te verwachten
levensduur. Doordat de opbouw en samenstelling van het
membraan niet zijn aangepast ten gunste van de brandveilig
heid, wordt er ook geen afbreuk gedaan aan de kwaliteit
van waterdichting en/of de levensduur ervan. ■
De expansie van het grafiet begint volop bij een temperatuur vanaf 300°C,
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

waarna het volume tot 250 keer groter wordt.

Composiet inlage met grafietkristallen
Combiatie van polyester en glasvezeldraden
■ 3-laagse composiet inlage
■
■

Uit de testen is een zogeheten ‘hiërarchie van strengheid’
af te leiden. In de Broof(t2, t3 en t4) wordt het vuur aan
vullend aangewakkerd door toevoeging van wind. Bij vliegvuur zal immers altijd wind aanwezig zijn. Bij testen 3 en 4
voegt men, naast de extra complicatie van wind, ook hitte
toe aan de proefopstelling door gebruik te maken van
stralingswarmte. Hitte is immers een bijkomende factor die
brand kan verspreiden.
Het concept is met name ontwikkeld om de veiligheid van
personen bij evacuatie en het blussen te optimaliseren.
De testen waar het concept aan is onderworpen, hadden tot
doel deze eigenschappen in beeld te brengen.
Als er slachtoffers vallen bij een brand, is dat dikwijls niet
primair door het vuur, maar door de rook die door het vuur
wordt gevormd. Het grafiet zorgt voor een onderdrukking
van de rookvorming, wat zichtbaar is in de tests. De meest
frequent voorkomende (schadelijke) rookgascomponent is
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Schematische weergave van de opbouw
van de graphite dakbedekkingen.
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Een ongeluk zit
in een klein hoekje
Sinds 2009 is de NEN 6050 van kracht. Deze beschrijft een brandveilige manier
van dakdekken, waarbij gebruik kan worden blijven gemaakt van de brander
(open vuur). Het effect van deze NEN-norm is lastig meetbaar, maar aangenomen wordt dat NEN 6050 heeft geresulteerd in minder incidenten. Toch vindt
met enige regelmaat een klein of groter incident plaats. Hoe kan dit en hoe
dit te voorkomen? Roofs sprak met Theo Huijbers van Gebr. Janssen te Beugen.

 emakzucht. Het verraderlijke is dat je lang
g
niet altijd in de gaten hebt dat je iets aansteekt. Soms smeult bijvoorbeeld het isolatiemateriaal onderdaks en gaat het dak pas
branden als de dakdekkers al naar huis zijn.
Daarom is het van belang om onder alle omstandigheden te werken volgens voorschrift.”

BEDRIJFSCULTUUR
Wat doet het dakdekkersbedrijf om dit af te
dwingen? “Wij werken al jarenlang met het
concept ‘Ben met je VAK bezig’,” legt Huijbers
uit. “VAK staat voor: Veiligheid, Afspraken nakomen en Kwaliteit. Onderdeel hiervan is dat wij
maandelijks een toolbox organiseren waarbij
alle aspecten van de projecten die we onder
onze hoede hebben bespreken. Bij elk project
voeren we een RI&E uit op alle aspecten
van veilig en gezond werken, dus ook op het
gebied van brandveiligheid. Incidenten als
bovenstaand worden bij die gelegenheid
natuurlijk uitvoerig besproken en geëvalueerd.
Er wordt dan ook nog eens extra op gehamerd
dat er, wat er ook gebeurt, gewerkt moet
worden volgens de geldende regelgeving.”

Theo Huijbers
van Gebr. Janssen

Recent was het nog aan de orde: op aanraden van een
grote opdrachtgever werd, om tijd te sparen, afgeweken
van de normering en daardoor ontstond een kleine brand.
“De gevolgen bleven in dit geval gelukkig beperkt, maar
het drukte ons weer eens met de neus op de feiten,” vertelt
Huijbers. “Een kleine brand kan net zo gemakkelijk een grote
brand worden, met enorme gevolgen voor de opdracht
gever en ons bedrijf. Wij voeren een duidelijk en strikt beleid
inzake brandveilig werken, maar één moment van onoplettendheid kan je toch nog de das omdoen.”

VALKUIL
Zoals bekend regelt NEN 6050 met name het brandveilig
detailleren bij randzones, details en opgaand werk. In deze
zones is het niet toegestaan gebruik te maken van open
vuur. In plaats daarvan dient gebruik te worden gemaakt
van de hetelucht föhn, kleefstoffen of zelfklevende materialen.
Technisch zijn deze oplossingen veelal zodanig ver ontwikkeld, dat ook met deze methoden een zekere waterdichting
gedurende de levensduur van het dak kan worden bereikt.
Tijdens de uitvoeringsfase worden deze methoden echter
nog vaak als lastig ervaren, omdat ze in de verwerking meer
tijd en aandacht kosten dan het bekende branden.
Precies dit is vaak de valkuil. “Met name bij vochtig weer is
het verleidelijk om de ondergrond even droog te maken met
behulp van de brander,” vertelt Huijbers. “Maar er zijn ook
andere omstandigheden denkbaar waarbij een dakdekker
in de verleiding kan komen om even snel te brander te
gebruiken, meestal onder invloed van tijdsdruk of uit
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“Een ongeluk zit in een klein hoekje. Juist omdat de praktijk
weerbarstig is, is het belangrijk een bedrijfscultuur te creëren
waarin je elkaar kunt aanspreken op fouten en vergissingen,”
besluit Huijbers. “Net als veilig en gezond werken is brand
veilig werken een kwestie van voortdurend alert zijn.
Je moet elke dag bezig blijven om het werkproces zodanig
te beïnvloeden dat het risico op incidenten en calamiteiten
wordt geminimaliseerd.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Oriënterend onderzoek
naar oorzaak branden op
daken met zonnepanelen
Er komt een onderzoek naar de oorzaak van branden op daken met
zonnepanelen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
heeft op initiatief van branchevereniging Holland Solar besloten een
dergelijk onderzoek uit te voeren.

Het aantal zonnepanelen in Nederland is in 5 jaar tijd
ruim vertienvoudigd. Er liggen er nu meer dan 11 miljoen in
Nederland. En de groei gaat door. Naar aanleiding van een
aantal recente branden die achter de zonnepanelen lijken
te zijn begonnen, inventariseerde de onderzoeksredactie van
RTL Nieuws alle branden met zonne-installaties in 2018. In de
berichtgeving wordt het Instituut Fysieke Veiligheid (het kennis-
instituut voor de brandweer) geciteerd, dat de situatie ‘ernstig’
noemt. Men vreest dat, als er geen maatregelen worden
genomen, ook het aantal branden flink toe zal nemen.

Het onderzoek zal zich vooral toespitsen op de branden
met zogenaamde indak-systemen. Volgens RTL Nieuws ontstond er op zeven daken met een dergelijk systeem brand.
UNETO-VNI meldt dat het bij indak-systemen belangrijk is dat
de isolatie onder de panelen niet brandbaar is. Daarnaast is
het van belang dat de panelen aan de onderkant voldoende
ventilatie krijgen, waardoor de bekabeling niet te heet wordt.
De installateursvereniging laat weten dat dit soort indak-systemen vaak niet door installateurs wordt aangelegd. “Vaak is
het de aannemer die ze kant-en-klaar in het dak verwerkt.”

Ook het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) slaat in de
berichtgeving van RTL Nieuws een alarmerende toon aan.
Men stelt dat de meeste zonnepaneelinstallaties niet voldoen
aan de basisvoorwaarden: “Bouw- en elektrotechnische
regels worden niet nageleefd door installateurs bij het
plaatsen van panelen.”

Het onderzoek van ECN part of TNO moet hier meer helderheid over verschaffen. Ook de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit NVWA laat weten zich zorgen te maken over
de veiligheid van zonnesystemen en zegt de vinger aan
de pols te houden.

In reactie op de berichtgeving hebben RVO en branche
vereniging Holland Solar besloten een oriënterend onderzoek
uit te voeren naar de brandveiligheid van zonnepanelen.
“Branden waarbij zonnepanelen betrokken zijn komen weinig
voor, maar krijgen in toenemende mate aandacht in de
media,” stelt de branchevereniging in het persbericht. “
Een brand van een dak met zonnepanelen wordt al snel
toegeschreven aan de zonnepanelen of de installatie ervan.
Holland Solar wil weten of dat ook daadwerkelijk zo is en wat
daarvan dan de dieper liggende oorzaak is. Dit is voor de
sector belangrijk, maar ook bijvoorbeeld voor de brandweer.
Het onderzoek zal moeten worden uitgevoerd door een
onafhankelijke partij met voldoende expertise over zonneenergie. Het ziet ernaar uit dat ECN part of TNO, het onderzoek gaat uitvoeren.”
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Wanneer het onderzoek is afgerond, zal Roofs hier vanzelfsprekend uitgebreid aandacht aan besteden. ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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“ALS BRANDVEILIGHEID
EEN MUST IS MOET JE HET
IKO ROOF GRAPHITE CONCEPT
KIEZEN ”

graphite
Toplaag
IKO pantera SBS

Dampscherm
IKO shield

Onderlaag
IKO base

Martin van Peenen, directeur HDO Dakbedekkingen
Het dak van de onlangs opgeleverde Euroscoop in Schiedam bestaat
uit één van de IKO roof concepts. In dit geval werd uit oogpunt van
brandveiligheid gekozen voor het IKO graphite roof concept
met de IKO pantera SBS toplaag. Dankzij de gepatenteerde
grafiettechnologie biedt dat de hoogste mate van brandveiligheid,
met name als het gaat om brandoverslag door vliegvuur.
Bij de all-in one IKO Roof concepten zijn alle
producten op elkaar afgestemd en ze onderscheiden
zich door een aantal specifieke
kwaliteitskenmerken en vereisten:
n
n
n

n

n
n

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

Isolatie
IKO enertherm ALU

®

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

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

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.

