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Feestje
U mag deze column 
als een officiële uitno

diging beschouwen. We 
geven op 22 maart 2019 

namelijk een feestje.  
Dan organiseren we voor de 

derde keer op rij voor zowel de 
platte als de hellende dakenbranche 

de prijsuitreiking van het Dak van het Jaar. Ik kan u nu al 
verzekeren dat het een feest wordt waarbij het succes van 
de dakenbranche centraal staat. 

Roofs is het platform van de markt en biedt denk ik een 
mooie afspiegeling van wat er zoal in de markt gebeurt.  
Niet alleen inhoudelijk (als je alleen maar de inhouds
pagina’s van de verschillende jaargangen naast elkaar legt, 
zie je hoe de trends zich ontwikkelen), maar ook commer
cieel. Het gaat goed met de dakenmarkt en dat betekent 
dat het ook met ons goed gaat. Het afgelopen jaar was  
voor ons zelfs een recordjaar, waarbij de records in dikte (die 
samenhangt met de vele inbreng vanuit de markt) verschil
lende keren werden gebroken. Ook kwamen we het afgelo
pen jaar voor het eerst 12 keer uit: traditioneel verschenen 
we vanwege de zomerperiode niet in augustus. Dit jaar 
brachten we niet alleen ook een augustusnummer uit,  
het was zelfs één van dikste nummers van het jaar! Dit is het 
succes van de markt zelf en we hopen natuurlijk met zijn 
 allen dat de dakenmarkt zich nog lange tijd op deze posi
tieve manier zal blijven ontwikkelen.

We hebben het afgelopen jaar op een heel prettige manier 
samengewerkt met de markt om via dit magazine de 
vakinhoudelijke informatie te verspreiden en bij de juiste 
doelgroep onder de aandacht te brengen. Ik wil daar onze 
adverteerders, onze redactieraadleden, redactiemedewer
kers en onze andere relaties heel hartelijk voor bedanken. 
Zonder hun ondersteuning zou het niet mogelijk zijn geweest 
dit blad uit te geven.  

Dat er ook in het afgelopen jaar veel bijzondere projecten 
zijn uitgevoerd, waar de dakenbranche zich op een positieve 
manier heeft weten te onderscheiden, blijkt wel uit de nomi
naties van het Dak van het Jaar 2018. De jury zal zich aan 
het begin van het nieuwe jaar buigen over de 16 projecten 
die in Roofs zijn beschreven: groendaken, gebruiksdaken, 
waterdaken, zonnedaken, polderdaken, milieuvriendelijke 
daken en noem het maar op. Je kunt het zo gek niet beden
ken, of het is mogelijk op het dak. Als u geïnteresseerd bent 
in al deze mogelijkheden, bent u van harte uitgenodigd om 
bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn. De bijzonderheden van 
de genomineerde projecten zullen tijdens deze avond voor 
het voetlicht worden gehouden en natuurlijk is het ook een 
prachtige gelegenheid om de mensen te ontmoeten die 

deze bijzondere projecten  
hebben gerealiseerd.  
De prijsuit reiking vindt 
plaats op vrijdagavond 
22 maart 2019 in  
Hotel Zuiderduin  
in Egmond aan Zee, 
dus niets belet u om  
er een dagje aan 
zee aan vast te 
plakken.

Wij verheugen ons 
erop om u te mogen 
ontvangen en dat u de 
weg naar Egmond aan 
Zee weer weet te vinden.  
Ik spreek denk ik mede 
 namens de bij de genomineerde 
projecten betrokken  partijen. En namens de sponsoren  
die deze feestavond voor de dakenbranche mede  
mogelijk maken. 

De toegang is gratis. Maar meld u wel aan.  
Dat kan via http://www.dakvanhetjaar.nl/aanmelden.php. 

Graag tot 22 maart!

Palmyra Lindeman
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Wenst u fi jne feestdagen 
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De wijk EVALanxmeer in Culemborg is de grootste ecologische wijk  

van Nederland. Het dak van de bijzondere architectenwoning  

aan het Annie RomeinVerschoorpad, dat destijds vooruitstrevend was,  

maar misschien wel juist daardoor verschillende gebreken vertoonde,  

is onlangs op een bijzondere manier gerenoveerd.

Een insect met 
 opengeklapte vleugels

Tekst: Edwin Fagel
Foto’s: Amar Sjauw En Wa-Windhorst

In Nederland is de klimaatadaptieve wijk EVALanxmeer  
niet zo bekend, maar internationaal gooit het hoge ogen.  
De woningen variëren van kaswoningen tot volledig circulaire 
woningen. Ook zijn er bijvoorbeeld de eerste waterdaken te 
bewonderen. Hemelwater wordt in deze wijk zo veel mogelijk 
opgevangen voor hergebruik. Daarnaast wordt duurzame 
energie opgewekt en produceren bewoners zelf voedsel. 

De bewoners werken samen aan de gezamenlijke tuin, 
 openbaar groen en een stadsboerderij. De wijk fungeert 
feitelijk als een reservaat voor dieren en planten die elders 
niet of nauwelijks voorkomen. Om daar te wonen, is een 
bepaalde levenswijze nodig. De bewoners delen zo veel 
als praktisch haalbaar is, denk daarbij bijvoorbeeld aan 
gezamenlijk autogebruik. De wijkbewoners beheren de wijk 
gezamenlijk. Regelmatig vinden in de wijk excursies plaats 
om de uitgangspunten en technieken die hier zijn toegepast 
bekend te maken bij een grotere groep (internationale) 
 studenten, architecten, ontwikkelaars, beleidsmakers, etc.

TEKORTKOMINGEN AANGEPAKT
De woning aan het Annie RomeinVerschoorpad is ontworpen 
door architect BartJan van den Brink, in nauwe samen
spraak met de oorspronkelijke bewoner, die een duidelijke 
visie had m.b.t. duurzaamheid en de technische mogelijk
heden om dit te realiseren. De oorspronkelijke bewoner 
overleed echter plotseling voordat het gebouw kon worden 
afgerond. Ook daarom had de afwerking te kampen  
met tekortkomingen.

Het woonhuis heeft een woonoppervlakte van 186 m² en 
is vormgegeven als een insect met opengeklapte vleugels. 
Het is verder een gebouw dat is ontwikkeld met het oog op 

duurzaamheid. Het is een volledig circulaire woning:  
de trap naar de entree lag bijvoorbeeld verlaten langs  
het spoor in de buurt van Deventer en is hergebruikt voor  
de woning. Op het dak waren zonnecollectoren aange
bracht. Voor het jaar 2000 was dat vooruitstrevend.  
Toen het pand ruim drie jaar geleden werd gekocht door  
het architectenechtpaar Amar Sjauw En WaWindhorst en  
Jeroen WindhorstSjauw En Wa, besloten zij tot een grondige 
renovatie. Het dak werd als eerste aangepakt.

Wat waren dan de tekortkomingen van het dak?  
Jeroen WindhorstSjauw En Wa: “Toen we het kochten,  
tochtte het huis en waren er diverse lekkages. De binnen
temperatuur fluctueerde enorm: het dak is op het zuiden 
 georiënteerd en daarom was het op warme dagen bijna 
niet koel te krijgen. In de winter was het daarentegen on
aangenaam koud. De zonnecollectoren op het dak waren 
namelijk nogal experimenteel voor die tijd. Ze waren bedoeld 
om een groot buffervat van 40.000 liter water op te warmen 
en daarmee in de winter het binnenklimaat te verzorgen, 
maar veel leidingen waren inmiddels stukgegaan en de 
 collectoren hadden dan ook onvoldoende vermogen.”

JHet Dak van het  aar 2018



Roofs     9
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ruim 8000 kWh per jaar. Dat is meer dan het jaarlijkse verbruik. 
Momenteel wordt de resterende energie terug geleverd aan 
het net, maar in de toekomst zal een accu worden geïnstal
leerd, waar de overtollige energie in zal worden opgeslagen.

De dakopbouw is uiteindelijk tot op de houten ondergrond 
verwijderd. De materialen werden voor een groot deel herge
bruikt in een ander bouwproject en gescheiden afgevoerd 
ter recycling. De zonnepanelen zijn in totaal met behulp van 
72 pvankers van Protect in de ondergrond geschroefd en 
daarna waterdicht ingewerkt. De nieuwe waterdichte laag 
bestaat uit een witte bitumineuze dakbedekking (SBS),  
de IKO Carrara. Zoals bekend reflecteert een witte dakbedek
king het zonlicht. Dit heeft volgens de bewoners een gunstig 
effect op het binnenklimaat: voor het eerst is het op warme 
dagen binnen koeler dan buiten. Het zorgt er bovendien voor 
dat het rendement van de zonnepanelen wordt verbeterd. 
Het resultaat is volgens de huiseigenaren opmerkelijk:  
het binnenklimaat is veel aangenamer en ook de opbrengst 
van de zonnepanelen overtreft vooralsnog de verwachtingen. 
Daarnaast heeft deze dakbedekking ook een luchtzuiverend 
effect, dit vanwege de afwerking met een wit granulaat  
met titaniumdioxide.

Er is nog een dakvlak vrij gelaten, hier zullen op termijn 
 nieuwe zonnecollectoren worden gemonteerd. De dakran
den zijn afgewerkt met aluminium zetkappen. Er is niet voor
zien in een goot, het water vloeit rechtstreeks naar de tuin. 
De kozijnen zijn dan ook uitgevoerd met afdekkappen en 
een waterdichte, dampopen folie. Het waterdicht inwerken  
van het dak was geen eenvoudige klus voor de  dakdekker. 
Dit enerzijds vanwege de hellingshoek van het dak en 
anderzijds vanwege de vele details, zoals bijvoorbeeld de 
ophangpunten (waar het dak mee vastzit aan de staal
constructie) en de bevestigingen van de zonnepanelen. 
Tijdens de werkzaamheden stond het gebouw in de steigers, 
zodat men steeds veilig kon werken.

De bewoners geven aan zeer tevreden te zijn over het 
resultaat. “Het dak is slechts de eerste fase van de volledige 
renovatie van het gebouw. Later zal ook bijvoorbeeld de iso
latielaag aan de binnenzijde worden vervangen. Het overleg 
met de dakdekker verliep naar tevredenheid, de verantwoor
delijke dakdekkers zagen het duidelijk als een persoonlijke 
uitdaging om dit dak goed waterdicht en esthetisch fraai 
af te leveren. Daar zijn ze zeer goed in geslaagd en we zijn 
dan ook bijzonder blij met, en trots op, het eindresultaat. 
De oorspronkelijke bewoner zou dit ook geweldig hebben 
gevonden, dit is helemaal in zijn geest.” ■

Het dak hangt aan een staalconstructie en de dakrand was 
(om esthetische redenen) bewust uitgevoerd zonder goten, 
waardoor het hemelwater direct van het dakoverstek naar 
de tuin stroomde. De vorige eigenaar was van oorsprong 
goudsmid en daarom waren de dakranden uitgevoerd  
in cortenstaal, wat een beetje een gouden uitstraling heeft. 
Bij een deel van de kozijnen ontbrak echter een deugdelijk 
afdekprofiel, waardoor de kozijnen werden aangetast.  
Het hoeft geen betoog dat de constructie als gevolg van 
vocht, tocht, schimmel en lekkage was aangetast en dat het 
nodig was deze constructieve problemen aan te pakken.

NIEUWE DAKOPBOUW
Het dak betreft een warmdakconstructie, waarbij de  
bestaande isolatielaag (14 cm XPS) aan de binnenkant  
is aangebracht. Aan de buitenkant van de constructie  
waren de zonnecollectoren bevestigd op een waterdichte 
laag, bestaande uit een aluminium dakbedekking.  
Dakdekkerbedrijf HBM Dakbedekkingen uit Barendrecht werd 
bij het project betrokken om mee te denken over de juiste 
wijze om het dak te renoveren. Amar Sjauw En WaWindhorst 
vertelt dat er meerdere partijen waren aangeschreven,  
maar dat andere partijen hun vingers niet aan het project 
wilden branden. Nick van Loenen van het dakdekkersbedrijf 
vertelt dat HBM Dakbedekkingen juist prat gaat op dit soort 
aparte projecten. “We houden van dit soort rare projecten  
en hebben er ook de juiste personen voor in dienst.”

Het bedrijf voerde een inspectie uit aan de hand van een 
aantal insnijdingen, aan de hand daarvan werd een plan 
van aanpak opgesteld. In de nieuwe situatie wordt het dak 
uitgerust met 30 zonnepanelen die gezamenlijk goed zijn voor 

WOONHUIS EVA LANXMEER, CULEMBORG
• OPDRACHTGEVER: ECOENGINEERS, CULEMBORG
• DAKDEKKER: HBM DAKBEDEKKINGEN, BARENDRECHT
• LEVERANCIER: IKO, MOERDIJK
• PVANKERS: PROTECT PBM, BRUMMEN

JHet Dak van het  aar 2018

nl.iko.com  -  iko-insulations.com

IKO PUSHING LIMITS
Het verleggen van grenzen, het steeds beter willen doen, het op elkaar  
afstemmen van factoren die bijdragen tot topprestaties is wat topsporters doen.

Dit is met IKO als producent van dakbedekking, vloeibare waterdichting en  
isolatie heel vergelijkbaar. Van ontwerp en productie, toepassingen van de  
producten, technieken en adviezen; alle medewerkers bij IKO zijn er voor u  
want samen gaan we voor topprestaties.

DAKBEDEKKING  I  VLOEIBARE WATERDICHTING  I  ISOLATIE

Prestatiegericht



NIEUW: Universeel en mechanisch bevestigd

montage anker

Het BossCover montage anker is speciaal ontworpen voor een waterdichte bevestiging van

buitenelementen (zoals zonnepanelen, ventilatie units, airco buitenunits, zonnecollectoren,… )

op platte en lichthellende daken. Het BossCover montage anker is nieuw op de markt en uniek

in zijn soort.

Omdat de trekcapaciteit van het montage anker ruimschoots voldoet aan de gestelde vereisten,

kunnen gebouweigenaren een stuk rustiger slapen. Tijdens de installatie wordt het BossCover

montage anker namelijk mechanisch aan de dakconstructie bevestigd. Hierdoor is er geen ballast meer nodig.

Dat betekent ook dat dakfuncties zoals het afvoeren van water behouden blijft en het verschuiven

van de systemen, met kans op beschadigingen van de dakbedekking, tot verleden tijd behoort.

Kenmerken en voordelen

• Toepasbaar op platte en lichthellende daken.

• Voorgemonteerde manchet, keuze uit EPDM, PVC, Bitumen en TPO.

• Eenvoudige en snelle montage.

• 100% waterdichte aansluiting op elke dakbedekking.

• Voorkomt schade aan de dakbedekking.

• Bestand tegen extreem hoge druk- en trekkrachten.

• Toepasbaar op bijna alle onderconstructies van hout, metaal en beton.

• Zeer licht in gewicht.

Montage anker
VOOR ZONNEPANELEN

Nieuw op de Nederlandse markt steilDAK is het 
gespecialiseerde vakblad 

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

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

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

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

nr.3  - juni 2018 - 3 e jaargang

nr.4 - augustus 2018 - 3
e jaargang

nr.5 - oktober 2018 - 3
e jaargang
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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.

Uitreiking Dak van het Jaar 2018

FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE 2019

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 (NiemanKettlitz)
• 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

Albert Jan Kerssen Otto Kettlitz Marco de Kok Paul van Roosmalen Paul Verkaik



Dak van het Jaar 2018

Vrijdag 22 maart 2019
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

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

Uitreiking 

DakAward 2018

Voor Roofs en steilDAK 

Dak van het Jaar

&

Uitreiking Award 

Dakenman/vrouw 

20182018

Aan het eind 

van de avond zal 

DJ Gerard Ekdom 

(bekend van de 

ochtendshow op 

Radio 10) 

een spetterend 

optreden verzorgen

• 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

Vrijdag 22 maart 2019
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

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

De oplossing 
voor platte daken

VEGETATIEDAK MET HET 
UNILIN PDH-SYSTEEM

Een vegetatiedak bestaat uit een systeem van 

baanvormige dakbedekking voor plat- of fl auw 

hellend dak. Bij deze daken is altijd een waterdichte 

en dampdichte onderlaag aanwezig. UNILIN adviseert 

hiervoor het PDH-systeem. Dit zorgt voor een isolerende 

oplossing en biedt een veilige en betrouwbare 

constructie. Deze zelfdragende constructie is bouwfysisch 

verantwoord, eenvoudig en veilig uitvoerbaar en 

daarmee de perfecte oplossing!

Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl
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4.  akkoord te gaan met de vermelding van de bedrijfs-
gegevens in het openbare register leerbedrijven. Er kan 
sprake zijn van een onderbouwd verzoek tot uitzondering 
van vermelding in het openbaar register in het kader van 
de veiligheid van medewerkers van het leerbedrijf en/of 
de onderwijsdeelnemer. Hierbij worden de adresgegevens 
niet vermeld. De beoordeling om deze uitzondering toe  
te passen ligt bij SBB.

Sectorale aanvulling:
De praktijkopleider is door aantoonbare scholing voorbereid 
op zijn rol als praktijkopleider in de bouw en infra, waarbij 
expliciet aandacht is voor het begeleiden en beoordelen 
van studenten in wisselende teams, op wisselende werkplek-
ken, met nadruk op veiligheid. De praktijkopleider houdt zijn 
deskundigheid als praktijkopleider - gericht op begeleiding 
en beoordeling van studenten in wisselende teams, op wisse-
lende werkplekken, met nadruk op veiligheid - bij door mid-
del van nascholing, intervisie of anderszins. (Zie www.s-bb.nl)

Zodra de erkenning is afgegeven, blijft deze vier jaar geldig. 
Eén keer in de vier jaar wordt het bedrijf (en daarmee de 
leermeester) door SBB getoetst als leerbedrijf. Vervolgens zal 
de erkenning met vier jaar worden verlengd. In uitzonderlijke 
gevallen kan de erkenning worden ingetrokken. 

Eén van de voorwaarden voor erkenning is dat het bedrijf een 
goed opgeleide leermeester in dienst heeft. Voorheen werden 
deze leermeesters opgeleid en erkend in de bitumineuze en  
kunststof dakbedekkingsbranche door Fundeon. Door veran de  
ringen binnen het onderwijs en de bedrijfstak Bouw en Infra 
bestaat Fundeon sinds het najaar van 2015 niet meer.  
Alle taken rond de erkenning van leerbedrijven vielen  
vanaf dat moment onder verantwoordelijkheid van SBB 

van VAODak voortaan uit naar de eindverantwoordelijke: 
de Leermeester. Immers: deze is met aantoonbare scholing 
erkend en dus goed voorbereid op zijn taken als begeleider 
en beoordelaar.

Zo geldt in de BIKUDAKsector dat als de Leermeestercursus 
bij TECTUM/ROC MiddenNederland is gevolgd, men opge
nomen wordt in het Bedrijfstakeigen Leermeesterregister. 
Dit register wordt voor de sector door TECTUM bijgehouden. 
Werd voorheen een leermeesterpas afgegeven, tegenwoor
dig kan men met de DakSkillCard digitaal aantonen dat 
men een uptodate leermeester is. 

RESULTATEN
Bij de start van het opleidingsjaar 20182019 kende de bedrijfs 
tak 280 erkende leermeesters. Dit zijn werknemers van dak
bedekkingsbedrijven, die ooit de Leermeestercursus hebben 
gevolgd en aansluitend telkens de Nascholing Leermeester, 
dan wel VAODak hebben gevolgd. Omdat de verwachting 
was, dat een aantal Leermeesters niet meer in functie was, 
is een bezemactie opgezet. Alle leermeesters in het BIKUDAK 
leermeesterregister zijn vervolgens opgeroepen voor deelna
me aan de Nascholing of, indien ze een leerling in opleiding 
hadden, is er een afspraak voor VAODak gemaakt. 

Resultaat: 61 leermeesters gaven aan te willen stoppen,  
87  leermeesters namen deel aan de Leermeester (Nascholing)  
en 132 leermeesters werden bezocht in het kader van VAODak.
Afgezet tegen het aantal werknemers dat valt onder de 
werking van de CAO BIKUDAK betekent dit per saldo dat er 
één leermeester op ongeveer tien dakdekkers in de branche 
beschikbaar is.

Opleiden voor een mboopleiding 
lijkt soms tot een kunst te worden 
verheven in de bouw, maar bij de 
juiste investering in vooral inspan
ning en tijd, loont het. In combinatie 
met de inzet van collectieve midde
len via het Sociaal Fonds BIKUDAK 
raakt via een ROCopleiding jaarlijks 
ruim 5% van de BIKUDAKberoeps
bevolding mbogediplomeerd op 
niveau 2 of 3. Werkgevers, vakbon
den, ROC MiddenNederland en 
TECTUM laten zo duidelijk zien dat 
binnen een sector nog echt heel 
veel mogelijk is via een mboopleiding. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

 (Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). Gelukkig 
voor de BIKUDAKsector kon er met SBB door TECTUM een af
spraak gemaakt worden met betrekking tot de status van een 
door TECTUM samen met ROC MiddenNederland te organi
seren Leermeestercursus en Leermeester Nascholingsdag. 

LEERMEESTERCURSUS ROC MIDDEN-NEDERLAND  
EN TECTUM
Die afspraken leidden tot een Leermeestercursus en Leer
meester Nascholingsdag, die toegespitst is op de BIKUDAK
branche. De volledige leermeestercursus duurt twee dagen, 
de nascholing één dag. 

Het begeleiden van een leerlingdakdekker is een verant
woordelijke taak. Door het volgen van deze tweedaagse 
leermeestercursus leren de nieuwe leermeesters hier op de 
juiste wijze mee om te gaan. De cursus wordt gegeven door 
een ervaren trainer. Tijdens de cursus wordt onder andere 
aandacht besteed aan:
•  De opbouw van de opleiding en het administreren van 

de voortgang in het leerproces van de leerlingdakdekker 
(aan de hand van de Trajectmap);

•  Het aansturen en begeleiden van jonge collega’s;
•  Het communiceren en coachen van de leerling;
•  De veiligheid bij het opleiden op het dak.

Naast het begeleiden van leerlin
gen kan een leermeester verant
woordelijk zijn voor het afnemen 
en/of het beoordelen van eventu
ele praktijkexamens en keuzedelen, 
in samenwerking met TECTUM/ROC 
MiddenNederland. 

VAO-DAK
Ook de cursus VAODak bleef in de afspraken van TECTUM  
en ROC MiddenNederland met SBB opgenomen in de 
 nascholingscyclus voor erkenning van leermeesters.  
Neemt de leermeester deel aan VAODak, dan voldoet hij 
daarmee aan de nascholingsverplichting. Zijn erkenning als 
leermeester wordt daarmee met twee jaar verlengd.

Sinds schooljaar 2012  2013 kent de BIKUDAKbedrijfstak de  
VAODak en de VAKDakbezoeken. Erkend door sociale part 
ners wordt met deze korte cursus de leermeester  met een 
leerlingdakdekker in de vakopleiding  op de werkplek ge  
vraagd en ongevraagd aanvullende vaardigheden bijge
bracht, die bij de begeleiding en beoordeling van leerlingdak 
dekkers nodig zijn. Er vinden twee werkplekbezoeken plaats. 
Het eerste bezoek vindt plaats aan het begin en het tweede 
bezoek tegen het einde van de de opleiding. Rode draad in 
deze bezoeken is de trajectmap van de leerlingdakdekker. 
De trajectmap is de leidraad voor werkgever en werknemer 
over de voortgang van het opleidingstraject in de relatie tot 
het ROC, kortom, een niet te missen voorwaarde voor ade
quaat en gestructureerd opleiden in (dak)vakmanschap.

Ofschoon de leermeester bepaalde taken in goed overleg 
kan delegeren aan een begeleidend vakman, gaat de focus 

Karel-Jan Batenburg en Adri de Voest

Om als leerbedrijf erkend te worden, moet een bedrijf vol
doen aan een aantal voorwaarden. Deze zijn opgenomen 
in artikel 5 van het Reglement erkenning leerbedrijven SBB. 
Naast deze voorwaarden kent de bedrijfstak nog een secto
rale aanvulling.

Indien een bedrijf nog niet erkend is als leerbedrijf en wel 
een leerlingdakdekker wil gaan  begeleiden, dan kunnen 
zij zich op onderstaande site aanmelden. Het is een digitaal 
aanmeldformulier waarop de bedrijfsgegevens ingevuld 
moeten worden. Na aanmelding ontvangt het bedrijf bericht 
van SBB en loopt de procedure.

https://www.sbb.nl/bedrijven/erkenning/leerbedrijfworden

Aanstaande leerbedrijven moeten eerst een erkenning 
 aanvragen via de website van SBB.
Artikel 5: Voorwaarden voor erkenning

Het bedrijf of de organisatie wordt geacht:
1.  een goede leerplaats en werkzaamheden binnen de 

eigen arbeidsorganisatie te bieden die behoren  
tot de werkprocessen van het beroep waarvoor de 
 onderwijsdeelnemer wordt opgeleid. Voor iedere 
onderwijsdeel nemer is een relevante leerplaats in  
sociaal veilige  omstandigheden beschikbaar;

2.  voldoende en deskundige begeleiding te bieden gericht 
op de onderwijsdeelnemer. Het leerbedrijf benoemt en 
faciliteert een deskundige praktijkopleider. Het profiel voor 
praktijkopleider wordt hierbij als maatstaf genomen;

3.  bereid te zijn tot samenwerking met de onderwijsinstelling 
en SBB en verstrekt daartoe de benodigde informatie;

Volgens de Wet Educatie Beroepsonderwijs zijn mbostudenten verplicht  

het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf.  

Dit leren op de werkplek wordt de beroepspraktijkvorming (bpv) genoemd. 

Bedrijven die zo’n leerwerkplek aanbieden, moeten daarvoor een  erkenning 

hebben. Die erkenning van leerbedrijven is door de minister in  handen 

 gegeven van de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Smetlijn voor   
opleiden in BIKUDAK

BERICHTEN VAN TECTUM

132

To
ta

a
l 280 le

e
rm

e
e

ste
rs

Gestopt

Leermeestercursus/
Nascholing

VAODak (264x)

61

87

Situatie schooljaar 2017-2018



Het weer in Nederland kent steeds extremere pieken. Daken krijgen 
daardoor steeds meer en intensievere neerslag te verduren, met 
mogelijk grote schades tot gevolg. Vooral hagelstenen zijn een 
grote boosdoener, die soms zelfs complete woonwijken doorzeefd 
achterlaten. Traditionele dakpannen, leien, shingles en zelfs stalen 
daken zijn hier meestal niet tegen bestand. 

Heritage Slate vormt hierin een unieke oplossing. Deze voor 95% uit 
gerecycled rubber bestaande dakleien hebben niet alleen een zeer 
hoogwaardige uitstraling en een uitzonderlijk lange levensduur, maar 
zijn daarnaast totaal ongevoelig voor inslag van hagelprojectielen. 
Bovendien zorgt het rubber voor extra geluiddemping van 
buitenaf. Door een uitgekiende bevestigingsmethode behoort ook 
stormschade aan de dakbedekking tot het verleden. 

Heritage Slate 
Hoogwaardige rubber dakleien Blijvend mooi, weer of geen weer.

 
Heritage Slate is een zeer duurzame daklei op 
basis van gerecycled rubber. Deze bijzondere 
dakbedekking is daardoor niet alleen een 
verantwoorde keuze maar ook zeer robuust, 
weerbestendig, onderhoudsarm en kent 
bovendien een uitzonderlijk lange levensduur. 

Een dak met Heritage Slate is blijvend mooi. 
In tegenstelling tot originele natuurleien en 
dakpannen kan het niet breken, splijten of 
kapotvriezen. Omdat het geen kleurcoating heeft 
kan deze ook niet slijten of afpellen. Bovendien is 
Heritage Slate in hoge mate zelfreinigend. 

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

Een pantser 
tegen noodweer.

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

Wat er ook op het dak komt...

Geen dak te gek voor Continu
mor te l s  voo r  p l a t t e  daken  en  v l oe r en
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Wenst u fi jne feestdagen 
en een gezond 2019

Leister Technologies Benelux B.V.
Duwboot 38 - 3991 CE Houten

Tel 030 - 2199888 - Fax 030 - 2199889
info@leister.nl
www.leister.nl

www.leister.nl

Vraag er naar bij uw dealer

Leister ELECTRON ST Promo SET

Alles voor de professional:

• Leister ELECTRON ST
• Robuuste Leister koffer
• Leister mondstuk 75 mm
• Leister aandrukrol 80 mm
• Leister toestelsteun

We know how.

U bespaart 23%!

€ 520,00
Als set nu voor:

€ 399,00

• Voor bitumineuze dakbanen
• 3400 Watt. Slechts 1,1 kg
• Tweecomponenten handgreep
• Snel schoon te maken luchtfilters
• Automatische koolborstelstop
• Bescherming van het element

ELECTRON ST

Prijzen geldig tot 31-12-2015

Swiss
made

Promo kit Electron ST_A5.indd   1 02.10.14   11:41

Brandveilig 
werken!

managers, medewerkers en dienst
verleners. Ook zijn er specifieke  
eisen opgenomen voor de werk
omgeving en voor veranderingen 
aan de werkomgeving. Het verschil 
met VCA 2017/6.0 is dus dat ISO 
meer focus heeft op veiligheid in de 
keten. Het type certificaat is afhankelijk 
van de rol in de keten. Er is een koppe
ling met de basisopleidingen VCA Basis en 
VCA VOL (CDR) met de SSVV Opleidingengids voor 
 Risicovolle taken.

VCA EN ISO
Henk Kwakernaak van adviesbureau KWA ging verder  
in op het verschil tussen VCA en ISO. Bij VCA, vertelde  
hij, ligt de focus op hoe je veiligheid, gezondheid en  
milieu op de werkvloer moet regelen. VCA is praktisch  
ingericht en is bedoeld om de systemen van opdracht 
gevers en aannemers zo goed mogelijk op elkaar te  
laten aansluiten. Er is veel aandacht voor de inzet van 
concrete hulpmiddelen. Voor opdrachtgevers is hierdoor 
duidelijk wat een aannemer op de werkvloer minimaal  
heeft geregeld. 

Bij ISO 45001 ligt de focus op wat je moet regelen:  
het inrichten van een systeem om risico’s op het gebied  
van veiligheid en gezondheid te beheersen. Bedrijven zijn  
vrij in de keuze van de middelen die ze inzetten om  
veiligheid en gezondheid op de werkvloer te verbeteren.  
De aandacht gaat vooral uit naar het inrichten, monitoren 
en evalueren van het beheerssysteem.

Feitelijk bepaalt de aard van het bedrijf, en de werkzaam
heden die het bedrijf uitvoert, of een VCA meer of  minder 
voor de hand ligt dan ISO. Wanneer er sprake is van 
 teamgerichte, projectmatige aanpak met fysieke inzet,  
dan ligt een VCA meer voor de hand. Is het een doorlopend 
proces met verantwoording en kennisoverdracht, dan is  
ISO een betere optie. 

Tijdens het congres werd middels parallelsessies nader 
 ingegaan op de ins en outs van VCA en ISO. Daarbij werd 
o.a. ook ingegaan op het programma VGMbewustzijn  
en gedrag (wat werkt en wat niet?) en de verschillende 
 verantwoordelijkheden en verplichtingen van zowel de werk
gever als de werknemer. ■

Eerder dit jaar zijn de nieuwe VCA 2017/6.0 en de nieuwe 
ISO 45001 (voorheen OHSAS 18001) gepubliceerd. Beide nor 
men richten zich op het verminderen van veiligheids en 
 gezondheidsrisico’s op het werk. Wat zijn de wijzigingen en 
hoe verhouden de nieuwe VCA en de nieuwe ISO zich tot 
elkaar? Dit was het onderwerp van het VCA Congres 2018, 
dat werd geleid door dagvoorzitter Pieter Diehl (BMA Advies). 
In zijn openingswoord ging Ton Jeen, voorzitter van de SSVV 
(Stichting Samenwerken Voor Veiligheid), die het VCA in 
 beheer heeft, nader in op de geactualiseerde versie. 

FOCUS OP VEILIGHEID
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist 
Aannemers. Het is in Nederland al 25 jaar de standaard in 
veilig, gezond en duurzaam werken. De checklist is voortge
komen uit, en in eerste instantie ontwikkeld door, de (petro)
chemische industrie en gebaseerd op ‘best practices’.  
Inmiddels zijn veel meer branches betrokken bij VCA en 
wordt het schema breed toegepast. Ook in de dakenbranche 
is het een belangrijk instrument. 

VCA onderscheidt drie niveaus:

•  VCA*, gericht op de directe beheersing van Veiligheid, 
gezondheid en Milieu (VGM) tijdens het uitvoeren van 
werkzaamheden op de werkvloer, zonder inschakeling  
van onderaannemers.

•  VCA**, gericht op directe beheersing van VGM tijdens  
het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer én  
op een VGMbeheerssysteem.

•  VCA Petrochemie, gericht op directe beheersing van VGM 
tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer 
én op een VGMbeheerssysteem met specifieke aanvul
lende eisen voor de petrochemie.

In de dakenbranche wordt doorgaans gebruik gemaakt van 
VCA* en VCA**. De voor dakdekkers bekendste uitvloeisels 
van VCA zijn de maandelijkse ‘toolbox meetings’ en de jaar
lijkse keuring van materieel en gereedschappen. 

De VCA 2017/6.0 is de opvolger van VCA 2008/5.1 en is 
 gepubliceerd op 2 april 2018. Jeen zette uiteen dat met  
deze nieuwe versie terug naar de basis wordt gegaan:  
de focus ligt op veiligheid en dan met name op de werkplek. 
De aansluiting op de praktijk is beter en er is meer aandacht 
voor gedrag en bewustzijn op het gebied van veiligheid, 
gezondheid en milieu. De functieRI&E is daarom vervangen 
door de bedrijfsRI&E. Milieu is in de nieuwe versie geen  
apart hoofdstuk meer en afvalbeheer is afgevallen. Ook is 
toe gevoegd dat de Taak Risico Analyse (TRA) niet ouder  
dan een jaar mag zijn. Op zich logisch, want een TRA is 
 bedoeld voor werkzaamheden die een enkele keer voor
komen. Wanneer dat vaker is, moet het worden opgenomen 
in de bedrijfsRI&E.

Jeen ging kort in op de verschillen met ISO 45001. In ISO 45001 
zijn algemene eisen opgenomen voor de werkveiligheid van 

Tijdens het VCA Congres 2018, dat Uitgeverij Kerkebosch op 31 oktober 2018 

organiseerde in de Landgoederij in Bunnik, werd ingegaan op de wijzigingen 

van de VCA die eerder jaar dit jaar zijn doorgevoerd. Ook werd de ontwikke

ling naar ISO 45001 besproken. 

Wenst u fi jne feestdagen 
en een gezond 2019
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Restauratie

Cast PMR dakramen
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■ World of Slate
Lei Import, met meer dan 25 jaar ervaring, 
inmiddels specialist in natuurleien. Altijd 
rekening houdend met belangrijke factoren 
zoals o.a. garantie, duurzaamheid, kwaliteit en 
kwaliteitsborging van de natuurleien.

■ Cast PMR dakramen
Maatwerk Cast PMR dakramen hebben een 
unieke kwaliteit en creëren een optimale 
lichtinval. Geschikt voor alle soorten 
dakbedekkingen.
www.castpmr.nl

■ Productadviseurs
De adviesrol is Lei Import op het lijf 
geschreven. Een enthousiast team werkt 
aan zeer uiteenlopende opdrachten onder 
het motto: “Advies en begeleiding voor het 
natuurleien dak van A tot Z”.

“De kracht van onze kwalitatief 
goede natuurleien daken ligt in het 

verleden, daar moeten wij heden gebruik 
van blijven maken, doen wij dat niet, 

dan zullen wij daar in de toekomst spijt 
van krijgen.”

Vernieuwde VCA 
gaat terug naar 
de basis

VCA CONGRES 2018

Voorzitter Ton Jeen van SSVV ging in op de wijzigingen die VCA heeft ondergaan.
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www.bmigroup.com

BMI Group
BMI Group bestaat uit Braas Monier en Icopal. BMI Group is de grootste producent van 
dakbedekkingssystemen voor platte en hellende daken in Europa. Met meer dan 165 jaar 
ervaring is het bedrijf marktleider in dakbedekking en waterdichte oplossingen.

Daken bieden eindeloos veel mogelijkheden. BMI helpt u graag deze tot in elk detail te ontdekken. 
Kent u BMI al? Wij zijn Icopal en Monier, maar dan samen! Met onze dakbedekkingssystemen en 
bouwmaterialen levert u voor elk dak, plat of hellend, de beste oplossing. Een dak waarop uw klant 
langdurig en zorgeloos kan vertrouwen. Als BMI bundelen we niet alleen onze producten, maar 
ook onze krachten op het gebied van innovatie, duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Met extra 
slagkracht werken we samen aan uw succes. Want als u succes heeft, hebben wij dat ook! 
www.bmigroup.com

UW PARTNER VOOR 
PLATTE EN HELLENDE DAKEN!
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4791 PD  Klundert

0168-409309
www.iko.com

IKO compact roofIKO graphite roofIKO eco roof

ALL-IN-ONE DAKSYSTEMENALL-IN-ONE DAKSYSTEMEN
IKO DAKBANEN - IKO ENERTHERM ISOLATIE

nl.iko.com

Setting the Standard

DAKBEDEKKING  I  VLOEIBARE WATERDICHTING  I  ISOLATIE
IKO B.V.  - Postbus 45  -  4780 AA Moerdijk  -  Wielewaalweg 1  -  4791 PD Klundert  -  Tel +31 (0168) 409 309
 e-mail verkoop.klundert@iko.com

IKO B.V.  - Apolloweg 14  -  8938 AT Leeuwarden  -  Tel +31 (058) 280 00 44  -  e-mail verkoop.leeuwarden@iko.com

MASSIEF DAKPAKKET
VOOR EXTRA
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DAKCONCEPT

VLIEGVUURBESTENDIG
Broof (t1-t4)
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Probasys Benelux  
en Bitubel fuseren

PROBASYS BENELUX MANAGEMENT SYMPOSIUM 2018

voorzitter van Venedak. Na zijn afscheid van IKO (voorheen 
Nebiprofa), eind 2005, bleef hij op verzoek van de leden aan 
als onafhankelijk voorzitter. In die hoedanigheid heeft hij een 
groot aantal ontwikkelingen begeleid. Hoekstra memoreerde 
de ontwikkelingen van de bitumineuze dakbanen in de loop 
der jaren en de veranderende regelgeving (denk o.a. aan 
de NEN 6050). 

Het afscheid van de vereniging betekent overigens geen 
afscheid van de branche. Van der Bom blijft namelijk aan  
als voorzitter van de Stichting Dak en Milieu en als voorzitter 
van DAKMERK. De leden van ProBitumen Benelux hebben  
Dirk Theuns gekozen als Van der Boms opvolger. Hij zal die 
taak vanaf 1 januari 2019 op zich nemen. Theuns gaf tijdens 
het symposium aan dat de fusie moet leiden tot meer daad
kracht, onder andere door het delen van kennis. De meeste 
leden van beide verenigingen zijn al in beide landen actief 
op het gebied van bitumen dakbanen. Bovendien was een 
aantal leden al bij beide verenigingen lid. De vereniging 
wordt gevormd door de lokale werkmaatschappijen van 

is toegepast. Probasys Benelux heeft 
hierover een factsheet op de website 
gepubliceerd, zie ook het artikel 
‘Bitumineuze daken van na 1985 
niet asbestverdacht’ in Roofs januari 
2018.

BESLISSEN IN EEN ‘SPLIT SECOND’
Onderzoeker Helen Toxopeus pakte het 
onderwerp van de gebruiks daken op en 
besprak de financie ringsmodellen van dit type 
daken. Zij signaleert namelijk dat de bereidheid om 
te investeren in bijvoorbeeld groendaken groter kan zijn. De 
traditionele argumenten om een groendak toe te passen 
(waterbuffering, luchtzuivering,  biodiversiteit) zijn immers 
belangrijk voor de gemeenschap, maar de investeringen 
worden door individuele partijen  gedaan. Het is wat veel 
gevraagd om deze investeringen enkel uit idealistische 
motieven te rechtvaardigen. Deze spanning werd in 1968 al 
door Garrett Hardin beschreven in het artikel ‘The tragedy of 
the commons’. Met behulp van een andere belangrijke den
ker, Nobelprijswinnaar Elinor  Ostrom, formuleerde Toxopeus 
de voorwaarden waaronder de  gemeenschap kan worden 
geactiveerd. Centraal hierin staat het inzetten van sociale 
netwerken en dan met name dat deel dat direct voordeel 
heeft bij de investering. Ook is het stellen van een concreet 
doel met een deadline van belang om dat deel van het 
netwerk aan te spreken.

John van der Graaf van Nieman Raadge ven de Adviseurs 
blikte tenslotte vooruit op de invoering van de Wet Kwaliteits
borging voor de Bouw (WKB) en besprak de wet in samen
hang met diverse andere relevante regelgevingsstelsels.  
Zo zal  Bouwbesluit 2012 uiteindelijk opgaan in het  Besluit 
Bouwwerken Leefomgeving (Bbl). De regels van het 
 Bouwbesluit 2012 zijn zoveel mogelijk ongewijzigd overgezet 
naar het Bbl. Het Bbl, dat in 2021 in werking zal treden,  
bevat verder regels die nu staan in:

• de Woningwet; 
• het Besluit energieprestatie gebouwen; 
• het Besluit mobiel breken bouw en sloopafval;
• het Asbestverwijderingsbesluit 2005.

De middag werd afgesloten met een bevlogen presentatie 
van voormalig Formule 1coureur Robert Doornbos. Hij viel 
in voor scheidsrechter Kevin Blom, die zou komen spreken 
over het beslissen in een split second. Dat geldt natuurlijk 
in minstens zo grote mate voor een rijden in de Formule 1 
en Doornbos liet met behulp van indrukwekkende beelden 
vanuit de wagen van Max Verstappen zien wat dat inhoudt 
en waarom het besturen van een dergelijke wagen topsport 
is. Als mooie extra ging het stuur dat door Max Verstappen 
wordt gebruikt rond en na het symposium was Doornbos 
beschikbaar voor het maken van selfies. De derde editie van 
het Probasys Benelux Management Symposium was daar
door voor veel aanwezigen extra memorabel. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

De Boer Waterproofing, Icopal, IKO, Derbigum, Soprema en 
Wédéflex. Deze leden behoren tot de grootste spelers op 
het gebied van bitumen dakbanen en bedienen veruit het 
grootste deel van de Nederlandse en de Belgische markt. 

De huidige directeur van Probasys Benelux, Peter Ligthart, 
wordt directeur van de nieuwe vereniging, die gevestigd zal  
zijn in Rotterdam. Hoewel de vereniging zich richt op meer uni 
formiteit in de gehele Benelux blijft er nadrukkelijk aandacht 
voor de lokale verschillen. De slogan ‘Hét dak is bitumen’,  
die voornamelijk door Bitubel werd gebruikt, zal ook in de 
toekomstige uitingen van ProBitumen worden gebruikt.  
Roofs publiceert elders in dit nummer een interview met  
Peter Ligthart en Dirk Theuns, waarin uitgebreider zal worden 
ingegaan op de visie en toekomst van de vereniging.

IDENTITEIT VAN DE MATERIALEN
Het symposium, dat onder leiding stond van Simone van Trier,  
besprak diverse actuele onderwerpen waar producenten 
van bitumineuze dakbedekkingen momenteel mee te 
maken hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de circulaire 
economie en bitumenrecycling, dakgebruik en de veran
derende regelgeving op het gebied van kwaliteitsborging. 
Vanzelfsprekend hangen de verschillende onderwerpen met 
elkaar samen.

Martijn Oostenrijk legde uit wat Madaster is en wat de 
uitgangspunten zijn. Madaster is een systematiek voor de 
 (online) registratie van materialen die in een bouwwerk 
 wor den toegepast. Hij vatte de achterliggende gedachte  
als volgt samen: ‘afval is materiaal zonder identiteit’.   
Wanneer je weet welke materialen, met welk  eigenschappen, 
in een gebouw zijn toegepast, heb je daar in elke fase van 
het gebouw voordeel van, niet in de laatste plaats bij de 
sloop en mogelijke recycling van de materialen. Door de 
koppeling met diverse andere databases (waaronder de 
Nationale Milieudatabase en NIBE) wordt een compleet 
beeld van de eigenschappen en de levenscyclus van de 
materialen verkregen. Deze eigenschappen zijn vervolgens 
te vergelijken en financieel te indexeren. 

Tijdens de discussie werd ook de vraag gesteld naar de 
 invloed van de verwerking van de materialen. Oostenrijk 
 benadrukte dat het voor hergebruik belangrijk is de materi
alen los van elkaar toe te passen. Paul Verkaik (BDA Oplei
dingen) signaleerde een spanningsveld met de geadvi
seerde ver werking van dakmaterialen onder gebruiksdaken: 
daar wordt de dakbedekking immers bij voorkeur volledig 
verkleefd aangebracht om bij eventuele lekkage de locatie 
daarvan te kunnen bepalen.

Gerwin Lensink van RIR Nederland stelde op soms letterlijk 
onnavolgbare wijze dat bij het slopen van oude daken 
waarin asbest is aangetroffen geen gevaar bestaat voor het 
vrijkomen van asbestvezels en dat het dus in Risicoklasse 
1 hoort. Dat betekent onder andere dat de dakdekker of 
sloopaannemer het zelf mag uitvoeren en dus veel lagere 
sloopkosten. Uit eigen onderzoek van Probasys Benelux blijkt 
dat in bitumen dakbanen voor zover bekend geen asbest  

Voor het derde achtereenvolgende jaar organiseerde 
 Probasys Benelux, de branchevereniging voor producenten 
van bitumen dakbanen, het management symposium, 
 waarbij de meest uiteenlopende actuele onderwerpen 
werden besproken. Aan het slot van het symposium werd 
 ingegaan op de toekomst van de vereniging. Daarbij werd 
de fusie van de vereniging met de Belgische evenknie, 
 Bitubel, bekendgemaakt. De fusie valt samen met het 
 afscheid van voorzitter Dick van der Bom. 

NESTOR
Van der Bom werd tijdens het symposium warm toege
sproken door vicevoorzitter Leo Hoekstra, die hem als nestor 
en leermeester portretteerde. Van der Bom is al 47 jaar in 
de branche actief en gedurende 20 jaar  voorzitter van de 
vereniging. Hij kwam in 1971 na zijn opleiding chemie als 
hoofd laboratorium te werken in de bitumineuze daken
branche. Vanaf dat eerste moment was hij lid van de 
technische  commissie van Venedak, de voorganger van 
Probasys Benelux. Als directeur van Nebiprofa werd hij in 1998 

Per 1 januari 2019 fuseren de brancheverenigingen Probasys Benelux en 

 Bitubel tot één nieuwe vereniging voor de gehele Benelux. Tijdens het   

Probasys Benelux Management Symposium, op 14 november in De Mariënhof 

in Amersfoort, werd de nieuwe naam bekend gemaakt: ProBitumen Benelux.

Dick van der Bom (met naast hem zijn vrouw) wordt warm  toegesproken 

tijdens zijn afscheid.

De nieuwe voorzitter Dirk Theuns onthult de nieuwe naam en logo van 

ProBitumen Benelux.
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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. 
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Telefoon 0183 63 34 77 | www.van-boven.com
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De fusie werd op 13 november, tijdens het Probasys Benelux 
Management Symposium, bekend gemaakt. Zie voor  
een uitgebreid verslag van dit symposium elders in dit 
 nummer. Peter Ligthart fungeert sinds 2016 als directeur van  
Probasys Benelux en zal die rol ook bij de nieuwe vereniging 
voortzetten. Dirk Theuns volgt per 1 januari Dick van der Bom  
op, die sinds 2001 als onafhankelijk voorzitter van de 
 vereniging opereerde. 