A L L -IN- O NE DAKSYSTEMEN
nl.iko.com

DAKBEDEKKING I VLOEIBARE WATERDICHTING I ISOLATIE
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Pleidooi voor
grootschalig testen
Op 20 september vond op de Twente Safety Campus in Enschede de 
zevende editie van het Kingspan Fire Seminar plaats. Ditmaal ging het over
brandveilige gevels, onder het thema: ‘Brandveilige gevels: feit of fictie?’
Een thema dat aanleiding gaf voor pittige statements en discussies.
Vanzelfsprekend is deze discussie ook relevant voor de dakenbranche,
vandaar dat Roofs er hier in dit artikel wat uitgebreider op ingaat.

“EEN BRAND IS DYNAMISCH
EN EEN INTERACTIE
VAN PRODUCTEN”
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Toekomstbestendig
isoleren met Kingspan
Slim bedakt!

SPECIAL BRANDVEILIGHEID

Het onderwerp is actueel vanwege de nasleep van de drama
tische brand in de Grenfell Tower in Londen, op 14 juni 2017.
Ook in Nederland is naar aanleiding van deze brand discussie ontstaan over de brandveiligheid van isolatiematerialen
in gevel- en daktoepassingen. In het verlengde hiervan staan
ook de regelgeving en de momenteel toegepaste testmethoden ter discussie. De stellingen die tijdens het seminar
werden besproken, waren op deze discussies afgestemd.
Niet helemaal onverwacht kon de openingsstelling die dagvoorzitter Frénk van der Linden poneerde, ‘De regelgeving
in Nederland inzake brandveiligheid van gebouwen is goed
geregeld’ op weinig bijval van de aanwezigen rekenen.
Daan Jansen, Senior Fire Safety Consultant bij
Royal HaskoningDHV, ging hier als eerste spreker van de
dag op in. “Het Bouwbesluit is een set doelvoorschriften en
biedt zodoende veel vrijheid. Dat is goed, want daarmee
krijg je diversiteit in gevels. Maar er zit ook een keerzijde aan.
De regels bieden ruimte voor interpretatiemogelijkheden
en dus onduidelijkheden.” Als oorzaak voor de speelruimte
in de regelgeving noemde Jansen onder andere de invloed
van belangengroepen: “Dat zorgt voor een spagaat in de
regelgeving: concepten worden afgezwakt. Dat leidt ertoe,
dat we keuzes maken waarvan we weten: ‘Dat kan beter’.
Jansen stelde dat certificering niet heilig is: “De branche innoveert en nieuwe eisen en certificeringen worden dan
getoetst aan een oude norm.” Is de brandveiligheid van
gevels dan wel goed te regelen?” Jansen denkt van wel,
mits het gezond verstand wordt gebruikt. Maar: “Er is helaas
een gat tussen wat we weten en de praktijk.”

van de kwaliteit wordt betaald door de te beoordelen partij.
Dat is niet goed. Belangrijk is dat men nagaat of men de
verantwoordelijkheid die men krijgt ook kan nemen. Als dat
niet zo is, is het een kwestie van bijscholen en informatie
inwinnen, want het ontbreekt in de praktijk te vaak aan
voldoende kennis.”
Merlyn Forrer, Fire Protection Manager bij de Greater
Manchester Fire & Rescue Service, ging in zijn lezing in op
de urgentie van brandpreventie. Hij gaf de aanwezigen een
introductie in de geschiedenis van de Engelse wetgeving
op gebied van brandveiligheid, besprak de problemen rond
aluminium composiet met een polyethyleen kern (ACM PE)
en brak, met Grenfell in het achterhoofd, een lans voor grootschalig testen. Tevens hield hij een pleidooi voor een meer
gelijkwaardige rol van de brandweer in de totstandkoming
van brandveilige gebouwen. Net als Van Mierlo onderstreepte Forrer de dynamiek van branden in de praktijk: “Een brand
is dynamisch en een interactie van producten. De regelgeving moet veranderen. Ik pleit voor ‘full scale testing’.”

EEN BRAND IS DYNAMISCH

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.

De tweede spreker was Rudolf van Mierlo, Adviseur
Brandveiligheid bij DGMR. Hij kwam te spreken over de testmethoden, met name de SBI (Single Burning Item):
“Een brandende prullenbak in de hoek van de kamer is
vaak niet representatief voor een gevelbrand. De End Use, de
uiteindelijke combinatie van materialen en hun wijze van
aanbrengen in de praktijk, bepaalt de veiligheid. De brand
klasse van de gevel zou dus in zijn geheel beoordeeld
moeten worden en niet op basis van de afzonderlijke
componenten. De praktijk is echter dat we bij het testen en
certificeren met de afzonderlijke componenten werken.
Ik pleit ervoor om de brandveiligheid van gevels te bekijken
als een risico in de context van de brandveiligheid van
het hele gebouw. “
Volgens Van Mierlo is na de brand in Londen in de branche
een groot gevoel van urgentie ontstaan: “Voor gevels zijn de
huidige testen vaak niet representatief. De vraag is dus: hoeveel wil je investeren om de resterende risico’s te elimineren?
Dat is een politiekmaatschappelijke beslissing en de grens
is arbitrair. Testen op grote schaal is zinvol: verschillende toepassingen zorgen voor uiteenlopend brandgedrag, dat niet
altijd in de kleinere wettelijke testmethoden tot uiting komt.”
Van Mierlo stelde verder dat de Wet Kwaliteitsborging in
zijn huidige vorm niet gaat opleveren wat we ervan willen:
“Mensen gaan de randjes opzoeken en het beoordelen

Roy Weghorst van Kingspan gaf in aansluiting hierop een
lezing over het belang van grootschalige systeemtesten:
“We hebben bij een gevel te maken met systeemgedrag
in plaats van materiaalgedrag. Het is belangrijk om diverse
scenario’s te testen. Europa is momenteel bezig met het
opstellen van grootschalige systeemtesten van gevels.”

DILEMMA’S
Tijdens de afsluitende paneldiscussie wees Van Mierlo op
het probleem van specifieker maken van de regelgeving:
die wordt daardoor ingewikkelder, terwijl veel mensen de
huidige regelgeving al niet snappen. Daarmee bereik je geen
hoger veiligheidsniveau in de praktijk. Waar Forrer vond
dat in de regelgeving hiaten zitten, stelde Weghorst dat het
eerder om onduidelijkheden gaat dan om echte hiaten.
Jansen constateerde een kennisgat: “Er is in Nederlandse
opleidingen onvoldoende integratie tussen de regelgeving
en de praktijk.” Weghorst onderstreepte het belang van
transparantie. Van Mierlo deed hierop aansluitend een oproep aan de adviseurs in de branche: “Vraag het testrapport
op bij de fabrikant. Wil die je dat niet geven? Kies een
ander product!” ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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BRANDWEER MAG VLIEGEN MET DRONES

IJLE STELSTRA BENOEMD TOT
ALGEMEEN DIRECTEUR IFV
Het dagelijks bestuur van het
Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
heeft IJle Stelstra benoemd
tot algemeen directeur van
het instituut. Hij kwam op
1 september 2016 in dienst bij
het IFV als directeur brandweer.
In die functie heeft hij bijge
dragen aan de versterking van het IFV als de landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio’s in de volle breedte.
Stelstra volgt Leo Zaal op.

Brandweer Nederland heeft de landelijke
beschikking ontvangen waarin ontheffingen
zijn verleend, zodat de brandweer in heel
Nederland kan vliegen met drones bij incidenten. Eén van die ontheffingen is ook dat
er mag worden gevlogen in de nacht.

BIJ BRAND GEEN LIFT?
NORM VOOR ROOKGASAFVOER TER
COMMENTAAR GEPUBLICEERD
De norm voor gebouwgebonden rookgasafvoersystemen,
NEN 2757-1, is voor commentaar gepubliceerd. De norm
wordt aangewezen door het Bouwbesluit 2012. De commentaartermijn is tot 1 februari 2019. NEN2757-1 betreft
gebouwgebonden systemen met een belasting tot 130 kW.
Het Bouwbesluit 2012 stelt de eisen en verwijst voor de
bepalingsmethoden naar deze norm. Voor grotere installaties bestaat NEN 2757-2. Daarvoor is ook een herziening
in voorbereiding.