CULTUURVERSCHILLEN
De Nederlandse branchevereniging had al ‘Benelux’ in de 
naam, waarom was er dan toch nog een fusie nodig  
om te komen tot een Beneluxorganisatie? “In 2007 veran
derde de naam Probasys vanuit een interne motivatie in  
Probasys Benelux,” vertelt Ligthart. “Maar het is altijd een 
Nederlandse branchevereniging geweest. In België had men 

Bitubel, een vereniging met voor het grootste deel dezelfde 
leden, die met grofweg dezelfde onderwerpen te maken 
had. Onze leden zijn allemaal internationaal opererende 
fabrikanten. Vanuit het oogpunt van efficiëntie is er al  
langere tijd gesproken over een fusie. We zijn heel blij  
dat het nu zo ver is. De nieuwe vereniging zal de thema’s 

voorganger. Dat betekent in de prak
tijk dat het takenpakket van Ligthart 
is verzwaard en dat sommige taken 
door de betreffende commissie
leden zullen worden uitgevoerd. 
Op deze manier verwacht men de 
diverse onderwerpen en thema’s  
die in de beide markten voor bitu
mineuze dakbanen spelen nog voort
varender op te kunnen pakken dan 
voorheen het geval was.

COMMITMENT
Er spelen genoeg thema’s waar de branchevereniging mee 
aan de slag moet. Denk bijvoorbeeld aan de veranderende 
regelgeving op het gebied van kwaliteitsborging, luchtkwali
teit, circulariteit, etc. Onderwerpen die overigens al jaren op 
de agenda van beide verenigingen staan en waar al veel 
is bereikt. Wat dat betreft heeft de bitumenmarkt volgens 
Theuns het momentum mee. “Het commitment van de leden 
is momenteel 100%: de leden zien het gezamenlijke belang 
van een goed functionerende branchevereniging. Natuurlijk 
zijn de leden concurrenten en weten ze het spel ook hard 
te spelen als het moet. Maar binnen de vereniging staan 
de neuzen dezelfde kant op. Er wordt niet gestreden om 
hetzelfde stukje taart, maar er wordt op een goede manier 
samengewerkt om de taart groter te maken.”

“Wat dat betreft zit bitumen als dakbedekkingsmateriaal 
 duidelijk weer in de lift,” aldus Ligthart. “Het marktaandeel van  
bitumen heeft zich al enige tijd geleden gestabiliseerd en 
laat nu weer een stijgende tendens in de markt van dak
bedekkingen zien. Opdrachtgevers zien weer meer de 
 (bewezen) kwaliteit van bitumineuze dakbedekkingen.  
De groeiende aandacht voor gebruiksdaken en zonnedaken 
is in het voordeel van bitumen. Met een tweelaags, volledig 

verkleefd systeem wordt immers een zekere waterdichting 
bewerkstelligd met een lange levensduur en in veel gevallen 
bovendien een verzekerde garantie. Dit zijn allemaal belang
rijke argumenten om voor bitumen te kiezen. Bovendien bete  
kent het materiaal milieutechnisch een goede keuze. 
 Vanwege de lange levensduur en de ontwikkelingen op 
het gebied van circulariteit past het materiaal goed bij het 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).”

De fusie tussen de twee brancheverenigingen stelt de  
markt kortom in staat nog efficiënter en slagvaardiger te 
opereren. Via dit platform zal men verder werken aan de 
versterking van de positie van bitumen op de dakenmarkt  
in de Benelux. ■

branchebreed oppakken en lokaal de vertaalslag maken. 
Want de Nederlandse en Belgische markt zijn en blijven nu 
eenmaal heel verschillend, met ieder een eigen regelgeving 
en cultuur.”

“Het cultuurverschil is evident en heeft te maken met de 
 historie van beide landen,” aldus Theuns. “Waar Nederland 
altijd overwegend protestants is geweest, is België een 
 katholiek land. Dat verschil werkt tot in de kleinste details 
door. Een grappig voorbeeld is dat in Nederland en België 
op een andere manier met regelgeving wordt omgegaan. 
Als een Nederlander een tuinhuisje bouwt dat niet aan 

de regelgeving voldoet, zal hij daar door zijn buurman op 
 worden aangesproken. Een Belg zal het juist zien als een 
aanleiding om zelf óók creatief met de regels om te gaan. 
Als je het hebt over de bouwcultuur, is de positie van de 
architect natuurlijk het meest in het oog springend. De archi
tect is in België het aanspreekpunt en de eindverantwoorde
lijke van het gebouw, hij fungeert als ‘bouwheer’. Daarom zul 
len in België niet zo snel andere producten worden toege
past dan de producten die worden voorgeschreven.  
Maar denk ook eens aan de taalbarrière: wij bedienen ook 
de Waalse en Luxemburgse markt, daarom is onze nieuwe 
website tweetalig.”

“In Nederland wordt er gewerkt aan de Wet Kwaliteitsborging 
voor de Bouw,” vult Ligthart aan. “Hierbij komt de verantwoor
delijkheid voor het eindresultaat bij de aannemer te liggen. 
Maar het is een lang en moeizaam proces. De komende 
jaren zal het belang van kwaliteitscertificaten, zoals KOMO, 
alleen maar toenemen. We zien overigens nog steeds dat 
CE veelal wordt voorgesteld als keurmerk, maar dat is het 
nadrukkelijk niet: het is uitsluitend een label waarmee het op 
de Europese markt mag worden verhandeld.” 

DIENSTBAARHEID
Dirk Theuns is door de leden gekozen als voorzitter, waardoor 
de vereniging een Nederlandse directeur en een Vlaamse 
voorzitter heeft. De voorzitter heeft een mandaat van twee 
jaar, daarna wordt door het bestuur bekeken of dit wordt 
 verlengd of dat een nieuwe voorzitter wordt gekozen. Theuns: 
“Ik ken Dick van der Bom al een lange tijd en zie ernaar uit om 
hem in deze functie op te volgen. Ik vind de rol van voorzitter 
een dienstbare. De bitumenindustrie heeft mij in mijn leven 
veel gebracht. Ik zie mijn voorzitterschap van de branche
vereniging als een mogelijkheid om iets terug te doen.”

Theuns is geen onafhankelijk voorzitter, want hij is werkzaam 
bij één van de lidbedrijven (IKO Benelux). Hij zal daarom  
het voorzitterschap op een andere manier invullen dan zijn 

Per 1 januari 2019 fuseren de verenigingen voor fabrikanten van bitumineuze 

dakbanen Probasys Benelux en Bitubel. Hierdoor ontstaat een vereniging waar 

binnen de zes belangrijkste producenten van deze producten zijn verenigd, 

die gezamenlijk zo’n 80% van de markt vormen: ProBitumen Benelux.  

Een interview met directeur Peter Ligthart en de nieuwe voorzitter Dirk Theuns.
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‘ Bitumenmarkt heeft  
het momentum mee’

INTERVIEW DIRECTEUR EN VOORZITTER PROBITUMEN BENELUX

“ IK ZIE MIJN VOORZITTERSCHAP  

VAN DE BRANCHEVERENIGING  

ALS EEN MOGELIJKHEID OM  

IETS TERUG TE DOEN”

“ WE ZIEN DAT CE VEELAL WORDT 

VOORGESTELD ALS KEURMERK, 

MAAR DAT IS HET NADRUKKELIJK NIET”

“ HET COMMITMENT VAN DE LEDEN IS 

MOMENTEEL 100%”
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Het nieuwe onderkomen van de organisatie Goede Doelen Loterijen wordt 

onder andere gekenmerkt door een dak met een bijzondere onderkant.  

Dat is opgebouwd uit circa 7000 aluminium panelen die kruislings zijn 

 ingesneden en waarvan de driehoeken onder verschillende hoeken  

naar beneden zijn gebogen. Het resultaat is een constructie, die door de  

lichtfiltering en weerspiegelingen oogt als een bladerdak.

Een bladerdak  
van aluminium

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

De organisatie Goede Doelen Loterijen heeft met zijn  
medewerkers medio oktober een nieuw kantoor betrokken 
aan de Beethovenstraat, in het zuiden van Amsterdam.  
De nieuwbouw is gerealiseerd door een al vrij lange tijd  
leegstaand pand uit te breiden en duurzaam te renoveren. 
Het gebouw bevat een openbaar restaurant, een tvstudio, 
een hal en een auditorium dat is te gebruiken voor exposities  
en lezingen. Het open gebouw is niet alleen bestemd voor 
het personeel, maar ook voor de begunstigden en de men
sen uit de buurt.

NIEUWE DAKCONSTRUCTIE
Eén van de meest ingrijpende activiteiten tijdens de reno
vatie was het bouwen van een nieuwe dakconstructie met 
afmetingen van 84,3 x 53 meter. Het nieuwe dak ligt op 
15500 +P, ongeveer vijf meter boven het bestaande dak van 
de derde verdieping dat op 10670 +p ligt. Op een rastermaat 
van 6,50 x 6,50 meter is een staalconstructie opgetrokken, 
die als drager dienst doet voor de verdere opbouw van de 
dakconstructie. De basis hiervan bestaat uit 140 mm dikke 
CLT dakplaten met afmetingen van 13,00 x 2,65 meter. 

Het dak, met een oppervlakte van 4470 m2,is evenwel niet 
volledig dichtgelegd met CLTplaten. Ongeveer veertig 
procent van het dakoppervlak bevat daklichten. Kleine 
daklichten in een standalone toepassing en vier van deze 
daklichten geclusterd tot één geheel. Een aanzienlijk aantal 
van deze daklichten bevindt zich in de grote entreeluifel aan  
de oostzijde van het gebouw. De rest ligt verspreid, maar voor 
namelijk boven gangen en verblijfsruimten, om daar voor 
daglichttoetreding te zorgen. In het dak bevinden zich ook 
nog grotere daklichten, geclusterd tot negen stuks, passend 
binnen een stramien. In totaal gaat het om twaalf  vakken 
 boven het atrium, dat centraal in het gebouw ligt, en vier 
vakken boven een groot balkon/buitenruimte aan de 
 zuidzijde van het gebouw.

JHet Dak van het  aar 2018

De voorgevel met de entreeluifel in uitvoering. De lichtdoorval ‘verraadt’ waar de 

daklichten zitten. (foto: J.P. van Eesteren)

Nogmaals de entreeluifel in uitvoering, maar nu in een veel eerdere fase. De sparingen in 

de CLT-platen zijn bedoeld voor de daklichten. (foto: J.P. van Eesteren)

De entreeluifel wordt gedragen door  

twee boomkolommen, een esthetisch  

uitgevoerd onderdeel van de staalconstructie.

Artist Impression van het dakvlak met daarop aangegeven 

waar de daklichten zitten. De plaats van het atrium en 

de grote buitenruimte zijn te herkennen aan de 

clusters grotere daklichten in het midden 

van het dak.
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KANTOOR GOEDE DOELEN LOTERIJEN
• OPDRACHTGEVER: NATIONALE POSTCODE LOTERIJ NV, AMSTERDAM
• ARCHITECT: BENTHEM CROUWEL ARCHITECTEN, AMSTERDAM
• CONSTRUCTEUR:  VAN ROSSUM RAADGEVENDE INGENIEURS,  

AMSTERDAM
• HOOFDAANNEMER: J.P. VAN EESTEREN/TBI, GOUDA
• PLAFONDCONSTRUCTIE: HUNTER DOUGLAS EUROPE, ROTTERDAM
• DAKBEDEKKING: ORANJEDAK, ZWIJNDRECHT 
• DAKLICHTEN: BRAKEL ATMOS, UDEN
• ZONNEPANELEN: HOMIJ, VIANEN
• MONTAGE PLAFOND: VERWOL, OPMEER

Alle daklichten zijn onder een flauwe hellingshoek in de 
 dakconstructie geplaatst en ingewerkt in het dakbedekking
pakket. Aangebracht op de CLTplaten, bestaat dat pakket 
uit een zelfklevende laag dakbedekking als waterdichting  
en dampremmende laag. Daarop ligt 140 mm isolatie  
PIR Therma TR 16 en als topafwerking een laag Resitrix MB 
2,5 mm dik. Een soortgelijke afwerking is aangebracht op 
de vloer van de buitenruimte bij het atrium en het smallere 
balkon boven de entree.

Naast allerlei duurzame innovaties die er zijn toegepast, 
zoals ongeveer 950 hoogrendement zonnepanelen op het 
nieuwe dak en de opvang van hemelwater voor hergebruik, 
trekt vooral de esthetische aankleding van de onderkant van 
het dak de aandacht. De aankleding bestaat uit aluminium 
panelen, die zowel binnen (boven het atrium en de verschil
lende gangen) als buiten (bij de luifel van de entree en 
boven de balkons/buitenruimten) zijn aangebracht. In totaal 
gaat het om 1740 m2 buitenplafond en 1164 m2 binnenpla
fond. De rest van de totale dakoppervlakte, plafonds in de 
kantoren en verblijfsruimten, is uitgevoerd als klimaatplafond.

BLADERDAK
De aankleding is dus opgebouwd uit aluminium panelen: 
ongeveer 7000 stuks, waarvan zestig procent voor buitentoe
passing en veertig procent voor binnen. De panelen hebben 
afmetingen van 650 x 650 mm; die voor buitentoepassing  

zijn 2 mm dik, die voor binnen 1,5 mm. Ze zijn aan beide 
zijden behandeld met dezelfde transparante coating.  
Voor geen van de panelen is een kleurcoating gebruikt.

De panelen zijn gemaakt van een speciale legering alu
minium, van het zuiverste soort, aldus de fabrikant. Voor de 
binnentoepassing is een andere kwaliteit (legering) gebruikt 
dan voor de buitentoepassing. Daar is meer aandacht  
besteed aan corrosiebestendigheid, vanwege de constante  
blootstelling aan weersinvloeden. Er zijn ook allerlei onder
zoeken en berekeningen uitgevoerd om tot het juiste resul
taat te komen. Zo is er ook onderzoek gedaan naar het  
risico op fluiten van de paneelconstructie door wind.  
Dit gerelateerd aan de vorm van de panelen.

Het bijzondere aan de panelen is namelijk dat ze diagonaal 
zijn ingesneden en dat de vier driehoeken die daarna ont
stonden naar onder toe zijn uitgebogen. Maar deze ‘flappen’ 
zijn niet voor alle panelen onder dezelfde hoek omgezet.  

Er zijn 56 variaties. Het resultaat hiervan is dat het doorval
lende daglicht op verschillende wijzen wordt gefilterd en dat 
door weerkaatsing en spiegeling op het gladde gecoate 
oppervlak van de omgezette driehoeken het beeld ontstaat 
van een natuurlijk bladerdak, waarin door de beroering  
van de bladeren door de wind allerlei schitteringen en wisse
lingen van lichtstralen ontstaan.

De panelen zijn op een redelijk standaard methode gemon
teerd aan de dragende constructie. Er is wel voor de buiten
toepassingen een speciale achterconstructie ontwikkeld, die 
ook de daklichten kan overspannen. De gehele constructie 
is bovendien in computermodellen gezet, om zo te bekijken 
of aan de geldende normen voor windbelasting voldaan 
werd. Een thermische scheiding tussen de panelen buiten en 
binnen was niet noodzakelijk; er zitten gevels tussen, die het 
thermische transport ondervangen. 

Om het effect en aspect van een bladerdak extra te accen
tueren, zijn onder de dakconstructie bij de entreeluifel, in het  
atrium en op het balkon/ buitenruimte aan de zuidzijde 
 grote en kleinere kolommen geplaatst die de vorm van 
bomen hebben. Ze doen evenwel niet alleen als esthetisch 
element dienst: ze hebben ook een constructieve functie  
van het dragen van het dak. Tot besluit nog een opvallend  
detail dat anders dan gebruikelijk is. Het bladerdak loopt 
aan de dakranden omhoog en maakt zo een traditionele 
beëindiging met boeiboorden en dergelijke overbodig.  
Het is bovendien een veel elegantere oplossing voor een 
bijzonder dak. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Detailopname van de panelen waaruit het bladerdak is samengesteld. 

Hier zijn goed de omgezette driehoeken te zien.

Beeld vanuit het atrium door het bladerdak. Hier is enigszins te zien 

hoe divers de driehoeken zijn omgezet en wat voor effect dat heeft 

op de filtering van het daglicht.

De buitenruimte/ het balkon aan de zuidzijde van het gebouw.  

Het dak wordt ook hier gedragen door boomconstructies, maar dan 

kleiner van formaat.

De boomconstructie in het hart van het atrium. Links midden op de foto is de doorkijk 

te zien naar de buitenruimte met de kleinere boomkolommen.

De dakranden van het bladerdak lopen omhoog, waardoor er een 

elegante en opvallende beëindiging van het dakvlak tot stand is 

gebracht.



Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

Maak kennis met AaboFix
De basis in bevestiging.