“Bij brand geen lift!”, zo luidt al jaren het devies. Maar hoe
actueel is zo’n voorschrift met een toename van de
hoogbouw en de groeiende vergrijzing? Uit onderzoek
van de Brandweeracademie blijkt dat 50% van de
mensen die omkomen bij brand, ouder zijn dan 60 jaar.
Dit wordt onder andere veroorzaakt, omdat zij slecht ter
been zijn. Zijn er liftoplossingen mogelijk, zodat senioren
bij brand wel met de lift kunnen? Of blijft het een no-go?
Tijdens het landelijk congres Liftgebruik bij Brand,
op woensdag 7 november in het FiGi theater te Zeist,
schetsen brandweer, gebouweigenaren, liftenbranche,
overheid, adviseurs en Liftinstituut hun visie. Daarnaast
worden ook de resultaten van vier recente onderzoeken
over een mogelijke evacuatie per lift gepresenteerd.
Daaronder een groot ministerieel onderzoek naar
aanleiding van Kamervragen.

NORM VOOR BRANDVEILIGHEID VOOR GEBOUWEN WORDT HERZIEN

AANPAK VOOR BRANDVEILIGHEID IN BESTAANDE STALLEN

NEN en Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) gaan samenwerken aan de herziening van NEN 6093
‘Brandveiligheid van gebouwen – Beoordelingsmethode van rook- en warmteafvoerinstallaties’.
NEN 6093 geeft de eisen voor het beoordelen van voorzieningen voor de afvoer van rook en warmte
(RWA-installaties) in gebouwen.

In het nieuwe actieplan stalbranden wordt de nadruk gelegd
op de aanpak van bestaande stallen om het aantal stalbranden
te verminderen. Daarbij gaat het met name om het periodiek
keuren van elektra, met name in stallen voor varkens, kippen en
kalveren. Kortsluiting is één van de meest voorkomende oorzaken
van stalbranden. Dat staat in actieplan Brandveilige veestallen
2018-2022 dat is gepresenteerd op 16 juli 2018. Het plan is opgesteld door de Dierenbescherming, het Verbond van Verzekeraars,
Brandweer Nederland, LTO Nederland en de Producentenorga
nisatie Varkenshouderij POV.

Stan Veldpaus, penvoerder van de BBN productwerkgroep licht toe: “De huidige versie van NEN 6093
stamt uit 1995, aangevuld met een wijzigingsblad uit 2004. De norm is toe aan een herziening zodat
deze weer aansluit op de huidige stand der techniek, de huidige bouwtechnieken en bouwvormen
en de huidige kijk op brandveiligheid. Er is verder een sterke behoefte de norm uit te breiden met
handvatten voor het bepalen van de brandomvang en het warmtevermogen in de meest voor
komende situaties. Uiteraard zijn de natuurkunde en thermodynamica niet gewijzigd maar de
ervaringen uit de praktijk tonen aan, dat er behoefte is om afspraken duidelijker te omschrijven en
zodoende beter te laten aansluiten op diezelfde praktijk.”

BROCHURE
‘VUISTREGELS BRANDVEILIGHEID’
GEACTUALISEERD
De brochure Vuistregels brandveiligheid van ROCKWOOL
bevat vuistregels aangaande brandveiligheid in relatie tot
het Bouwbesluit 2012. De brochure werd in samenwerking
met ARCADIS ontwikkeld en kreeg recentelijk een
inhoudelijke update.
De brochure handelt over de brandveiligheid van con
structieonderdelen. De prestatie-eisen worden toegelicht
aan de hand van de gebouwfuncties wonen, gezondheidszorg, logies, kantoren, onderwijs, winkels
en industrie. Het behouden van het bouwwerk en het voorkomen van schade aan het milieu,
monumenten of maatschappelijke voorzieningen of belangen zijn geen doelstellingen van het
Bouwbesluit. De brochure Vuistregels brandveiligheid reikt tips en adviezen aan om de brandveiligheid van gebouwen naar een hoger niveau te tillen dan het Bouwbesluit voorschrijft.
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BOUWPROFS NEDERLAND ORGANISEERT TRAININGEN BRANDVEILIGHEID
Als een brand ontstaat kunnen de gevolgen voor gebouw en bewoners enorm groot zijn. Daarom is het belangrijk te weten welke
richtlijnen je moet volgen als je een gebouw brandveilig wilt ontwerpen en bouwen. Begin 2019 organiseert Bouwprofs tweemaal
een training over dit onderwerp. De training wordt gegeven door docent bouwfysica en bouwkunde ir. Rens ten Hagen.
Tijdens deze dag geeft Ten Hagen tips hoe je op een effectieve manier ervoor zorgt dat een gebouw brandveilig ontworpen en gebouwd wordt en gaat hij dieper in op de eisen die gesteld moeten worden aan bouwmaterialen als het gaat om brandveiligheid.
Als cursist krijg je volop de gelegenheid om zelf cases aan te dragen. De trainingen vinden plaats op 23 januari 2019 in
Van der Valk Houten en op 6 februari in Van der Valk Hoofddorp.
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Esdec Innovation Center
jaagt duurzaamheid en
innovatie aan
Producent van montagesystemen voor zonnepanelen Esdec heeft op
10 oktober het Innovation Center in Deventer feestelijk in gebruik
genomen. In het centrum, met een totale oppervlakte van 9000 m2,
zijn een nieuw research & development-lab en een trainingscentrum
voor installateurs gevestigd.

 nbegonnen werk. Als fabrikant leveren we een bijdrage
o
door via innovatie de installatietijd van zonnepanelen te
verkorten en via training van installateurs voldoende arbeidskrachten beschikbaar te krijgen. Samen met onze partners
willen we dus het tekort dat er is aan professionele solar
installateurs terugdringen. Met hen (en met samenwerkende
fabrikanten) willen wij in dit nieuwe centrum bovendien inno
vatie en co-creatie stimuleren.”

TESTAPPARATUUR
In het innovatiecentrum is ook het development center, aangevuld met een R&D lab, gevestigd. Men laat zodoende in
het centrum zien wat het aan productontwikkeling doet
en hoe het bedrijf de producten aan allerlei testen
onderwerpt. In klimaatkasten wordt de invloed van het weer
op de systemen gemeten. De stevigheid en stabiliteit van
de systemen worden getest door middel van trektesten.
Innovaties kunnen snel worden getest met behulp van
3D-printers. Vos: “Om onze positie als marktleider te behouden, draait de innovatiemotor op volle toeren. Niet voor niets
is ons R&D-team in het afgelopen kalenderjaar uitgebreid
van 2 naar 15 voltijdskrachten.”
Bij innovatie hoort feedback. Bijkomend doel van het innovatiecentrum is dan ook het faciliteren van de dialoog tussen
de belanghebbende partijen op het gebied van zonne-ener-

gie, met name de technische groothandels die systemen
distribueren en de installateurs die ze plaatsen. Daarom zijn
er in het centrum altijd productontwikkelaars aanwezig waar
men mee in gesprek kan gaan. Met de opening van het
Innovation Center wordt kortom een nieuwe stap gezet in de
ontwikkeling van de branche voor zonne-energie. ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

dit is 60% meer dan in 2016. De verwachting is dat deze
groei ook dit jaar aanhoudt. Met het centrum wil het bedrijf
bijdragen aan de innovatie in de zonne-energiebranche en,
meer in het algemeen, de verduurzaming van Nederland.
De feestelijke openingshandeling werd, in aanwezigheid van
ruim 80 klanten en relaties van het bedrijf, verricht door het
voltallige directieteam van Esdec, bestaande uit Stijn Vos
(chief executive officer), Dieuwke Boersma (chief technology
officer), Rudolf Hoeffelman (chief commercial officer) en
Boudewijn Nijdam (chief financial officer).

Esdec is marktleider op het gebied van montagesystemen
voor zonnepanelen. Het bedrijf produceert en levert
twee soorten bevestigingssystemen: ClickFit voor toepassing
op hellende daken en FlatFix voor toepassing op platte
daken. Het bedrijf heeft sinds de oprichting in 2004 een
sterke focus op innovatie. In 2017 werd het bedrijf de
Solar Innovation Award toegekend.

GROEI SOLARBRANCHE
Aanleiding voor de opzet van het innovatiecentrum is de
sterke groei van de markt voor zonnepanelen. Vorig jaar zijn
er in Nederland drie miljoen zonnepanelen geïnstalleerd:
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Cruciaal voor de veiligheid van zonnepanelen is een juiste
plaatsing en bevestiging van de systemen. Daarvoor is het
nodig dat installateurs bekend zijn met de veiligheidseisen
die gepaard gaan met de montage van zonnesystemen.
Vanzelfsprekend dient men ook de vaardigheden te beheer
sen om de systemen op een in alle opzichten verantwoorde
manier te kunnen monteren. In het Innovation Center kunnen
startende installateurs worden getraind en ervaren installa
teurs kunnen aanvullende kennis opdoen over zaken als
windbelasting, brandveiligheid en aarding van systemen.
Hiertoe heeft men speciaal ontwikkelde trainingsprogramma’s ontwikkeld, waarmee installateurs kunnen oefenen met
verschillende montagesystemen op verschillende typen
daken, plat en hellend, met verschillende ondergronden.
Deze staan allemaal opgesteld in het trainingscentrum.
“Eén van de grootste uitdagingen voor de Nederlandse
zonne-energiesector is het vinden en aanwenden van
voldoende arbeidskrachten,” stelde Vos. “Alle seinen staan
op groen om van zonne-energie in het komende decennium
de belangrijkste energiebron van Nederland te maken.
Zonder voldoende arbeidskrachten is die missie echter

Kies voor snel en
betrouwbaar monteren

SNEL
BETROUWBAAR
INNOVATIEF

Het Esdec Innovation Center biedt installateurs de mogelijkheid om te trainen op het snel en betrouwbaar installeren van solar montagesystemen. De
trainingsprogramma’s voorzien in trainingen voor zowel de beginnende als de ervaren installateur. Daarnaast bieden we ook commerciële trainingen
voor verkoopmedewerkers aan. Geïnteresseerd in het volgen van één van onze trainingen, of wilt u samen een (klant)event organiseren?