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

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

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

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

Bekijk het gehele assortiment in de 
nieuwe AaboFix Productcatalogus!

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabofix.nl

Áltijd de juiste 
bevestigers.

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

www.daksafe.nl

Dé specialist op het gebied van dakveiligheid

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

KS1 kabelsysteem van Daksafe®
Een nieuw doorloopbaar kabelsysteem

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

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

Ontdek alle voordelen op:

www.ks1kabelsysteem.nl

Snelle montage gegarandeerd op
de volgende ondergronden:

Beton
Kanaalplaat vloeren

Gasbeton
Durisol

Staal vloeren
Hout

WIJ HOUDEN U OP DE HOOGTE 

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

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

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

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

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

www.wireworker.nl
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Wenst u fi jne feestdagen 
en een gezond 2019

Nevelgaarde 40
3436 ZZ Nieuwegein

www.dakinfo.nl
info@dakinfo.nl
036 530 4950

Wenst u fi jne feestdagen 
en een gezond 2019

Nevelgaarde 40
3436 ZZ Nieuwegein

www.dakinfo.nl
info@dakinfo.nl
036 530 4950

In de vorige aflevering ging Erik Steegman in op de recyclebaarheid van 

 isolatiematerialen. Dit keer houdt hij de respectievelijke dakbedekkingen 

 tegen het licht.

Zijn dakbanen  
al circulair?

Erik Steegman, Coninko/NDA

Ik weet nog de tijd dat wij met zogenaamde SEVlijstjes 
(Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) onder onze arm 
liepen om te laten zien dat er verschillen in milieuclassifica
ties waren tussen dakbedekkingsmaterialen. Tussen EPDM, 
bitumineus, ECB en PVC dakbanen zaten grote verschillen. 
Een  aantal  jaren later stonden de verschillende materialen al 
veel dichter bij elkaar, doordat de milieueigenschappen en 
de mogelijkheden van recycling dieper waren onderzocht.  
De producenten die de druk voelden vanwege hun ranking 
vochten terug en kwamen weer verbeterd uit de strijd. 

En anno 20182019? Hoe staat het met alle circulaire 
 activi teiten, waaronder het onderdeel recyclen van met 
name dakbedekkingsmaterialen?

Ja, ik zag in de vorige uitgave de mannen van Icopal,  
New Horizon Urban Mining en ZND al staan met de drie 
 speciaal voor de foto geproduceerde rollen in de lucht,  
de drie heren van Citumen! Maar hoe gaat het eigenlijk  
nu werkelijk op dit moment met Circulaire Bitumen?

BITUMINEUS
Het recyclen van bitumen dakbedekking staat uiteraard 
de laatste jaren duidelijk in de spotlight. Denk ook aan de 
artikelen waarin Bram Kranenburg als Dakenman van het 
Jaar 2017 mag aangeven wat hierin de mogelijkheden zijn. 
Natuurlijk is het uiterst belangrijk dat materialen met fossiele 
grondstoffen na levensduur weer terugkomen in de keten 
van nieuwe productie van bitumineuze dakbedekking.  
Het is zelfs een must om de steeds schaarser wordende 
 bitumengrondstof en daardoor sterk verhogende prijs tegen 
te kunnen gaan. Maar soms zijn startende initiatieven net 
niet op het juiste moment geïntroduceerd en blijkt ook  
dat de aanvoer nog niet op peil is om de machines voor 

Erik Steegman.

ERIK EN DE ANDEREN

recycling continu te laten draaien, waardoor recyclen nog  
te veel gaat kosten. 

Zo zijn de poorten voor aanvoer bij Roof2Roof voorlopig 
even dicht, omdat de kosten voor het recyclen van de 
bitumen te hoog bleken. Ook is de hoeveelheid van schone 
 bitumen vanaf de daken te gering. Roof2Roof is hard aan 
het werk om over te gaan naar Roof2Road, waar dan weer 
een onderdeel schone dakbedekking in de vorm van nieuw 
productie en snijafval, en uiteraard schoon ontmanteld 
materiaal, straks kan worden gebruikt in het asfalt van 
 provinciale wegen. Het ziet er goed uit om deze ‘wegen’ te 
gaan bewandelen. Hier wordt vol op ingezet.

Ook NDA heeft uiteraard de berekeningen gemaakt om te  
vergelijken wat de kosten zijn om momenteel  verschredderd, 

ontmanteld bitumineus materiaal in te leveren bij de recy
clingfabrieken van o.a. Icopal of Derbigum. Momenteel  
kost een vierkante meter bitumineus dakmateriaal vanaf  
het renovatie werk waar de bitumen ontmanteld wordt,  
naar de poort van de producent tussen de € 0,80 en  
€ 1,00 euro per vierkante meter. Dit staat ongeveer gelijk aan 
de kosten die een sloper nu heeft om de materialen naar 
de vuilstort te brengen en daar verder te laten verwerken. 
Volgend jaar zal het schone, in te nemen materiaal, in te 
leveren aan de poort van de producenten, zeer zeker relatief 
goedkoper worden dan het storten van het bitumineuze ma
teriaal. Dan gaat het met de verhoging van de stortkosten 
interessant worden om de circulaire weg te gaan bewande
len en zullen de dakdekkersbedrijven wellicht ook eens gaan 
berekenen wat interessanter voor de portemonnee zal zijn.

EPDM
De Verenigde EPDM Systeem Producenten (VESP) claimen 
dat EPDM dakbanen voor de volle 100% hergebruikt kunnen 
worden. De ontwikkeling van de recycling van EPDM is een 
lange weg geweest, omdat de moleculaire samenstelling 
van elastomeren en rubbers tijdens het vulkanisatieproces 
verandert. De eigenschappen van het materiaal veranderen, 
waardoor het niet hergebruikt kan worden tot de oorspron
kelijke productvorm. 

Het hergebruik van EPDM richt zich derhalve op een nieuwe 
grondstof, die voortkomt uit EPDM: rubbergranulaat. Dit rubber  
granulaat kan keer op keer volledig hergebruikt worden.  
Het wordt verwerkt tot poeders in verschillende korrelgrootten 
of bepaald granulaten. De kleinste rubbergranulaat 
korrel heeft een bijna olieachtige en veerkrachtige textuur. 
Hier worden onder andere persvormen van gemaakt.  
De grovere korrels worden gebruikt voor vervaardiging van 
bijvoorbeeld parkmeubilair of tegels voor speelplaatsen.  
Ook komt het materiaal weer terug op het dak in de vorm  
van rubbergranulaat geperste dakplaten, die als drukverdeel  
platen worden toegepast onder groendaken en parkeer
daken. Nieuwe materialen op het gebied van hele dunne 
rubbermatten worden toegepast als geluidsisolatie onder 
vloeren. Ook de eerste drainagemat (als retentiekrat onder 
daktuinen) is recent geïntroduceerd op een bijeenkomst van 
de Green Deal Groene Daken (door Leo van Dongen van 
Ceyes). Onderzoek om EPDM via een chemische weg terug 
te brengen tot de oorspronkelijke grondstoffen, voor recycling 
tot dakbanen, is overigens ook nog steeds gaande. 

Uiteraard zal door de producent de prioriteit van circulair  
en recycling nog niet vanuit de  dakbedekkingsmaterialen 
sterk worden verkondigd. De levensduur is lang en de 
aanvoer nog zeer gering. De aanvoer van rubberbanden 
granulaat uiteraard des temeer, vandaar de veel toegepaste 
downcycling naar andersoortige producten van granulaat 
in combinatie met lijmtechnieken.

KUNSTSTOF PVC EN TPO
Inderdaad waren de PVC fabrikanten in de tijd van de 
 SEVlijstjes in de jaren vanaf 1990 het verst in de recycling 

van dakmaterialen. Na de bekende 
recycling van kunststof materia
len in de productie van kunststof 
paaltjes, werd in die jaren onder 
druk van de maatschappelijke, 
milieuvriendelijke gedachte heel snel 
bij Huls te Troisdorf (de Trocal fabrieken) 
een volledige fabriek neergezet voor 
de recycling van kunststof dakbedekking. 
Problemen met transporten van cadmiumhou
dend kunststof, Europese regelgeving en waarschijnlijk 
ook de minimale aanvoer, vanwege de overstijgende kosten 
hebben het project snel doen vergeten. 

Kunststof dakbanen, zoals PVC en (een kleiner deel) TPO,  
zijn recyclebaar tot grondstoffen voor nieuwe dakbanen.  
Bij deze kunststof materialen zie je, net als bij EPDM en bitu
men, dat schoon productieafval en snijafval in de fabriek vrij 
eenvoudig opgenomen kan worden via een recycleproces 
voor hergebruik in de nieuw te produceren materialen.  
Het recyclen van PVC bedekking van waterdichte membra nen 
die aan het einde van hun levensduur zijn, wordt voorlopig 
(wellicht vanwege de geringe schaalgrootte) op veel minder 
grote schaal gedaan. Het is volgens de kenners wel moge
lijk. Weekmakers zijn bij de PVC dakbedekking uitgetreden, 
maar de polymeren kunnen verwarmd en weer geïntegreerd 
worden voor een deel in de grondstoffen of voor een groter 
aandeel aan de onderkant.

Tot slot zal in de gehele keten de bewustwording van  
het overgaan naar circulaire producten overal gevoeld 
 moeten worden als een maatschappelijke verplichting.  
Ook als het geld gaat kosten. En dat is al te vaak nog 
 moeilijk te begrijpen, zowel voor de producent als voor  
de traditionele dakbedekker. 

Pas als we het niet meer zien als een economisch probleem, 
zullen we stappen kunnen zetten naar een verdere circulaire 
economie. En dat kost uiteraard geld, vanwege inspanning. 
De tijd is er rijp voor en we weten dat degene die achterover 
leunt het op de lange termijn niet zal volhouden. De remedie 
is: gewoon aan het werk gaan en het doen. Vandaar alle lof 
voor die drie mannen met dat speciale ‘marketing’ rolletje. 
Het maakt ons bewust van de noodzaak en wij zullen met 
elkaar als samenwerkend collectief volgen, alleen al als 
 toekomstperspectief voor onze toekomstige generaties. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Tijdens de Dutch Design Week  

(2028 oktober 2018) werd Citumen 

gepresenteerd, een circulaire bitu

mineuze dakbaan. Een opvallend 

initiatief in de dakenbranche,  

waar Roofs over van gedachten 

wisselde met Cor den Hartog,  

sales director van Icopal  

(onderdeel van BMI Group).

Dakenbranche zet met  
Citumen belangrijke stap  
in circulair bouwen

CIRCULARITEIT

De overheid heeft ambitieuze doelstellingen geformuleerd 
met betrekking tot een circulaire economie. In 2050 moet 
Nederland volledig circulair zijn. In 2030 moet dat al voor 50% 
het geval zijn. Dit betekent dat ook de sloop en bouwsector 
anders moet omgaan met grondstoffen, namelijk op een 
manier waarbij het milieu aanzienlijk minder belast wordt.
 
“Dat het nodig is om in actie te komen, blijkt o.a. uit de ‘earth 
overshoot day’, die elk jaar eerder in het jaar valt,” aldus 
Den Hartog. “‘Earth overshoot day’ is 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 dergelijke dag: die uitputting is dus van relatief recente 

datum. Ondanks alle stappen die we ontegenzeggelijk sinds 
die tijd hebben gezet, is het van het grootste belang om een 
tandje bij te zetten. Je ziet dat veel initiatieven economisch 
niet rendabel zijn en dan komen ze niet van de grond.  
Je moet ergens beginnen en ik ben ervan overtuigd dat  
we met de introductie van Citumen een belangrijke stap 
hebben gezet.”

CIRCULAIRE BITUMEN
Citumen is het gevolg van een samenwerkingsverband 
 tussen New Horizon Urban Mining, dakdekkersbedrijf  
ZND Nedicom en fabrikant Icopal. New Horizon is specialist 
op het gebied van Urban Mining. Eerder lanceerde men 
 onder meer circulair hout met Stiho, gips met Knauf, en beton 
met De Rutte Groep. 

Den Hartog: “New Horizon levert ons de bitumen dakbanen van 
ontmantelde daken. Wij kunnen dit verwerken in onze bitu
menrecyclingmachine (BIELSO: Bitumen Endless Life Solutions). 
Het materiaal wordt geschredderd bij ons aangeleverd.  
Wij smelten en zeven het. Het vloeibare bitumen kan ver
volgens worden toegevoegd aan het productieproces van 
nieuwe dakbanen: het materiaal wordt gemengd met de 
andere grondstoffen. Wij staan er borg voor dat deze nieuwe 
dakbaan dezelfde kwalitatieve eigenschappen heeft als  
een dakbaan zonder gerecycled bitumen.”

“Op basis van de huidige afspraken wordt komend jaar  
een productie van minimaal 1 miljoen m² Citumen  
verwacht. Dit alleen al resulteert in een CO2besparing  
van minimaal 400 ton. “Het is daarnaast onze doelstelling  
om de productie te optimaliseren, meer dakafval te ver
werken en het circulaire bitumen ook te verwerken in onder
lagen, waardoor we tot wel 1500 ton CO2 kunnen besparen. 
Het uiteindelijke doel is om een volledig circulair dak te 
kunnen aanleggen.” 

De circulaire bitumen dakbaan is per 1 november in 
 productie gegaan. 

GRONDSTOFFENVOORRAAD
 “De gebouwde omgeving is een rijke grondstoffenvoorraad,” 
aldus Den Hartog. “Het komt erop aan om het ontmantelde 
materiaal weer in te kunnen zetten in nieuwe bouwpro
ducten. De introductie van deze circulaire dakbaan is een 
 belangrijke doorbraak in een overwegend conservatieve 
sector. Bewust is gekozen voor een introductie tijdens de 
Dutch Design Week. Hier komen immers de innovatieve ont
werpers die aan de toekomst werken. Het is cruciaal dat zij 
met het circulaire vraagstuk aan de slag gaan, omdat 80% 
van de milieuprestatie in de designfase van een gebouw 
wordt bepaald.”

“ DE GEBOUWDE OMGEVING IS EEN 

RIJKE GRONDSTOFFENVOORRAAD”

Cor den Hartog, sales director van Icopal.

“ HET UITEINDELIJKE DOEL IS OM  

EEN VOLLEDIG CIRCULAIR DAK  

TE KUNNEN AANLEGGEN”
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WE KUNNEN HET NIET ALLEEN
Hoe verhoudt deze innovatie zich tot de andere initiatieven 
op het gebied van bitumenrecycling waar Icopal bij betrok
ken is? “De ontwikkeling van Citumen is een initiatief van  
ZND Nedicom dat in samenwerking met New Horizon en 
Icopal gestalte wordt gegeven,” vertelt Den Hartog. “In eerste 
instantie heeft dakdekkersbedrijf ZND Nedicom, als initiatief
nemer, exclusiviteit in de verwerking van dit product. Maar de 
verwachting is dat er op relatief korte termijn meer verwer
kende partijen nodig zijn om het te kunnen bolwerken.”

“Dit samenwerkingsverband loopt naast onze andere 
 activiteiten op het gebied van bitumenrecycling. Wij  blijven 
met de brancheorganisatie ProBitumen Benelux actief 
om een breder draagvlak te krijgen voor het recyclen van 
 bitumineuze daken. Want hier geldt hetzelfde: we kunnen  
het niet alleen. Alle partijen worden dan ook uitgenodigd 
hun bijdrage te leveren, er ligt ontzettend veel werk op  
ons te wachten.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

CIRCULARITEIT

BMI Group 
BMI Group bestaat uit Braas Monier en Icopal. BMI Group is de grootste producent van 
dakbedekkingssystemen voor platte en hellende daken in Europa. Met meer dan 165 jaar 
ervaring is het bedrijf marktleider in dakbedekking en waterdichte oplossingen.

Daken bieden eindeloos veel mogelijkheden. BMI helpt u graag deze tot in elk detail te ontdekken. 
Kent u BMI al? Wij zijn Icopal en Monier, maar dan samen! Met onze dakbedekkingssystemen en 
bouwmaterialen levert u voor elk dak, plat of hellend, de beste oplossing. Een dak waarop uw klant 
langdurig en zorgeloos kan vertrouwen. Als BMI bundelen we niet alleen onze producten, maar 
ook onze krachten op het gebied van innovatie, duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Met extra 
slagkracht werken we samen aan uw succes. Want als u succes heeft, hebben wij dat ook!  
www.bmigroup.com

UW PARTNER VOOR  
PLATTE EN HELLENDE DAKEN!