MELD U AAN OP WWW.ESDEC.COM/INNOVATIONCENTER
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KWALITATIEVE, STERKE

T +31(0)493 315885 • info@eurofast.nl

EN BETROUWBARE

Station Rotterdam - ©Jannes Linders / Benthem Crouwel Architects

BEVESTIGINGSMATERIALEN.

Voor elk project een
duurzame oplossing

The Macallan Distillery - ©Rogers Stirk Harbour + Partners

CARLISLE® CM Europe biedt met onze
merken RESITRIX® en HERTALAN®
duurzame EPDM afdichtingen voor
daken en gevels. Maatgerichte
service: Individueel technisch
advies, projectbegeleiding en EPDM
trainingen voor verwerkers.

www.eurofast.nl

Uw EPDM kennispartner van ontwerp
tot realisatie

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

Summertime Amsterdam - ©SeARCH Architecture and urban planning

Pontsteiger - ©Arons en Gelauff Architecten

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
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.

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

Drinkwaterpompstation Vitens Zeddam - ©Rooding Architecten

PakhuisMeesteren - ©AWG Architecten

Snelle montage gegarandeerd op
de volgende ondergronden:
Beton
Kanaalplaat vloeren
Gasbeton
Durisol
Staal vloeren
Hout

WWW.CCM-EUROPE.COM

STICHTING ROOF UPDATE

Groenvoorziener
brengt theorie in praktijk
Het dak kan steeds meer rollen vervullen in het streven naar een duurzamere
en gezondere leefomgeving. De groene gebouwschil helpt in tijden van
wateroverlast en droogte. Vanuit de groenvoorzieners gezien is er met goede
samenwerking tussen hen en dakdekkers een (gezonde) wereld te winnen.

In dit soort proeftuinen koppelt VPdelta productontwikkeling
door ondernemers aan kennisontwikkeling door onderzoekers. De proeftuinen leveren nieuwe wetenschappelijke
inzichten op. Zo vindt actuele kennis aan de hand van tests,
demonstraties en grootschalige toepassing door ‘launching
customers’ (gebiedsbeheerders) haar weg naar de dagelijkse praktijk van het deltabeheer.
SBR-CUR brengt met het Praktijkboek Bouwfysica &
bouwtechniek in oktober kennis op de markt die men vooral
bij de uitvoering van een project nodig heeft. De publicatie
biedt bouwfysische kennis en geïntegreerde oplossingen
“waarmee u fouten die in de werkvoorbereiding en uitvoering geregeld ontstaan terugbrengt,” beloven de opstellers.
Alle informatie in de publicatie is gerangschikt naar
bouwdelen (bijvoorbeeld fundering, casco, dak en gevel),
waarbij de paragrafen eenzelfde opzet volgen: het begint
met een uitleg over de bouwfysische werking en de

PRAKTIJK
“We krijgen bij Van de Bijl & Heierman nu regelmatig ver
zoeken om dakfuncties te combineren met ecologische
moestuinen, wateropslag voor grijs-water toepassingen,
zonnepanelen en installaties voor het opwekken van zonneenergie,” zegt Linder. “Eén en ander is natuurlijk sterk afhanke
lijk van de ligging, de fysieke belasting en de bereikbaarheid.
Daarom zijn wij graag vanaf het begin betrokken als co-maker
bij dergelijke projecten. Als bouwteam kunnen we dan werken
naar het beste eindresultaat: esthetisch, gebruiksvriendelijk
en financieel. Praktische mensen laten meedenken in het
voortraject geeft vaak financiële voordelen, ook als er vanuit
een budget gewerkt moet worden.”

Onlangs realiseerde Van de Bijl & Heierman bv een groen dak
onder een hellingshoek. De sedummatten zijn aangebracht
op een versterkte drager. Het bedrijf ziet de toepassingen van
groen in en om de woning en in steden toenemen. “In nauw
overleg met de architect en/of de bouwer van het pand,
of met de stedenbouwkundige planners, maken wij de plannen voor het groen en voeren wij die uit,” zegt Kees Linder,
commercieel en ICT manager bij het bedrijf en groendeskundige bij de Stichting Roof Update. “De voordelen van groen
zijn evident: groene daken en gevels vormen een meerwaarde voor de omgeving. Het groen geeft gebouwen een
natuurlijke en vriendelijke uitstraling. Maar het groen geeft
ook een positieve bijdrage met betrekking tot de technische
levensduurverwachting, het opvangen van CO2, fijnstof en

In de ideale situatie ziet Linder een samenwerking tussen
twee gecertificeerde bedrijven die als co-makers samenwerken. “Groendakbewerkers maken een inrichting op een
waterdichte laag die aangebracht is door dakdekkers.
In nauwe samenwerking met de dakdekker, in overleg
met en binnen het eisenpakket van de opdrachtgever,
kunnen we hierin verrassende toepassingen verwerken.”

regenwater. Ook die waarden kunnen we steeds beter in
kaart brengen.”

NAT EN DROOG
Linder ziet kansen voor groen in de ontwikkelingen van
Nul-op-de-Meter-projecten. “De meerwaarde van groen
op daken en tegen gevels zal zich ook in deze projecten
gaan bewijzen. Extreme kou en warmtepieken worden met
een groene gebouwschil afgevlakt. En andere voordelen,
zoals het dempen van geluiden en verhogen van de
luchtkwaliteit, zijn ook waarden die het comfort van het
gebruik van het pand verhogen.”

Hydroloog Niko Wanders van de Universiteit Utrecht publiceerde eind oktober zijn bevindingen op het gebied
van droogte in nieuwe rekenmodellen voor Nederland
op basis van gegevens van wetenschappers uit Duitsland,
de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Met hulp
van nieuwe droogtemodellen kan grote schade voor de
landbouw, de scheepvaart, de natuur en de drinkwater
voorziening worden voorkomen. Het is dan mogelijk om
water in Nederland eerder vast te houden en beter te
verdelen, stelt Wanders.
In het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water,
kortweg VPdelta, werken de TU Delft en de regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter samen met verschil
lende partners. Onlangs realiseerden de Dakdokters in
de TU-wijk een polderdak boven de collegezalen van
Civiele Techniek. Delft krijgt er een polder bij. Het groendak
met actieve waterberging dient als onderzoeks- en testlocatie voor urban farming en draagt daarnaast bij aan
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energiebesparing door isolatie en duurzaam materiaalgebruik.
Het zogenaamde fieldlab Polderdak is tot stand gekomen in
een samenwerking tussen Stowa, het Hoogheemraadschap
van Delfland, Rioned, de gemeente Delft en de TU Delft
en bestaat uit een polderdak en uit een gangbaar referentiedak ernaast.

 roblemen die kunnen optreden. Daarna volgt een samenp
vatting van de eisen, zowel uit het Bouwbesluit als andere
eisen. De ‘Tips voor Kwaliteitsborging’ wijzen op de belangrijkste punten in de uitvoeringsfase. Verder gebruikt de publi
catie Referentiedetails, waarvan de meeste afgeleid zijn van
de SBR-Referentiedetails.

De mogelijkheden lijken eindeloos, maar binnen het strakke
stramien en tijdsdruk van de bouwplaats houdt Linder vooral
ook de veiligheid van zijn vakmensen in de gaten: “Heel belangrijk is dat we veiligheid voorop stellen. Met name de
mogelijkheid op valgevaar en veiligheid rond het hijswerk
houden we goed in de gaten. Daarnaast lopen we op
eieren: de betere groenvoorzieners op daken gaan als een
goede huisvader om met de waterdichte dakbedekking.” ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Roofs

81

JVK Daken BV ▪ www.jvkdaken.nl
Dakdekkers ▪ Leidekkers ▪ Loodgieters ▪ Zink- en Koperslagers

JVK Daken BV ▪ www.jvkdaken.nl
Dakdekkers ▪ Leidekkers ▪ Loodgieters ▪ Zink- en Koperslagers

advertorial

De optimale isolatieoplossing voor bestaande hellende daken
EUROROOF® RENO: OPTIMALE THERMISCHE ISOLATIE
ÉN WINDDICHTHEID INEEN
De lat ligt hoog; de komende jaren wacht een groot deel van de woningen
in ons land op verduurzaming. Vele hebben een niet of slecht geïsoleerd
hellend dak. Goede isolatie en winddichtheid zijn de eerste voorwaarden
voor een lager energieverbruik en CO2 reductie.
Recticel Insulation heeft belangrijk nieuws voor vastgoedeigenaren, woningcorporaties en aannemers:
Euroroof® Reno, de beste oplossing voor het bestaande hellende dak. Optimale thermische isolatie én
winddichtheid ineen, standaard Rc
vanaf 2,50 tot 8,00 m²K/W verkrijgbaar.
TOTAALOPLOSSING VOOR EEN GEMAKKELIJKE EN SNELLE INSTALLATIE
De Euroroof® Reno panelen worden op het (bestaande) dakbeschot aangebracht. Deze manier van na-isoleren is reeds
langer in gebruik, maar Recticel heeft Euroroof® Reno doorontwikkeld. Alle onderdelen voor dakisolatie zijn nu optimaal
in één paneel geïntegreerd: isolatieplaat, onderdakfolie, sponning en tengels. De complete dakisolatie wordt in een handeling
aangebracht zonder na schuimen. Dat is winst in tijd en materiaal.
EUROROOF® RENO HEEFT 3 ESSENTIËLE PLUSPUNTEN EN EEN EXTRA OPTIE:
• Sponning aan langszijden, waardoor geen thermische brug. Naschuimen van langszijden niet nodig.
• De dampopen waterwerende onderdakfolie biedt extra gemak en bescherming tijdens renovatiewerkzaamheden.
• Deze onderdakfolie draagt bij aan de winddichtheid en dus een lager energieverbruik.
Extra optie: een ﬂexibele laag aan de onderzijde is op aanvraag leverbaar om bestaande oneffenheden van het dak op te vangen en
convectie te voorkomen.
EEN UITSTEKENDE ISOLATIEOPLOSSING VOOR BESTAANDE HELLENDE DAKEN
Het na-isoleren van een hellend dak aan de buitenzijde is bouwfysisch het meest ideaal. Bovendien zijn er geen bouwwerkzaamheden
in de woning. Euroroof® Reno is leverbaar in diktes vanaf 51 mm.
• Warmtegeleidingscoëfﬁciënt: 0,022 W/mK
• Standaard lengtes 4800 en 5400 mm, project speciﬁeke
lengtes op aanvraag mogelijk
• Breedte 1200 mm (werkend 1180 mm)
• Diktes: zie tabel op www.recticelinsulation.nl
• Licht in gewicht
• Eenvoudig hanteerbaar en te verzagen
• ISSO gecertiﬁceerd
• Sponning aan lange zijde
• Geïntegreerde onderdakfolie,
met overlap aan langszijde en onderzijde
• 3 vurenhouten tengels 15 x 45 mm (FSC of PEFC leverancier)
• Aangepaste Rectiﬁx® schroeven per dikte beschikbaar

Met spoed gevraagd: aantoonbare ervaren
zink-koper-en loodwerkers en leidekkers

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

PASSIE VOOR DAKEN

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

PASSIE VOOR DAKEN

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

Ook voor uw Schub, Duits-of Oud-Duitse leibedekkingen door geheel Nederland”.
ERM gecertificeerd (erkende restauratie kwaliteit monumenten)/komo- & KvINL-gecertificeerde metalen dakbedekker

Breda
Ossendrecht

Breda

T 076 303 2400
M 06 126 46 899
jurgen@jvkdaken.nl
T 0164 745 430
M 06 537 99 335
info@jvkdaken.nl
jurgen@jvkdaken.nl
T 076 303 2400
M 06 126 46 899
Ons bedrijf is 24/7 bereikbaar !

WWW.JVKDAKEN.NL

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

recticelinsulation.nl

PRODUCTNIEUWS

A&T Prefab introduceert
hybride dakelement
A&T-BR.Q

Het voordeel van de toepassing van de meerlaagse isolatiefolie is dat deze doorloopt over de sporen, waardoor er
geen sprake is van een thermische onderbreking tussen de
sporen en de tengels. Dit levert een voordeel op ten opzichte
van een traditionele dakopbouw, met alleen isolatie tussen
de sporen. Hierdoor kunnen er mogelijk minder hoge sporen
worden toegepast.
De constructie is doorgerekend door Buro Nieman op bouwfysische aspecten. Uit de dampspanningsberekening blijkt
dat de hoeveelheid condenserend vocht in de constructie
binnen de grenzen valt voor de constructie met organische materialen en dat de constructie de kans heeft om te
drogen. Uit de hygrische berekeningen is gebleken dat de
constructie volkomen veilig is. ■

Prefab dakelementen hebben als
voordeel dat al in de fabriek is voorzien
in de waterdichting en isolatie, zodat de
kans op fouten op de bouwplaats wordt
geminimaliseerd. Op deze productgroep
wordt nu een innovatie geïntroduceerd.

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

A&T Prefab heeft een element ontwikkeld dat hoge
isolatiewaarden kan realiseren tot een Rc-waarde oplopend
van 7 tot zelfs 11,0m²k/w, Dit wordt bereikt door de traditionele isolatiematerialen te combineren met de BreatherQuilt
meerlaagse dampopen isolatiefolie. Deze beschikt over een
producteigen kwaliteitsverklaring uit het KIWA BDA Agrément
BAR 16-053/01/A.
Het voordeel van de gekozen combinatie van de materialen is dat er in de detaillering en engineering, of later in het
productieproces, geen grote aanpassingen noodzakelijk zijn
om een hoge isolatiewaarde te realiseren. Ook de montage
van de kapconstructie op de bouwplaats blijft zoals vertrouwd.
De opbouw van het dakconstructie is van binnen naar buiten:

- Panlat
- Tengel
- Breatherquilt
- Luchtlaag
- Isolatie minerale wol
- Dampremmense folie
- Binnenbeplating

Principedetail 1
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Via de website www.steilDAK.nl wordt u
dagelijks op de hoogte gehouden van actualiteiten,
regelgeving en nieuws op het gebied
van hellende daken.

Icopal Universal
Kiezen voor
duurzaam
wordt beloond!
Bijna 10% korting
voor uw klant op
Icopal Universal

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.

Persberichten zijn uiteraard welkom
en kunnen worden aangeleverd
bij Edwin Fagel, edwin@lumail.nl

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.
Part of BMI Group

Dé dak- en gevelspecialist!

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.

VEGETATIEDAK MET HET
UNILIN PDH-SYSTEEM

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.

Een vegetatiedak bestaat uit een systeem van
baanvormige dakbedekking voor plat- of ﬂauw
hellend dak. Bij deze daken is altijd een waterdichte

MAATWERK DAKSYSTEMEN HELLEND DAK- EN GEVELBEKLEDING GOOTSYSTEMEN LASEREN EN OSSENOGEN

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!

De oplossing
voor platte daken
GEREEDSCHAPPEN

SNELLE SERVICE

VAKKUNDIG ADVIES

CURSUSSEN

VEILIGHEIDSARTIKELEN

Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl

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

DUTCH DESIGN WEEK

Nieuwe materialen
uit oude zooi
De Dutch Design Week presenteerde dit jaar acht designtrends die de
belangrijkste ontwikkelingen markeren binnen het ontwerpveld. De ‘tweede’
trend is gericht op Architectuur en de openbare ruimte. Hierin speelt de
zoektocht naar nieuwe materialen en circulariteit een grote rol.

Voornamelijk vinden deze nieuwe materialen volgens de
bedenkers hun toepassing in gevels, interieur of isolatie.
Voor daken bleven de vernieuwingen beperkt tot maquettes
met groendaken, zonnepanelen of ideeën waar een overkoepelende of anderszins ruimtelijke structuur vrijheid biedt
aan kubusachtige kantoor- of woonunits.
Maar dat mogen we ons als dakenbranche verwijten;
ondanks de Rotterdamse Dakendagen, de promotie van
het groene dak en de urgentie van waterberging, zijn we
kennelijk nog niet aantrekkelijk genoeg voor grote groepen
studenten en ontwerpers om zich op de problematiek van
het platte of schuine dak te storten.

PANNEN, PLATEN EN PASTA

Ronald van Bochove
En dus zagen we veel presentaties, waarbij een bergje snippers, korrels of brokken restmateriaal met de toevoeging van
duurzame harsen, lijm of wapening in een ingenieus pers- of
chemisch proces omgetoverd werden tot platen, blokken of
pasta’s van nieuw materiaal, waarmee architecten aan de
slag kunnen.
ABN AMRO, bekend van het circulaire paviljoen CIRCL aan
de Zuidas, onderzocht met circa 35 exposanten wat het
betekent om in 2020 circulaire portiekwoningen te maken en
te bewonen. Naast de consequenties van circulair denken
voor onze leef- en woonwijze, was er ook aandacht voor
nieuwe materialen in de bouw. Voor de productontwikkelaars
in onze branche heeft de bank een uitgebreid financieringsprogramma (zie kader).
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Of toch niet: Een robuuste, holle. kunststof dakpan, ontworpen
door Jolein Melis van de Design Academie in Eindhoven,
is naast fraai vormgegeven ook bedoeld als bouwsteen voor
een vlot. Als bij overstroming het dak je laatste toevluchtsoord
is, redt het je door de pannen te gebruiken. Elke pan heeft
een draagvermogen van 5 kg.
Freek Peters ontwikkelde samen met keramische dakpannenproducent Wienerberger een golvende dakpan. Geïnspireerd
op de samenstelling en kleuren van een vlindervleugel
kunnen de dakpannen zowel op het dak als tegen de gevel
worden aangebracht.
Studio Effe transformeert het afval van petflessen en andere
zooi tot plaatmateriaal waaruit een festivaltent kan worden
gemaakt. De eenvoudig op te zetten tent is meerdere malen
te gebruiken. Er waren meer van deze tot bouwmaterialen
om te zetten reststromen te bewonderen.