+ =

“ HET IS CRUCIAAL DAT ONTWERPERS 

MET HET CIRCULAIRE VRAAGSTUK 

AAN DE SLAG GAAN”
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COLUMN DAKENMAN VAN HET JAAR 2017

Bitumenrecycling (4)
Wat is nu het vervolgtraject als we alles op het dak  
geregeld hebben? 

Aan de voet van het gebouw staan de containers met  
de gesorteerde materialen, zoals isolatiematerialen en 
oude/schone bitumineuze dakbedekking, gezaagd in 
handelbare stukken. Er zijn al isolatiefabrikanten die deze 
gesorteerde isolatiematerialen kunnen terugnemen,  
recyclen en weer  terugbrengen in nieuwe producten.  
De te recyclen isolatie materialen gaan rechtstreeks naar  
de fabrikant. Zo is Kingspan Unidek mede deelnemer aan 
het recyclingproject PolyStyreneLoop. Ook van Rockwool is 
bekend dat ze steenwol kunnen terugnemen en recyclen.

Bij bitumenrecycling gaan de te recyclen materialen eerst 
naar een inzamelaar voor een eerste bewerking. Deze eerste 
bewerking bestaat uit het opslaan in een bunker, waar zuiver 
bitumineus materiaal gescheiden wordt gehouden van 
andere materialen. Zodoende wordt verontreiniging voor
komen. Wanneer voldoende materiaal is ingezameld, wordt 
het materiaal geshredderd. 

Het shredderen van bitumen is geen eenvoudige zaak. 
 Immers, tijdens deze bewerking wordt door wrijving het 
bitumineuze materiaal warm en bestaat de kans dat het 
 onderling gaat verkleven of dat het zich gaat hechten aan 
de messen van de shredder, waardoor deze vastloopt.  
Niet elke shredder is dus geschikt voor deze bewerking.  
Het heeft wat tijd gekost om de juiste shredder te vinden  
die deze behandeling kan doen. 

Dit alles heeft tot resultaat dat slechts enkele inzamelaars zich  
hebben gespecialiseerd in het verder verwerken/bewerken 
van oude bitumineuze dakbedekking. Veelal is er een goede 
relatie tussen de inzamelaar die deze bewerking verzorgt 
en de producent die het geshredderde  materiaal verwerkt 
in nieuw geproduceerde dakrollen. Bij deze afspraken moet 
men denken aan de mate van vervuiling en afmetingen van 
het geshredderde materiaal. 

Allereerst is er Roof2Roof (R2R) en tegenwoordig ook 
 Roof2Road. Zij bepalen eerst zelf of een bitumineus dak op 
een bepaald project geschikt is voor recycling. Is dit het 
geval, dan kunnen zij zorgen voor containers. Afrekening 
geschiedt per ton afgevoerde oude bitumineuze dakbedek
king. Vervolgens worden deze containers naar de locatie 
in Almere vervoerd voor verdere bewerking. R2R levert deze 
gerecyclede/bewerkte bitumen als grondstof voor zowel de 
bitumineuze dakrolindustrie, als ook voor de wegenbouw.

In Barneveld is Vink Holding bv actief in bitumenrecycling.  
Zij hebben aparte bunkers voor het gescheiden houden van 
oude, bitumineuze dakbedekking. En zij weten heel goed 

hoe belangrijk het is om bitumineus 
materiaal gescheiden te houden 
van teerhoudende producten. 
Ervaring met het shredderen 
van bitumineuze materialen  
is bij hen ruim voldoende 
aanwezig. Met Vink  kunnen 
per project kosten voor 
containers, transport en 
shredderen worden afge
sproken. Zij leveren met name 
grondstoffen voor de bitumi
neuze dakrolindustrie.

Eenzelfde verhaal geldt voor 
 Oranje bv in Rotterdam. Ook zij 
 hebben ruime ervaring in het innemen  
en shredderen van bitumineus materiaal op specificaties 
van de bitumineuze dakrolindustrie.

In Venray zit Biturec. Verreweg de grootste in de verwerking 
van bitumineus materiaal. Hun werkwijze is wat anders.  
Zij sorteren op het eigen terrein. Dat betekent dat hier teer
houdende producten gescheiden worden van bitumineuze 
materialen. Vervolgens worden bitumineuze materialen  
fijn geshredderd, waarna ze geschikt zijn om in een klein 
percentage in de asfaltmolens te worden bijgemengd.

Al met al is er in Nederland voldoende capaciteit voor  
het bewerken van oude bitumineuze dakbedekking voor 
hergebruik in nieuwe bitumineuze producten en vooral  
ook in de wegenbouw!

Bram Kranenburg

CURSUSKALENDER 
1e KWARTAAL 2019
Januari

10.01 Installeren van zonnestroomsystemen 2 dagen 

14.01  Ontwerp zonnestroomsystemen 3 dagen

16.01 Dakcursus platte daken 7 dagen

17.01 Ontwerp en installatie Energieopslagsystemen 1 dag

18.01 PV-installaties aansluiten op de meterkast 1 dag

22.01 Workshop The War for Talent 1 dag

24.01 Dakmontage zonne-energiesystemen 2 dagen

Februari

05.02 Coachend Leiding Geven 2 dagen 

07.02 workshop Veranderend bouwproces 1 dag

07.02 Installeren zonnewarmtesystemen 2 dagen

11.02 Dakcursus Groene daken 1 dag

11.02 Masterclass RGS 1 dag

14.02 Masterclass Platte daken 1 dag

15.02 Inspecteren en testen van PV-installaties 1 dag

21.02 Workshop Schrijven van een EMVI-plan 1 dag

Maart

07.03 Veilig werken op hoogte/ pbm-gebruik 1 dag

11.03 Ontwerp zonnewarmtesystemen 2 dagen

12.03 Onderhoud en beheer van pannendaken 1 dag

14.03 Uitvoeren van een dak-RI&E 2 dagen 

15.03 PV-installaties aansluiten op de meterkast 1 dag

19.03 Onderhoud en beheer van platte daken 2 dagen

22.03 Ontwerp en installatie Energieopslagsystemen 1 dag

27.03 Daken voor administratief personeel 1 dag

www.bdaopleidingen.eu

BDA
dak-en gevel
opleidingen

BDA Dak- en Gevelopleidingen

Avelingen West 33

4200 AV Gorinchem

Postbus 818

E. info@bdaopleidingen.nl

T. 085 48 71 910

F. 0183 630 630

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

Gevelopleidingen, telefoon 085 - 48 71 910, of een kijkje nemen op onze website www.bdaopleidingen.eu.
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THEO WIEKERAAD  
IN ACHT VRAGEN

BURGERLIJKE STAAT
SINDS TWEE JAAR GESCHEIDEN.

KINDEREN?
TWEE ZOONS: LENNART IS 20 EN PABLO 21.

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT?
OP DIT MOMENT WERK IK DUS NIET. MAAR IK HOU VAN LEZEN, MUZIEK LUISTEREN, 
SERIES KIJKEN EN KUNST KOPEN. EN IK BEN FEYENOORDSUPPORTER.

FAVORIETE MUZIEK?
IK LUISTER VAN ALLES. MAAR DE ARTIEST WAAR IK VEEL VAN HEB, OOK DE BAGGER
PLATEN, IS DAVID BOWIE.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING?
DE VAKANTIES MET DE KINDEREN NAAR FLORIDA ZIJN ME HET MEEST DIERBAAR.

FAVORIETE STAD?
ROTTERDAM. HET IS VOOR MIJ EEN VERTROUWDE STAD, MAAR HIJ IS TOCH OOK 
TELKENS ANDERS.

FAVORIETE ARCHITECT/GEBOUW?
DE KUIP. DAAR HEB IK HEEL WAT HOOGTE EN DIEPTEPUNTEN BELEEFD. TOCH BEN 
IK NIET TEGEN EEN NIEUW STADION. HET IS EEN PRACHTIG EN SFEERVOL STADION, 
MAAR OOK VEROUDERD.  HET IS NODIG OM JE TE BLIJVEN ONTWIKKELEN EN DAT 
GELDT OOK VOOR DE KUIP.

WAAR BEN JE HET MEEST TROTS OP?
MIJN KINDEREN. ZE ZIJN ALLEBEI HEEL VERSCHILLEND, MAAR IK BEWONDER HUN 
DOORZETTINGSVERMOGEN. DOOR RESPECTIEVELIJK HUN DYSLEXIE EN DYSCALCU
LIE IS HET VOOR HEN NIET ALTIJD GEMAKKELIJK HUN DOELEN TE BEREIKEN, MAAR ZE 
BLIJVEN ER VOOR GAAN.

Wenst u fi jne feestdagen 
en een gezond 2019

Merwedeweg 9
3336 LG Zwijndrecht 

078-629 10 20
info@aluned.nl

een interview aan de markt 
vertellen wat daar de reden 
van is. Een voorstel waar hij 
grif op inging, omdat hij door 
zijn gezondheidssituatie niet 
in de gelegenheid is geweest 
om zijn relaties persoonlijk  
op de hoogte te stellen van 
deze redenen.

OPERATIE
De meeste lezers van Roofs 
kennen Theo Wiekeraad als 
commercieel directeur van 
dakdekkersbedrijf Spuitco uit 
Ridderkerk en als columnist 
van dit blad. Als columnist 
wist hij altijd met een scherpe 
blik en met humor de soms 
vreemde situaties te beschrij
ven waar een dakdekker 
in kan belanden. Op deze 
manier heeft hij verschillende 
ontwikkelingen gesignaleerd, 
aan de kaak gesteld en soms 
zelfs in gang gezet. Aan het 
begin van deze jaargang 
besloot de redactie om de 
driemaandelijkse column om 

te zetten in een maandelijkse rubriek: Theo Talks. Maar na 
drie afleveringen in deze rubriek stopten zijn bijdragen aan 
dit vakblad ineens. Door complicaties die optraden na een 
herniaoperatie is hij voor langere tijd uitgeschakeld en het is 
onwaarschijnlijk dat hij nog als voorheen zal functioneren.

hebben waarvan ze denken dat het 
me zal bevallen. Soms schilder ik  
zelf ook wat, gewoon omdat ik daar 
lol in heb.”

Zien we hem nog terug in de daken
branche? “Vast wel op de één of 
 andere manier. Maar welke manier dat 
is, kan ik nu niet zeggen. Met mijn vermo
gen te praten is niets mis. Misschien dat ik eens 
mijn kennis op het gebied van daken  
kan overbrengen op de jongere  
generatie. Op dit moment kan ik  
daar echt niet zo veel over zeggen.  
Voorlopig is alles gericht op een  
zo goed mogelijk herstel.” ■

Theo Wiekeraad had al langer problemen met zijn rug en de 
operatie, medio februari van dit jaar, had daar verandering 
in moeten brengen. De operatie was geslaagd en de eerste 
twee weken daarna had deze ook het gewenste effect:  
hij liep weer recht en zonder pijn. Tot de pijn ineens in alle 
hevigheid terugkeerde en hij ook bij vlagen het gevoel in  
zijn benen kwijtraakte. Ook kreeg hij te maken met flinke 
bloeduitstortingen in zijn onderrug en het werd dan ook al 
snel duidelijk dat er iets goed mis was. 

Maar wat? De verantwoordelijke neurochirurg houdt staande 
dat de operatie geslaagd is. Een uitgebreid onderzoekstra
ject startte en heeft inmiddels geleid tot de conclusie dat de  
communicatie tussen de hersenen en de zenuwen in de 
voeten door littekenweefsel wordt verstoord. Daardoor worden 
er allerlei signalen naar de hersenen verstuurd (pijn, kou, 
warmte, tintelend gevoel) zonder dat daar een aanwijsbare, 
externe oorzaak voor is. Operatief is dit probleem niet te 
herstellen. De pijn wordt met zware pijnstillers zo veel mogelijk 
onderdrukt en met behulp van fysiotherapie moet Theo leren 
zo veel mogelijk met de situatie om te gaan. 

ROUWPROCES
In de eerste periode na de operatie heeft hij zo veel mogelijk 
geprobeerd om zijn werk uit te voeren. “Dat was niet vol te  
houden,” vertelt hij. “Het probleem is dat ik niet lang kan 
 zitten. Voor ik goed en wel was gestart, moest ik alweer gaan 
 liggen omdat de pijn niet was vol te houden. Het voeren  
van gesprekken is vanwege de pijn ontzettend vermoeiend. 
Na verloop van tijd heb ik de werkzaamheden gestaakt en 
de bedrijfsauto teruggegeven.”

“Vanaf dat moment ben ik feitelijk uit de running. Dat was 
het begin van wat mijn psycholoog een ‘rouwproces’ heeft 
genoemd,” vervolgt hij. “Je moet afscheid nemen van een 
deel van je leven. Ik ben immers niet alleen de Theo die ik 
’s morgens zie als ik in de spiegel kijk, maar ook Theo de 
commercieel directeur van Spuitco, de dakdekker met een 
uitgebreid netwerk, die er met zijn vragen voor zorgde dat  
de ledenvergaderingen van VEBIDAK langer duurden en 
die columns schreef voor Roofs. Het hoeft misschien geen 
betoog dat de situatie ook geestelijk een zware tol van me 
heeft geëist, daarom heb ik het advies om met enige regel
maat een bezoek aan de psycholoog te brengen opge
volgd. Ik kan mezelf er zelfs niet toe brengen om de vakbladen 
te lezen, dat is eenvoudigweg te pijnlijk.”

KUNST
Inmiddels heeft hij zo goed en kwaad als dat gaat een 
 manier gevonden om met de situatie om te gaan. Hij gaat 
bijna dagelijks op de fiets naar Hoogvliet om boodschap
pen te doen. En hij houdt zich bezig met een hobby die hij al 
langer uitvoerde: hij bouwt een inmiddels imposante kunst
verzameling op. “Ik bied via de veilingsite Catawiki op werken 
die me bevallen. Mijn huis hangt vol met kunstwerken die ik 
op deze manier heb verzameld en ook mijn tuin staat er vol 
mee. Met sommige kunstenaars heb ik zelfs een persoonlijke 
band opgebouwd, die geven me een seintje als ze een werk 

Als hij de deur van zijn woning in Poortugaal opendoet, is er 
niets ongebruikelijks aan hem te zien. Maar zodra we binnen 
zijn, is merkbaar dat hij grote moeite heeft met staan,  
lopen en zitten. Omdat Theo Wiekeraad vrij plotseling van de 
radar verdween, nodigde Roofs hem uit om middels  

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.

Wenst u fi jne feestdagen
en een gezond en zakelijk 

voorspoedig 2019

Nijverheidsweg 16, 1948 PV, Beverwijk
Tel: 0251-229323

info@anjo.nl
www.anjo.nl

Anjo
INNOVATIVE
PARTNER

Wij adviseren u graag: 0251 22 93 23 

anjo.nl

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

installatiebranche om snel en eenvoudig topkwaliteit te kunnen leveren. 

OPLOSSINGEN
VOOR PLATTE DAKEN

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

Bij platte daken denk je aan Anjo!

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

Afscheid  
van een deel  
van jezelf

AAN TAFEL MET… THEO WIEKERAAD
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Wenst u fi jne feestdagen en
een goed en gezond 2019!

www.dakmerk.nl
Gegarandeerd goed gedekt

ochtend wel even al mijn moed voor 
nodig. Eenmaal buiten, verbaas ik 
mij dan toch altijd weer over hoe fijn 
het is. De frisse buitenlucht lacht me 
elke dag tegemoet, soms donker en 
mistig, soms gevuld met druppels, 
soms helder en zonnig. De kleuren 
van de zonsopkomsten zijn ook elke 
dag anders en het Nederlandse on
stuimige weer lijkt enkel te helpen met het 
vormen van dramatische taferelen in de lucht. 

Zodra ik heb ontbeten met mijn dagelijkse portie warme 
havermout en me heb klaargemaakt voor de dag,  
komt het moment dat ik het dak weer van iedereen maak 
door de hekken te openen. Benieuwd wie er die dag 
 allemaal langskomen. ■

Renée Rooijmans

Het dak op de Hofbogen, de plek die ik voor een half jaar 
mijn thuis noem, is open toegankelijk voor bezoekers tussen 
10 uur ‘s ochtends en zonsondergang. Een grote variëteit 
aan bezoekers maakt tijdens deze uren gebruik van het dak:  
van toevallige passanten tot buurtbewoners en van leer
lingen van het nabijgelegen Grafisch Lyceum tot mensen 
die het dak in hun hardlooprondje meenemen. Maar in de 
avonden is het dak van mij. 