Het sympathieke afstudeerproject van Julia La Porte is een
mobiele installatie die uit aardappels en stijfsel een pasta
maakt, die als tandpasta uit een slurf wordt gedrukt. De substantie is sterk genoeg voor een tijdelijke ‘constructie’ rond
kwetsbare plantjes in de stad en dient tegelijk ook als voedingsbodem voor nieuwe natuur. Ze ziet deze machine ook
als mogelijkheid om het aardappelmengsel bijvoorbeeld in
combinatie als substraat op daken uit te printen.
De vrije vormgeving die 3D-printen met zich meebrengt,
werd op spectaculaire wijze getoond op het festivalterrein.
Daar stond de eerste stalen brug die door robots 3D is geprint. De brug zal binnenkort in het centrum van Amsterdam
worden geplaatst. De Nederlandse startup MX3D kreeg steun
van partners als Arup, Autodesk en Heijmans. “Het project
symboliseert de snelheid waarmee deze nieuwe techniek
en mogelijke toepassingen zich ontwikkelen,” schrijven de
ontwikkelaars.
Dichter bij huis gebruikte dakbanenfabrikant Icopal de
Dutch Design Week om met diverse partners in het
New Horizon Urban Mining programma de circulaire bitumen
dakbaan ‘Citumen’ te lanceren. De Citumen dakbaan gaat
vanaf 1 november in productie en moet een besparing van
400 ton CO2-uitstoot op jaarbasis opleveren. Na de lancering
van onder meer circulair hout uit Urban Mining met Stiho,
gips met Knauf, en beton met De Rutte Groep, is Citumen
wederom een concrete marktintroductie uit de koker van
New Horizon, voorloper op het gebied van circulair bouwen
en slopen. ■

KANSEN VOOR CIRCULAIRE DENKERS
De ABN AMRO bank wil als ondernemende bank een action leader zijn in de
transitie naar een circulaire economie. Voor iedereen die met circulaire ideeën
rondloopt in de dakenbranche wellicht een goed startpunt om business modellen te verkennen: “We ondersteunen bedrijven die de stap naar een circulair
businessmodel willen maken, met onze kennis, netwerk en ervaring met verdien
modellen. De transitie naar circulaire verdienmodellen maken wij concreet in
onze ambitie om in 2020 minimaal 100 deals van één miljard euro te financieren,
waarmee gezamenlijk minimaal één miljoen ton CO2-uitstoot wordt bespaard.
Afgelopen zomer stelden wij de circulaire financieringsrichtlijnen op. Een basis
waarop financieringsmogelijkheden verder ontwikkeld kunnen worden voor een
duurzame en circulaire economie.”

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

“We make waterproofing easy”
Ons bedrijfsconcept
Wij voorzien in op maat gemaakte EPDM water- en weersbestendige gebouwschil oplossingen door verbetering van de
efficiëntie en duurzaamheid met milieubewuste toepassingen.
Naast de keuze van de juiste producten in combinatie met
de juiste applicatie ontzorgen wij onze klanten en opdrachtgevers.
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Onze kernwaarden
• Ethiek: Wij streven naar eerlijkheid en volgen hoge
normen en waarden in ons dagelijks werk.
• Relatie: Wij proberen ons steeds in de positie van onze
klant te verplaatsen.
• Betrouwbaarheid: Wij leveren kwaliteit in alles wat wij
doen.
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Onze kwaliteit
Kwaliteit is ons sleutelwoord. Wij produceren en leveren
alleen A-kwaliteit producten en systemen voor het water- en
winddicht maken van daken, gevels, goten en (zwem)vijvers.
Daarnaast werken wij volgens het KIWA procescertificaat
“verwerken van kunststof folie” en worden zowel intern als
extern gecontroleerd op onze processen en geleverde prestaties.
Uw totaal leverancier
Gezien het uniek aanbod aan de markt is er altijd een juist
product en passend systeem voor elke toepassing te
verkrijgen. SealEco is uw totaal leverancier op het gebied van
EPDM rubberfolies. Wij geven advies op maat, ondersteunen,
leiden op en begeleiden onze klanten van A tot Z.

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

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

www.sealeco.com
www.sealeco.com

Dit is de meest
mobiele valbeveiliging
op kleine daken!
Iedereen die op hoogte werkt,
wil (moet) beveiligd zijn tegen
het vallen van die hoogte.
Voor grote (dak-)oppervlakken zijn
al veel oplossingen voorhanden.
Maar wat als het oppervlak klein is?
En wat als ook de rand van het dak
of platform bewerkt moet kunnen worden? Dan is er WireworkeR,
een snel op te zetten, mobiele valbeveiliging voor kleine daken.

Basissysteem, geschikt voor
daken met constructief
dakbeschot.
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Hoofdkantoor Snake Line B.V.

Kantoor Culemborg

Kritzingerlaan 61
3707 TB Zeist
T: +31 (0)30 691 2075
E: info@snakeline.nl

Achter de Vismarkt 10
4101 AD Culemborg
T: +31 (0)345 77 87 86
E: info@snakeline.nl

ACTIONDAK

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-efficiënte 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

Bestel gewoon vanaf
het dak!
Actiondak, de online groothandel in:
APP - SBS - EPDM - ONDERLAGEN - RESITRIX - KITTEN - PRIMERS - PARKERS - SCHROEVEN NAGELS - DRUKVERDEELPLAATJES - HEMELWATERAFVOEREN - ISOLATIE - DAKONTLUCHTINGEN
- DAKRANDAFWERKING - VEILIGHEID - GEREEDSCHAP - KLEDING

WWW.ACTIONDAK.NL

JUBILEUM

Vier C’s centraal
tijdens jubileum Nieman
Raadgevende Ingenieurs
Nieman Raadgevende Ingenieurs bestaat dit jaar 30 jaar. Dit werd op
9 oktober gevierd met een zogeheten ‘To Foresee-event’ in Climate Planet
in Utrecht. Tijdens het event stond de klimaatverandering centraal en

Opvallend veel van die duurzame doelen hebben een link
met de bouw-, installatie- en vastgoedbranche en Nieman

werd besproken welke bijdrage de bouw kan leveren aan het bestrijden
van de effecten ervan.
Henk Koekoek, Algemeen directeur.

geopend. In 2003 volgde een vestiging in Rijswijk en in 2005
in Eindhoven. Mede door diverse overnamen groeide het
bedrijf uit tot een grote speler. In september van dit jaar
werd het akoestisch adviesbureau ‘het Geluidburo’ o
 nderdeel
van Nieman Raadgevende Ingenieurs.

In juli 1988 richtte Harry Nieman het adviesbureau op als
parttime éénmansadviesbureau. Hij was toen al rapporteur
voor de SBR-commissie ‘Details voor energiezuinige woningbouw’. Juist de vertaling van theorie naar uitvoeringspraktijk
speelt in dergelijke detaillering een grote rol. Deze insteek zou
ook het bureau kenmerken: bouwfysica vertalen in praktisch
toepasbare oplossingen in de bouw. Met de invoering van
het Bouwbesluit in oktober 1992 ontwikkelde het bureau
lesmateriaal en vanaf dat moment stond het bekend als
deskundige op het gebied van het Bouwbesluit. Het bureau
groeide gestaag en telde op dat moment 5 medewerkers.
De nadruk lag daarbij naast praktische bouwfysica en
uitvoeringscontrole op de bouwplaats ook op kennis van
de bouwregelgeving. In 1998 werd een vestiging in Zwolle
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Het adviesbureau is altijd intensief betrokken geweest bij de
ontwikkelingen rondom kwaliteitsborging. In 2017 leidde dat
tot de start van Nieman Kwaliteitsborging als aparte entiteit
binnen de groep. Harry Nieman is kwartiermaker van de
aanstaande Wet Kwaliteitsborging voor de Bouw en heeft
zich om die reden volledig uit de organisatie teruggetrokken.
Algemeen directeur Henk Koekoek besprak tijdens het event
de geschiedenis van de organisatie en legde daarbij de
nadruk op de toewijding en passie van de medewerkers en
de goede samenwerking met relaties. Van een familienaam
ontwikkelt het bureau zich steeds meer tot een gevestigd
merk in de bouwwereld, Koekoek presenteerde daarom een
veranderde huisstijl die aansluit bij deze ontwikkeling.

EARTH OVERSHOOT DAY
De locatie van het event was bijzonder: Climate Planet.
Deze wereldbol (met de hoogte van een gebouw van
zes etages) stond van 6 oktober tot 3 november op het
vernieuwde Jaarbeursplein in Utrecht. In de rondreizende
wereldbol wordt een groot aantal evenementen georga
niseerd om aandacht te vragen voor het probleem van de
klimaatverandering. Voor deze locatie is gekozen omdat
het adviesbureau in haar activiteiten duurzaamheid en
integrale kwaliteit centraal stelt.