Het einde van de dag heeft er voor mij een bijzondere bete
kenis bij gekregen. De zakkende zon markeert het moment 
waarop het dak gevoelsmatig verandert van publiek park 
tot mijn tuin. Ik durf bijna met zekerheid te zeggen dat ik de 
grootste tuin van alle bewoners in hartje Rotterdam heb: 
ruim 150 meter lang en 50 meter breed. Ik vraag me echter 
vaak af of ik er wel genoeg gebruik van maak, en het feit dat 
ik het dak enkel in de avonden helemaal voor mezelf heb, 
maakt dat ik ook al gelukkig ben met genieten van de plek 
in mijn eentje of met enkele vrienden.

In de zomermaanden werden de korte nachten aangekon
digd door de krekels in de tuin en deelde ik nog tot laat het 
dak met de andere bezoekers. Vaak struinde ik dan nog een 
beetje rond op het dak, want het werd toen helemaal niet  
zo donker op het dak. Ik had het in eerste instantie veel 
 donkerder verwacht. Het lijkt wel alsof het open karakter 
van dit dak en ook het feit dat het niet heel hoog ligt ervoor 
 zorgen dat het door de gloed van de omliggende stad 
 verlicht wordt. Dat het dak met de seizoenen meebeweegt,  
is misschien wel één van de redenen waarom ik hier nu 
woon: om dat aan den lijve te ondervinden. De herfst is 
zacht begonnen, maar nu het kouder is, zijn de nachten op 
het dak beduidend anders.

Inmiddels kom ik na mijn werk altijd thuis op een donker en 
‘gesloten’ dak, omdat het met het ondergaan van de zon 
al dicht is. Waar in de zomer mijn leven zich voor zeker 85% 
buiten mijn huisje afspeelde, breng ik nu het grootste deel 
van mijn tijd thuis binnen door. Ik pluk nog steeds kruiden 
en groenten uit de tuin om heerlijk mee te koken, maar mijn 
maaltijden buiten eten zit er niet meer in. Het seizoen laat me 
wel inzien over wat publieke ruimte nodig heeft in de winter; 
meer warmte en licht of gewoon meer warm licht. Alleen op 
zondagavond staat op het dak de redelijk felle verlichting op 
het oude perron aan en zijn er drie oude treinspoorelemen
ten in de tuin verlicht (zie foto’s). Volgens mij kunnen we onze 
steden in de winter een warmere sfeer geven door meer met 
de kleuren van het licht te spelen. Maar goed, terug naar de 
orde van de dag.   

Een doorsnee ochtend op het dak. De regendruppels tegen 
de ramen, het ruisen van de bladeren van de populieren 
naast het dak, een vogel die op mijn dakje rond hopt, een 
trein in de nabije verte: allemaal geluiden die ik nu aan 
mijn gevoel van thuis kan verbinden. Het aanzetten van de 
verwarming en een lichtje is vervolgens het eerste wat ik 
doe. Om te plassen moet ik buitenom, dus daar heb ik in de 

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.

Wenst u fi jne kerstdagen 
en een gezond 2019

Atoomweg 2
2421 LZ Nieuwkoop
+31 (0)172 520 110

info@gb.nl/www.gb.nl

Het dak na 
sluitingstijd

DAGBOEK VAN EEN ‘DAKBOSWACHTER’



Lange Linden 32
5433 NC Katwijk

T  088-9965680 
F  024-6782495

info@aabogreentech.nl
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Verwarm elke ruimte energiezuinig en onderhoudsarm op een 
duurzame en kostenbesparende manier met warmte die aanvoelt als 
de zon. Het enige dat u nodig heeft is een stopcontact! 

Infraroodverwarming biedt het ultieme thermische comfort.  
De onzichtbare straling verwarmt namelijk heel efficiënt niet de lucht, maar 
de  objecten in haar omgeving. Een aangename warmte die aanvoelt alsof 
u buiten in de zon zit is het resultaat. In stijlvolle verwarmingspanelen voor 
binnenshuis of krachtige warmtestralers voor buitenshuis en industrie: 
voor elke situatie hebben wij talloze infrarood verwarmingssystemen 
beschikbaar.

Infraroodverwarming is in elke ruimte te plaatsen als hoofd- of 
bijverwarming. De talloze kleuren en afwerkingen geven oneindige 
mogelijkheden voor afstemming op elke ruimte. Door gebruik te maken 
van slimme thermostaten of zelfs complete domotica-systemen is het 
mogelijk voor elke situatie een optimaal systeem te realiseren. Stijlvol, 
verantwoord én goedkoper dan traditionele verwarming! 

... met infraroodverwarming!

Verantwoord 
én goedkoper 
verwarmen...

RubberGard EPDM

Bonding Adhesive BA-2012

Resista AK

Resista AK
Twin PackTM Isolatielijm

V-Force EU dampscherm

Inclusief all-in 
verzekerde 
dakgarantie

Volledige dakopbouw van Firestone

Adv Roofs_Mawipex_A.indd   1 23/02/18   11:52

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.

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

IN ÉÉN DAG MEER LEEFRUIMTE, 
MEER LICHT EN EEN SCHITTERENDE GEVEL
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Esdec bv
Londenstraat 16
7418 EE Deventer

085-0702000
www.esdec.com

Legierse wees tenslotte op de sub
sidiemogelijkheden voor multifunc
tionele daken. Deze verschillen per 
gemeente, maar elke gemeente is 
er op de eigen manier mee aan 
de slag. Als voorbeeld diende de 
gemeente Eindhoven, waar het 
subsidiebedrag is gekoppeld aan het 
aantal liters hemelwater dat door het 
dak wordt gebufferd. In dit opzicht, zo stelde 
Legierse, loopt België op ons voor: daar is het 
op elk nieuw dak verplicht water te bufferen.

HOUD DE PRIMAIRE FUNCTIE VAN HET DAK  
IN HET OOG
Nico Hendriks van ECBE zette een aantal technische principes 
uiteen waar deze daken ten minste aan moeten voldoen. 
ECBE staat voor Expert Centre Building Envelope en is een 
divisie van BDA Advies (wat weer onderdeel is van Kiwa). 
Hendriks gaf aan het eens te zijn met het uitgangspunt dat 
het dak als vloer beschouwd zou moeten worden, maar gaf 
er de kanttekening bij dat lang niet alle daken hier op zijn be 
rekend. De kosten van een dakinrichting zijn doorgaans hoog, 
maar daar staan enkele grote voordelen tegenover, waaron
der in sommige gevallen ook grote financiële voordelen.

Hendriks benadrukte dat het belangrijk is vooraf goed na te 
denken over het dakgebruik en hoe dit te realiseren. Te vaak 
wordt er eenvoudigweg bijvoorbeeld een grasmat uitgerold: 
dit maakt het een stuk lastiger om er in een later stadium 
nog een gebruiksdak van te maken. Wanneer wordt gekozen 
voor een multifunctionele opbouw, is het van essentieel be
lang dat de primaire functie van het dak, de waterdichting, 
in het oog wordt gehouden. Het dak moet voldoen aan het 
Bouwbesluit, negatief afschot moet worden voorkomen en 
de dakbedekking moet volledig verkleefd worden aange
bracht (zodat eventuele lekkages eenvoudig zijn te lokali
seren). Hendriks raadde een omgekeerd daksysteem aan 
(zodat de isolatielaag zich aan de binnenkant van het dak 
bevindt en dus niet beschadigd kan raken) en raadde het 
integreren van de gebruikslaag met de waterdichte laag  
(bijvoorbeeld met gietasfalt) ten sterkste af. Tenslotte advi
seerde hij bij dit soort daken de toepassing van een lekde
tectiesysteem. Tegenwoordig zijn er draadloze systemen be
schikbaar, die eenvoudig zijn in de montage en het gebruik.

Afsluitend besprak Jaap Dooper kort de oplossingen die 
Zoontjens voor diverse situaties in het assortiment heeft.  
Het bedrijf profileert zich, mede met de organisatie van dit 
webinar, als een specialist op het gebied van multifunctio
nele daken: een markt die in de toekomst alleen maar zal 
groeien. Juist daarom is het belangrijk dat de technische 
kwaliteit van dit soort daken wordt bewaakt en de kennis 
hierover wordt verspreid. De organisatie van dit webinar was 
dan ook geen overbodige luxe. ■

Drie sprekers stonden aan de tafel om hun licht over het 
onderwerp te laten schijnen: Jaap Dooper (Zoontjens),  
Bram Legierse (Jonkers Daktuinen) en Nico Hendriks  
(Kiwa BDA Expert Centre Building Envelope, ECBE). De stelling 
waar de spreekbeurten zich rond concentreerden, was dat 
het dak alle oplossingen heeft om de problemen van de 
stad het hoofd te bieden. Daarom werd er ook voor gepleit 
om het dak te beschouwen als ‘vloer’ en het ook constructief 
als zodanig op te vatten. Maar wat houdt dit praktisch in? 
Marco Groothoff, hoofdredacteur bij Eisma Bouwmedia,  
trad op als dagvoorzitter.

HET DAK HEEFT ALLE OPLOSSINGEN IN ZICH
Jaap Dooper van Zoontjens beet het spits af. Hij zette uiteen 
dat de functie van het dak in het afgelopen decennium  
drastisch is veranderd. De traditionele ‘vijfde gevel’ wordt 
steeds meer ontdekt als gebruiksruimte, omdat het er  
aangenaam en rustig is, het vaak een mooi uitzicht biedt  
en ook omdat men op het dak de gelegenheid heeft om  
verkeersstromen te scheiden (dat levert meer ruimte op en  
is ook veiliger). Nu de effecten van de klimaatverandering  
merkbaar worden, vormt het dak in toenemende mate een  
antwoord hierop. “Het dak heeft alle oplossingen in zich,”  
zo stelde Dooper het. Hij wees daarbij ook op het convenant 
 Klimaatadaptief Bouwen van de provincie ZuidHolland. 
Gemeenten, waterschappen, (onderzoeks)instituten en leve 
ranciers committeren zich met dit convenant aan de milieu
vriendelijke realisatie van de 750.000 woningen die vóór het 
jaar 2030 in de provincie moeten zijn gebouwd. De daktegel
fabrikant is medeondertekenaar van dit convenant.

Vervolgens kreeg Bram Legierse het woord. Hij zette de woor
den van Dooper kracht bij door een aantal aansprekende  
projecten de revue te laten passeren. Zo is de Westwijk in 
 Helmond uitgevoerd met een speelterrein voor kinderen 
op het dak en is het Stationskwartier in Weert als daktuin 
ingericht. Ook besprak hij de daken van het Zorgplein in 
Brunssum en De Genestet in Nijmegen in meer detail. Het 
Zorgplein in Brunssum is o.a. bijzonder vanwege de toepas
sing van het WRB Krattensysteem. Dit bestaat uit capillaire 
cones die het water bufferen en tegelijk de begroening van 
water voorzien. Je ziet dat de biodiversiteit op dit type daken 
wordt vergroot. Op het appartementencomplex De Genestet 
in Nijmegen is het DNSsysteem van Zoontjens toegepast.  
Bij dit systeem blijft de dakbedekking de waterdichte laag, 
het systeem is voorzien van sleuven die het water afvoeren.

Op 30 oktober organiseerde Eisma Bouwmedia in samenwerking met 

 Zoontjens het webinar ‘Gebruik het dak’. Het werd gevolgd door ongeveer  

150 personen, merendeels architecten en adviesbureaus. Uitgangspunt was 

het gegeven dat de mogelijkheden die het dak te bieden heeft steeds  

meer worden ontdekt en ook steeds verder worden uitgebreid. Hoe is dit 

 verder te ontwikkelen en tegelijk de primaire functie van het dak, de water

dichting, te borgen?

Wenst u fi jne feestdagen 
en een gezond 2019

Ketelaarskampweg 8,
5222 AL, ‘s-Hertogenbosch

Tel 073-6271250 Fax 073-6271255
info@dakned.nl
www.dakned.nl

Gebruik het dak, 
maar doe het 
verstandig

WEBINAR
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In opdracht van Natuurmomenten is een kijkhut in natuurgebied  

It Hegewiersterfjild verfraaid én verduurzaamd. Het houten bouwwerk  

kreeg een bedekking van RESISTIT® ESK: gewapende EPDMstroken  

met een SBSbitumen cacheerlaag.

Verweerde vogelkijkhut  
verduurzaamd en verfraaid

Tekst: Martijn van den Bouwhuijsen
Foto’s: Schadenberg Dakwerken en Natuurmomenten

Natuurgebied It Hegewiersterfjild ligt in het zuidwesten van 
de Friese gemeente Harlingen. Vanuit de kijkhut, die bereik
baar is vanaf een 600 meter lang verhard pad, heb je een 
goed uitzicht op een groen en waterrijk landschap met 
vogels. Meer dan 30 vogelsoorten broeden hier, waaronder 
scholekster, kluut en bontbekplevier. 

BOOTHUIS
De kijkhut is in 2008 ontworpen en gebouwd door leerlin 
gen van het Simon Vestdijk College in Harlingen en de 
 Praktijkopleiding Bouw in Leeuwarden. De leerlingen maakten 
de hut van onbehandeld Lariks en Douglas hout, in de vorm 
van een boothuis met ronde boeg. 

“Na verloop van tijd verweerden de houten delen”, zegt 
Richard Hanse, adviseur gebouwen van Natuurmonumenten. 
“Bovendien waren er lekkages. We besloten om de hut  
te renoveren. In de zomer van 2018 is het bouwwerk  
opgeknapt.” In opdracht van Natuurmomenten voerde 
Schadenberg Dakwerken de werkzaamheden uit. Op de 
bestaande houten delen kwam een dakbedekking in de 
vorm van RESISTIT® ESK: een EPDM met een gevulkaniseerde 
glasdraadwapening op een SBS bitumen. De keuze viel  
op dit materiaal, onder meer vanwege de tijdloze uitstraling 
en lange levensduur. 
 
Schadenberg Dakwerken had goede ervaringen opge  
daan met dit materiaal bij de renovatie van ongeveer  
twintig  molenkappen. Vooraf aan de applicatie van de  
100 vierkante meter dakbedekking op de kijkhut werd het 
hout schoongeborsteld en voorzien van een FG35 primer. 
Dat is een primer op basis van synthetisch rubber en harsen, 

JHet Dak van het  aar 2018

Het bouwwerk is gemaakt van onbehandeld 

Lariks en Douglas hout, in de vorm van een 

boothuis met ronde boeg. 

De 1,6 mm dikke RESISTIT® E-SK werd thermisch gelast op het 

 geprimerde hout. Ook de overlappen werden gelast met warme lucht. 

Vooraf aan de applicatie van de  

100 vierkante meter dakbedekking  

op de kijkhut werd het hout schoon-

geborsteld en voorzien van een  

FG35 primer.
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met een droogtijd van 35 minuten. De 1,6 mm dikke EPDM 
werd vervolgens thermisch gelast op het geprimerde hout. 
Ook de overlappen werden gelast met warme lucht. Volgens 
Dirk Groen van Schadenberg Dakwerken was het werk één 
groot complex detail. Vanwege de complexiteit en het speci
fieke dakbedekkingsproduct werd het project uitgevoerd 
door twee gespecialiseerde vakmensen. Op de opgeleverde 
kijkhut is een waterdichte garantie van 10 jaar afgegeven. 