De intenties achter Climate Planet zijn het informeren van
mensen en organisaties over de kwetsbaarheid van de
aarde. Eén aarde, terwijl we er dit jaar toch weer bijna anderhalf gebruiken, blijkt uit ‘earth overshoot day’, de dag in
het jaar dat we onze natuurlijke hulpbronnen voor dat jaar
op hebben gebruikt. Alle meergebruik is roofbouw. In 2018
was dat punt al op 1 augustus bereikt. We kennen pas sinds
de jaren ‘70 een ‘earth overshoot day’: die uitputting is dus
van recente datum, anders dan we wel eens geneigd zijn te
denken en ondanks alle stappen die we ontegenzeggelijk
sinds de jaren ’70 al hebben gemaakt.

VIER C’S
Harm Valk lichtte de visie van het bureau op deze gebieden
toe. Hij legde de link tussen de dagelijkse adviespraktijk en
de zeventien doelen voor duurzame ontwikkeling van de VN.
Hij verbond Climate Planet met circulariteit, met comfort voor
de eindgebruiker en met de concrete oplossingen die de
Nieman met al haar medewerkers in haar adviezen verwerkt.
Vanuit die thema’s (elk met een ‘C’: Climate, Circular, Comfort
en Concrete) legde hij de link met de toekomst: van ‘four C’s’
naar ‘to Foresee’.
Na een korte pauze stond de wereldbol in de Climate Planet
centraal. De Climate Planet 360°-film toonde de geschiedenis
van de aarde en de klimaatveranderingen veroorzaakt door
het leven op de aarde. De film gaf een goede inkijk in de
‘slechte’ gesteldheid van de aarde en de noodzaak om met
behulp van de Global Goals deze ontwikkeling een halt toe
te roepen en het leefklimaat op aarde te verbeteren.

stemt het advies hier specifiek op af:
• Aan `Gezondheid en welzijn’ draagt men concreet bij door
ons advies af te stemmen op de gebruikers van gebouwen.
• ‘Betaalbare en duurzame energie’ is een thema dat in
veel projecten speelt. Toch biedt ook dit doel de nodige uitdagingen. Betaalbaarheid vraagt, naast de nodige beleidsmatige keuzes, ook een flinke portie technische creativiteit.
• ‘Duurzame steden en gemeenschappen’ betekent dat
we ons meer en meer gaan bezighouden met maatregelen op gebiedsniveau en met de invloed van gebouwen
op elkaar.
• ‘Verantwoorde consumptie en productie’ sluit direct aan
op circulariteit. Van consumptie naar gebruik. Dat geldt
niet alleen voor energie: zo moeten we ook over materialen
gaan nadenken.
• Met ‘Klimaatactie’ is de bouw al volop bezig. Denk maar
aan alle projecten waarbij de lat (heel) veel hoger ligt
dan een wettelijke eis voor energiezuinigheid. Het omvat
ook het klimaatbestendig maken van onze gebouwen,
steden en dorpen.
• Invullen van het thema ‘Partnerschap’ doet men dagelijks
samen met de relaties.
André Kuipers sloot de middag af met beelden van de aarde
die gemaakt zijn vanuit een ruimtestation.
De invloed van de klimaatverandering is
vanuit de ruimte nu al zichtbaar. Uit eerste
hand legde hij uit welke enorme mogelijkheden de ruimtevaart heeft om te helpen
de veranderingen van de aarde waar
te nemen en te bewaken. Toch was zijn
belangrijkste boodschap dat we allemaal
astronauten zijn op ruimteschip aarde.
We zullen er dus alles aan moeten doen die
zo leefbaar mogelijk te houden. De bouw
speelt hier een belangrijke rol in. ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Dakspecialisten op internet
www.firestonebpe.nl

www.braberdakmaterialen.nl

www.euroaluminium.nl

www.vebidak.nl

VEILIG EN GEZOND WERKEN

‘Wat zeg je?’ ‘Otoplastieken!!!’
Vitale, fitte, gezonde en gemoti
veerde mensen in en om het
bedrijf - en balans in het leven:

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen
PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

www.sealeco.nl

www.beelenbv.nl

www.oudemaas.nl

www.zinkmeesters.nl

vitaliteitsmanagementprogramma

AABOSAFE
www.eurofast.nl

Experts in
dak- en gevelgroen
www.btl.nl

Hodak Dakmaterialen B.V.
Ruysdaelbaan 3
5642 JJ Eindhoven

www.daktechniekholland.nl

Peter van Houtum, directeur Gebr. Janssen bv, Beugen
Vitaliteit draait niet alleen om het bestrijden en voorkomen
van ziekte en uitval, maar ook om het bevorderen van
welzijn, employability (optimale inzetbaarheid van mensen,
waardoor zij in staat zijn werk te krijgen en te behouden) en
gezondheid. Dakdekkers- en installatiebedrijf Gebr. Janssen
uit het Brabantse Beugen is met deze materie aan de
slag gegaan. In deze aflevering staat het verstrekken van
otoplastieken centraal.
‘Wat zeg je?’ ‘Ik versta je niet!’ ‘Praat eens wat duidelijker
alsjeblieft?’ ‘Zou je het willen herhalen a.u.b.?’ Eén van de
zintuigen, het gehoor, blijkt niet goed te werken. Een zintuig is
een uitwendig orgaan dat prikkels waarneemt en een seintje
stuurt via de zenuwen naar de hersenen. Hierdoor is men
bewust van hetgeen men waarneemt. En dat is nu belangrijk
om als mens goed te functioneren.

T. 040 - 280 72 65
E. info@hodakdakmaterialen.n
W. www.hodakdakmaterialen.nl

Inspectie Dak

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

www.eyecatchersafety.com

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

AABOZINK
www.mawipex.nl

www.domelichtstraten.nl

www.leister.nl

www.aabofix.nl

We know how.

AABOTOOLS
Gereedschap voor professionals.
www.aabo.nl
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www.provatherm.nl

AABOFIX
De basis in bevestiging.

«tools for
professionals»

www.reflexy.org

www.aabotools.nl

‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

Zorgeloos werken op hoogte.

AdviesBuro

www.continu-isolatie.nl

dat zijn de uitgangspunten van het

Gereedschappen & machines
voor loodgieters & installateurs

www.weversbv.nl
www.wev
ersbv.nl

www.flowlight.nl

Mensen hebben vaak zelf niet in de gaten dat ze een
hoorprobleem hebben. Vaak zijn het anderen die hem of
haar erop wijzen dat ze niet goed horen. Gehoorverlies gaat
meestal heel geleidelijk. Langzaam maar zeker gaat het
gehoor achteruit. Vaak door veroudering, maar ook door
beschadiging of door ziekte. Doordat het gehoorverlies
langzaam gaat, wennen mensen eraan dat ze niet meer alles horen. Als je tijdens gesprekken maar een gedeelte hoort,
dan ga je automatisch bedenken wat er gezegd wordt. Dit
vullen van de manco’s kan gepaard gaan met lichamelijk
gebrek, denk aan hoofdpijn, slapeloosheid en ontzettend
moe zijn. Functioneren zoals je zou willen gaat dan helaas
vaak niet meer.
Werken in de bouw brengt met zich mee dat er vaak gewerkt
wordt in lawaaierige omgevingen. Te lange of intensieve
blootstelling aan lawaai kan gehoorschade met zich meebrengen. De oren moeten hier tegen beschermd worden.
Nog te vaak is het gemakzucht of stoerdoenerij om de oren
niet te beschermen. Vaak gehoord: ‘Het is maar eventjes!’
Of: ‘Ik hoor nog hartstikke goed!’ Ja, nog wel…

Tijdens het laatste arbeidsgezondheidskundig onderzoek
bij ons bedrijf zijn gehooronderzoeken uitgevoerd onder
onze dakdekkers en installateurs. Hier zijn verschillende
mensen toch wel geconfronteerd met het feit dat ze weinig
of veel gehoorverlies hebben. Voor velen een wake-up call,
voor sommigen al te laat. Maar feit is wel dat inmiddels
veel werknemers bij ons als werkgever aangeklopt hebben
voor otoplastieken.
Otoplastieken zijn individueel aangemeten gehoorbe
schermers. Het voordeel van otoplastieken is dat communicatie op een ‘normaal’ spraakvolume mogelijk blijft
en omgevingssignalen, zoals waarschuwingssignalen,
hoorbaar blijven. Omdat oren een leven lang blijven groeien,
moeten de otoplastieken om de 4 tot 5 jaar, of eerder bij
twijfel, gecontroleerd worden op geluidlekkage.
Het verstrekken van otoplastieken 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
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Er kan er maar 1 de beste zijn !

artilan
Triangelbrug®

WIJ HOUDEN U OP DE HOOGTE

Kijk op artilan.nl of mail uw vraag naar
info@artilan.nl

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

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

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

De revolutie in valbeveiliging
WERK VEILIG MET EEN
REDUCEER/SLANGBREUKVENTIEL VAN HOGE KWALITEIT.
Geen doorboring van de dakbedekking
Getest na veroudering

Eenvoudige inspectie

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

Getest bij extreme temperaturen

Veilig aangelijnd werken op platte daken

Art.no 309399
Geen mechanische bevestiging, geen koudebruggen

- krachtige, constante vlam

Verkleefd op de dakbedekking

- bespaart tot 20% gas
- trekt de fles volledig leeg
- slaat 100% dicht bij slangbreuk

Het Kedge valbeveiligings ankerpunt is eenvoudig te

waterdichtheid van de dakbedekking gewaarborgd blijft.

installeren, zonder bevestiging in de dakconstructie. Het

Daarnaast zijn er nog een aantal voordelen waaronder de

grote voordeel van deze wijze van installatie is dat de

eenvoudige, snelle en voordelige montage.

Voor verdere inlichtingen, neem contact op met Sievert of uw verdeler I info@sievert.be of +32 3 870 87 87
Kedge Safety Systems BV / Postbus 850, 4200 AW / Gorinchem / www.kedge.nu / T +31 (0) 183 64 37 50 / E support@kedge.nu
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agenda
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

KABINET KOMT MET DEFINITIEF
VERBOD OP ASBESTDAKEN
Daken met asbest moeten na 2024 helemaal uit
Nederland zijn verdwenen. De Tweede Kamer heeft
ingestemd met het wetsvoorstel van staatssecretaris
Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.
De plannen voor een verbod op asbestdaken lagen
er al een paar jaar. Dat het nu definitief is geworden,
is volgens Van Veldhoven goed nieuws. Ze noemt
asbest een grote bedreiging voor de gezondheid.
“De hoogste tijd om vandaag nog met saneren
te beginnen.”

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

CIRCULAIR DAK NIEUWSTE INNOVATIE IN BOUW- EN SLOOPWERELD
New Horizon Urban Mining lanceerde tijdens de Dutch Design Week
samen met haar partners ZND Nedicom en Icopal (onderdeel van
BMI Group) een opvallende innovatie: de circulaire bitumen dakbaan
Citumen. Deze is per 1 november in productie en moet een besparing
van 400 ton CO2-uitstoot op jaarbasis opleveren.
Cor den Hartog, sales director van Icopal: “New Horizon levert ons de bitumen dakbanen van ontmantelde daken. Wij smelten deze delen in onze
unieke bitumenrecyclingmachine (BIELSO: Bitumen Endless Life Solutions),
om het vloeibare bitumen vervolgens toe te kunnen voegen aan het
productieproces van nieuwe dakbanen. Bij een stabiele productie verwachten we komend jaar ongeveer 1 miljoen m² Citumen te kunnen
produceren. Het is daarnaast onze doelstelling om de productie te optimaliseren, meer dakafval te verwerken en de circulaire bitumen ook te verwerken in onderlagen waardoor we tot wel 1,500 ton CO2 kunnen besparen.
ZND Nedicom zal de Citumen dakbaan gaan toepassen in haar projecten.

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

ACM VERMOEDT DAKDEKKERSKARTEL
EN START ONDERZOEK

PROVINCIE OVERIJSSEL TEKENT VOOR AMBITIES
GREEN DEAL GROENE DAKEN

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een onderzoek
gestart naar een mogelijk kartel van bedrijven dat daken
renoveert en onderhoudt. De ACM kreeg tips dat
bedrijven bij aanbestedingen mogelijk verboden onderlinge afspraken hebben gemaakt en heeft bij een aantal
bedrijven invallen gedaan. Het gaat daarbij om publieke
aanbestedingen, dus opdrachten van gemeenten,
provincies en de Rijksoverheid voor renovatie en onderhoud aan gebouwen. Bij zo’n aanbesteding kunnen
bedrijven zich inschrijven en wint het bedrijf dat de beste
prijs-kwaliteitverhouding levert. BRON: NOS

Tijdens haar symposium ‘Groene en klimaatadaptieve steden
en dorpen’ ondertekende de provincie Overijssel op
28 september de ambities van de Green Deal Groene Daken.
Provincie Overijssel verbindt zich als tweede provincie aan het
landelijke platform Green Deal Groene Daken, dat zich sterk
maakt voor het ontginnen van het daklandschap in Nederland
voor multifunctioneel gebruik.
Met de provincie Overijssel als nieuwe partner komt het aantal
organisaties dat zich samen inzet voor betere en meer groene
daken op 38.

NIEMAN VERLENGT VERBINDING TVVL KENNISPARTNER
Nieman heeft de verbinding met TVVL als kennispartner
voor drie jaar verlengd. Met het kennispartnerschap draagt
Nieman bij aan kennisontwikkeling op haar eigen expertisegebied. TVVL levert als kennisknooppunt oplossingen voor
de technische uitdagingen van de toekomst. Met het
kennispartner ondersteunen zij TVVL in haar missie.

UNETO-VNI WORDT PER 15 JANUARI 2019
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.
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DE VELUX GROUP KOOPT JET-GROUP VAN EGERIA

Staand: v.l.n.r. Henk Koekoek en Judith Dessing (directie NIEMAN)
Zittend: v.l.n.r. Marc van Bommel (directie NIEMAN) en John Lens
(directeur TVVL)

Het Deense VELUX A/S en de Amsterdamse investeringsmaatschappij
Egeria hebben overeenstemming bereikt over de verkoop van
JET-Group aan de VELUX Group. De overname van JET-Group,
in Europa marktleider in industriële dakraamsystemen, past in de
groeistrategie van de VELUX Group en haar ambitie om de activiteiten
in daglichtoplossingen voor de utiliteitsbouw uit te breiden. De overname
van JET-Group is na de koop van de Amerikaanse dakraamfabrikant
Wasco Products Inc. in april jl. de tweede acquisitie van de VELUX Group
dit jaar. De overeenkomst is onder voorbehoud van goedkeuring
van Duitse en Oostenrijkse mededingingsautoriteiten.
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TECTA
BESCHERMT TEGEN:

KRASSEN EN STOTEN

B E S C H E R M I N G VA N H E T H O O G S T E N I V E AU

KLAAR VOOR DE WERELD
VAN MORGEN? WEL MET
DE REVOLUTIONAIRE
TECTA-LEI.

ief
Inclus undige
bouwk d
opstan

GLAZEN LICHTSTRAAT OOK ALS ZELFBOUWPAKKET

STOF EN VUIL

TECTA biedt bescherming van het hoogste
niveau. Kies voor een mantel van leien voor
dak en gevel die er levenslang als nieuw uitziet
dankzij TECTA: een ingenieuze, gepatenteerde
technologie die het lei-oppervlak verzegelt en zo

VERKLEURING

beschermt tegen schade en verkleuring.
Vraag snel uw staal aan via info.dak@eternit.nl.

V R A AG
EEN GRAT
IS
STAAL AAN

VERVORMING

UITBLOEIINGSEFFECTEN

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

1715 0226 3661 0701

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.

JET BIK is onderdeel van de JET Group

www.jet-bik.nl

ACTIVEER HET CREDITCARDNUMMER
OP WWW.MODUGLAS.NL
EN PROFITEER VAN 10% KORTING.
MOOI MAKKELIJK TOCH?!

DRIVEN BY
DAYLIGHT

Volgende maand in Roofs:
AAN TAFEL MET…

LUCHTDICHT BOUWEN

Peter Ligthart van Probasys Benelux

Luchtdichte aansluitingen en details

MAKKELIJK
RENOVEREN MET
iWINDOW FLEX

MULTIFUNCTIONELE DAKEN
DAK VAN HET JAAR 2018

Verslag bouwwebinar ‘Gebruik het dak’

Woonhuis in Culemborg

De volgende Roofs verschijnt op 4 december 2018
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.

De opengaande glaskoepel
die past op élke opstand
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All Up

Gebr. Bodegraven
Eternit bv

www.recticelinsulation.nl

Een lichtkoepel vervangen? Dat wordt met Skylux nóg eenvoudiger
en goedkoper. De nieuwe iWindow Flex is immers de eerste
opengaande glaskoepel waarbij je zélf de opstand kiest. Je haalt
met een iWindow Flex licht én lucht (opent tot 30 cm) binnen
zonder gedoe of extra kosten. Want de huidige dakopstand, die
kan je bij renovatie gewoon blijven gebruiken. Zo is die nieuwe
dakkoepel snel én makkelijk geplaatst. En bij nieuwbouw kies je
gewoon een opstand naar keuze. Hemels, toch?

www.aentprefab.nl
www.icopal.nl
www.zinkunie.nl Velux

Skylux
iWindow2

www.unilininsulation.com

www.snakeline.nl
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Ingebouwde
kettingmotor
(+gasveren)

Regensensor
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www.sievert.be
www.gb.nl
www.eternit.nl
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Jet Bik

www.jet-bik.nl

nl.iko.com
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Skylux

www.skylux.be

www.kingspan.com
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Soprema

www.soprema.nl

Hellende pvc
tussenopstand

(BRAND)
VEILIG
WERKEN
OP HOOGTE?
LAAT U
INFORMEREN
EN
ADVISEREN
DOOR
ONZE
EXPERTS

SOPREMA BV I Geeuwkade 21 I 8651 AA IJLST
Tel: +031 (0)515 533 000 I info@soprema.nl I www.soprema.nl

EXPERTS IN WATERDICHTING & ISOLATIE