GELUIDSARM WERKEN
Schadenberg Dakwerken besloot in overleg met 
 Natuurmomenten om in de zomer van 2018 de werk
zaamheden uit te voeren. Oftewel na het broedseizoen.  
In totaal nam het renovatieproject enkele weken in beslag. 
De vakmensen maakten zo min mogelijk geluid op locatie.  
Er stond daarom bijvoorbeeld geen radio aan. Het enige 
geluid was het  snorren van de stroomaggregaat. 
Omdat de kijkhut alleen met een looppad te bereiken was, 
werd voor het transport vanaf de parkeerplaats een ‘bolderkar’  
ingezet. Met die kar vervoerde Schadenberg onder meer stei
gers, aggregaat, lasapparatuur en ladders. Door deze en an
dere inspanningen is het fraai ontworpen gebouw weer voor 
een lange periode bestemd tegen diverse weersinvloeden. ■

JHet Dak van het  aar 2018

VEELZIJDIG MATERIAAL
RESISTIT® E-SK wordt niet alleen gebruikt als waterdichte bedekking van hutten  
en molenkappen. Bouwers gebruiken het product ook voor de afdichting van 
ramen, dorpels, gevelelementen, funderingen en kelderwanden. Het is elasti-
scher dan DPC folies en onderscheidt zich van de standaard EPDM producten  
door de interne wapening. Het product heeft een levensverwachting van 
meer dan vijftig jaar, is niet onderhevig aan temperatuurschommelingen en is 
 makkelijk te verwerken op allerlei type ondergronden. Het wordt op rol geleverd 
in stroken van 100 tot 1000 mm breedte en 20 meter lengte, inclusief verwijder-
bare antikleeffolie van PE.

• OPDRACHTGEVER:  NATUURMONUMENTEN, ‘SGRAVELAND
• DAKDEKKER: SCHADENBERG DAKWERKEN, HEM
• LEVERANCIER: CARLISLE CONSTRUCTION MATERIALS, KAMPEN

Vanuit de kijkhut, die bereikbaar is  

vanaf een 600 meter lang verhard pad, 

heb je een goed uitzicht op een groen 

en waterrijk landschap met vogels.

De kijkhut is in 2008 ontworpen en gebouwd door leerlingen van het  

Simon Vestdijk College in Harlingen en de Praktijkopleiding Bouw in Leeuwarden.

Vanwege de complexiteit en het specifieke dakbedekkingsproduct 

werd het project uitgevoerd door twee gespecialiseerde vakmensen.

Pontsteiger - ©Arons en Gelauff ArchitectenSummertime Amsterdam - ©SeARCH Architecture and urban planning

WWW.CCM-EUROPE.COM

PakhuisMeesteren - ©AWG ArchitectenDrinkwaterpompstation Vitens Zeddam - ©Rooding Architecten

Voor elk project een 
duurzame oplossing 
CARLISLE® CM Europe biedt met onze 
merken RESITRIX® en HERTALAN® 
duurzame EPDM afdichtingen voor 
daken en gevels. 

Uw EPDM kennispartner van ontwerp 
tot realisatie

Bedankt voor de prettige samenwerk ing 
in 2018 en de mooie projecten die 

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

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

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

De revoluti e in valbeveiliging

Geen mechanische bevesti ging, geen koudebruggen

Getest bij extreme temperaturen

Geen doorboring van de dakbedekking

Getest na veroudering

Verkleefd op de dakbedekking

Eenvoudige inspecti e

Veilig aangelijnd werken op platt e daken

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

De optimale isolatieoplossing voor bestaande hellende daken

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

recticelinsulation.nl 

advertorial

recticel-euroroof-reno210x297+3mm.indd   1 19-06-18   09:49
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Groningenhaven 4,
3433 PE, Nieuwegein 

Tel 030-6063238•Fax 030-6061569
info@vebidak.nl 
www.vebidak.nl

tot opschaling. Hier ligt een belangrijke rol voor organisaties 
als Rainproof, de Stichting Roof Update en samenwerkings
verbanden als de Green Deal Groene Daken. Nu moeten ze 
hun deskundigheid meer dan ooit inzetten om de theorie, 
die nog mondjesmaat de praktijk vond, op te schalen voor 
het grote werk.

Op de Vakbeurs Klimaat, begin november in Houten,  
konden nieuwe en minder nieuwe ideeën schitteren. In de 
wandelgangen van de vakbeurs gonsde het van ent hou
siasme. Veel bedrijven hebben ervaring opgedaan met 
waterbeheersystemen en staan klaar om op te schalen.  
Van de regenwaterschutting van Raindrain, een modulair 
containersysteem in de vorm van een schutting waarmee  
de buffercapaciteit voor regenwater is uit te breiden, tot de 
integrale oplossing van Joosten Kunststoffen waarbij water
berging op daken en in de grond een constante watertoe
voer naar groen in de stad garandeert. Heijmans toonde 
in een eenvoudige opstelling het imposante Amsterdam 
Vertical in Sloterdijk naast regenlaarsjes van kinderen: het is 
tijd om écht in te grijpen om onze toekomstige generaties  
in een leefbaar Nederland op te laten groeien.

En de natuur lijkt hiervoor het beste antwoord te leveren. 
Groen op daken, tegels, gevels en in de straten en parken 
van de stad levert een perfecte combinatie tussen mooi en 
multifunctioneel. Een voedzame bodem, die voeding biedt 
aan een diversiteit aan groen, betekent een beter milieu in 
de gebouwde omgeving en een betere waterhuishouding.

Bestuursakkoord Klimaatadapta
tie getekend. Alle lagen van de 
 Nederlandse overheid gaan investe
ren in het weerbaarder maken van 
Nederland tegen de gevolgen van 
klimaatverandering.

De Minister spreekt van 'een aande
slagakkoord.' “Het is belangrijk dat er 
nu al extra stappen worden gezet om onze 
straten, tuinen en leefomgeving anders in te 
richten tegen de gevolgen van klimaatverandering. 
Dat dit nodig is, heeft het afgelopen jaar van weerextremen 
laten zien. Water was schaars door de droogste en warmste 
zomer in veertig jaar. Op andere momenten liepen straten 
en huizen onder water door hevige regenbuien.”

Met de ondertekening van het akkoord zeggen zowel de 
Rijksoverheid enerzijds als de provincies, waterschappen  
en gemeenten anderzijds toe de komende jaren elk  
300 miljoen euro vrij te maken voor klimaatadaptatie.  
Op basis van stresstesten komt er in 2020 in regioplannen  
te staan hoe en met welke projecten deze impuls van  
600 miljoen euro het meest effectief kan worden ingezet. 
Eerder onderzoek van Deltares toonde aan dat als er  
geen maatregelen genomen worden, de schade door  
extreme regenval en langdurige droogte in steden tot 2050 
kan oplopen naar circa 71 miljard euro. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

WAARDEVOL GROEN
Nico Wissing van NL Greenlabel is één van die voorvechters 
voor een beter samenspel tussen de natuur en de gebouw
de omgeving, wiens woorden vandaag in vruchtbaarder  
aarde vallen. Hij riep de toehoorders op, tijdens het lezingen
programma van de vakbeurs, om groen in steden te kapitali
seren. “Beschouw het bos als een zuurstoffabriek. Een boom  
brengt 50 euro per jaar op in wateropbrengst en welbevinden.” 
Een optimale samenwerking tussen landschap en bebou
wing ziet hij als de ecoloog bovenaan het bouwproces komt 
te staan. “Dit resulteert in een nieuwe architectuur, waarbij het 
gebouw te gast is in het landschap en geen inbreuk doet  
op de biodiversiteit en bestaande ecologische structuren.” 

Het nieuwe Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem is daar  
een voorbeeld van. Wiegerinck Architecten schrijft: “De komst 
van het ziekenhuis is een kans om het landschap zijn oor
spronkelijke structuur terug te geven, en het te verrijken naar 
een grotere biodiversiteit. Het ziekenhuis wordt een plek waar 
natuur, gezondheidszorg en architectuur elkaar versterken. 
Duurzame gebiedsontwikkeling waarbij klimaat, natuur en 
mens samengaan, is niet meer weg te denken.”

SNELLER DAN WE DENKEN
Spoedig zullen meer van deze projecten volgen, want de 
overheid maakt de komende jaren zo'n 600 miljoen euro 
vrij voor investeringen in klimaatadaptatie. Zo worden onder 
meer waterbergingen aangelegd, waaruit de landbouw kan 
putten als het erg droog is. Minister Cora van Nieuwenhuizen 
(Infrastructuur en Waterstaat) heeft hiervoor eind  november 
samen met gemeenten, waterschappen en provincies 

In alle haast om onze bouwopgave gerealiseerd te krijgen, 
zouden we bijna vergeten rekening te houden met de 
natuur. Maar gelukkig was daar de grote droogte van de 
afgelopen maanden. Iedereen werd met de neus op de 
feiten gedrukt: we zijn erg kwetsbaar voor de grillen van de 
natuur. En dus is er plots ook meer oor voor mensen die dit al 
jaren roepen. Ineens worden woorden als klimaatadaptatie 
en natuurinclusief bouwen meer dan papieren kreten of 
proefballonnetjes. Voorvechters voor beter watermanage
ment in steden worden serieuzer genomen en systemen die 
innovatieve bedrijven klaar hebben liggen krijgen een kans 

De grote droogte van de afgelopen maanden helpt de ontwikkelaars van 

 innovatieve waterbeheersystemen. De voorvechters voor meer groen in de 

stad worden gehoord. Het moet beter en snel ook! Begin november  tekenden 

landelijke en regionale overheden, waterschappen en gemeenten een 

 bestuursakkoord klimaatadaptatie waarbij honderden miljoenen vrijkomen. 

Het dak met al haar mogelijkheden zal daarbij automatisch een belangrijke 

rol gaan vervullen.

Aan de slag met 
klimaatadaptatie

STICHTING ROOF UPDATE
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WWW.ACTIONDAK.NL

Actiondak, de online groothandel in:

APP - SBS - EPDM - ONDERLAGEN - RESITRIX - KITTEN - PRIMERS - PARKERS - SCHROEVEN -  
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artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

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

info@artilan.nl

Hoofdkantoor Snake Line B.V.

Kritzingerlaan 61
3707 TB Zeist

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

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

BELOOPBAARHEID

CONSTANT

98%LUCHT

Unidek Platinum
 Kam
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 UNIVERSEEL TOEPASBARE THERMISCHE DAKISOLATIE

www.unidek-eps.com

11840_adv_Unidek Platinum Kameleon_230x300mm.indd   1

28-08-17   08:54

Jaarabonnement € 50,- excl. 6% btw per jaar 
Extra jaarabonnement € 25,- excl. 6% btw per jaar

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

Voor meer informatie zie www.roofs.nl
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IBS DakConsult wenst iedereen 
een prettige Kerst en 
een goed Nieuwjaar!

www.ibsconsultants.nl

Beide heren hebben inmiddels een wat lichtere functie bin
nen het bedrijf gekregen om op een gezonde manier te kun
nen blijven werken en van waarde te blijven voor het bedrijf. 

Voor Van der Bos begon het allemaal tijdens een strandloop 
van Den Helder naar Wijk aan Zee. Hij raakte daar in gesprek 

LICHTER WERK
Pe Hoogland is sinds kort begonnen bij de divisie Dakbeheer. 
“Elke ochtend om kwart over vijf rijd ik naar de zaak om 
 Betsie op te halen,” vertelt hij. “Betsie is de hoogwerker waar  
ik mee werk. Die gebruik ik om kleine werkzaamheden aan 
het dak uit te voeren en voorkomende lekkages op te lossen. 
Ik werk veel in Amsterdam en heb veel projecten waarvoor  
ik in smalle straatjes moet werken. Dat is altijd weer een 
 uitdaging, het blijft schipperen met de ruimte. Het is niet 
 handig om heen en weer te rijden met de hoogwerker,  
dat kost tijd en brandstof. We zijn daarom aan het kijken naar 
een standplaats op een gunstige locatie, zoals bijvoorbeeld 
AmsterdamNoord.”

Ook Ben van der Bos is aan de slag gegaan bij Dakbeheer, 
maar dan als inspecteur. Hij is bovendien een dag in de 
week minder gaan werken. “Het echte dakdekkerswerk is 
het mooiste wat er is,” zegt hij daarover. “Er is niets mooier 
dan een werkbrief krijgen en samen met je collega een dak 
waterdicht maken. Mijn werkdag ziet er nu heel anders uit 
en dat was wel even wennen. Maar het is nodig om op een 
goede manier te blijven functioneren en gezond te blijven.  
Ik blijf gelukkig op het dak werken en ben blij dat ik zo mak
kelijk kon switchen naar een lichtere functie.” ■

met oprichter en directeur Wil Boots. Deze wist dat het bedrijf 
waar Van der Bos op dat moment werkzaam was op de  
rand van faillissement stond en bood hem een baan aan. 
Van der Bos was echter loyaal aan zijn toenmalige werkge

ver en weigerde. Na het faillissement werd hij alsnog uitgeno
digd voor een sollicitatiegesprek en binnen de kortste keren 
kon hij in Beverwijk aan de slag. 

VERANDERINGEN
Ze hebben allebei de markt zien veranderen, met product
innovaties, veranderende regelgeving en ook het bedrijf is in 
25 jaar flink veranderd. Van der Bos: “Toen ik bij het bedrijf be
gon, was Patina nog een klein dakdekkersbedrijf. Inmiddels is 
het bedrijf uitgegroeid tot een grote en moderne speler met 
verschillende divisies. De interne communicatie moet nu veel 
strakker worden georganiseerd, anders krijg je vervelende 
fouten. Daarom is er nu een heleboel geautomatiseerd.” 

“Dat is zo,” vult Hoogland aan. “Maar dat neemt niet weg dat 
het nog steeds een prettige werkgever is. Ik ben van plan 
om tot mijn pensioen voor dit bedrijf te blijven werken. Ik ben 
net 56 geworden, dus ik ben nog wel wat jaren werkzaam.” 
“Voor mij geldt hetzelfde, ik ben 55,” zegt Van der Bos. “Je kunt 
niet al die tijd het echte dakdekkerswerk blijven doen, dat is 
lichamelijk gewoon te zwaar. Daarom hebben we allebei een 
andere functie gekregen. Dat is het voordeel van een wat 
grotere organisatie, dan is die ruimte er.”

Strikt genomen is Pe Hoogland geen 25 jaar in dienst, omdat 
hij vijftien jaar geleden de dakenbranche verliet om een eigen 
snackbar te beginnen. Inmiddels is hij alweer zeven jaar 
terug in dienst. Ben van der Bos heeft wel zijn hele werkende 
leven op het dak gestaan: vóórdat hij bij Patina in dienst 
trad, was hij werkzaam bij een ander dakdekkersbedrijf.  

Dakdekkersbedrijf Patina uit Beverwijk had vorige maand twee jubilea 

te  vieren. Zowel Ben van der Bos als Pe Hoogland vierden dat ze 25 jaar 

geleden als dakdekker bij het bedrijf aan de slag gingen. Beiden gaan 

op een prettige manier richting hun pensioen, omdat ze binnen de 

 organisatie een lichtere functie kunnen uitvoeren.

DUURZAME INZETBAARHEID

Gezond richting 
het pensioen

“ HET ECHTE DAKDEKKERSWERK  

IS HET MOOISTE WAT ER IS”

Ben van der Bos.

Pe Hoogland.

“ BETSIE IS DE HOOGWERKER  

WAAR IK MEE WERK”



Gecertificeerd volgens de hoogste Europese 
veilgheidsnorm NEN-EN 13374 klasse Chek

staander

contragewicht
plat dak

valbeveiliging
staander

kantplank

hek

hellend dak

Gecertificeerd volgens de hoogste Europese 
veiligheidsnorm NEN-EN 13374 klasse C

T 085 782 16 02
info@rss-roof.com
www.rss-roof.com

hek

staander

contragewicht
plat dak

valbeveiliging
staander

kantplank

hek

hellend dak

Gecertificeerd volgens de hoogste Europese 
veiligheidsnorm NEN-EN 13374 klasse C

T 085 782 16 02
info@rss-roof.com
www.rss-roof.com

hek

staander

contragewicht
plat dak

valbeveiliging
staander

kantplank

hek

hellend dak

Gecertificeerd volgens de hoogste Europese 
veiligheidsnorm NEN-EN 13374 klasse C

T 085 782 16 02
info@rss-roof.com
www.rss-roof.com

valbeveiliging

hek

staander

contragewicht
plat dak

valbeveiliging
staander

kantplank

hek

hellend dak

Gecertificeerd volgens de hoogste Europese 
veiligheidsnorm NEN-EN 13374 klasse C

T 085 782 16 02
info@rss-roof.com
www.rss-roof.com

hellend dak

hek

staander

contragewicht
plat dak

valbeveiliging
staander

kantplank

hek

hellend dak

Gecertificeerd volgens de hoogste Europese 
veiligheidsnorm NEN-EN 13374 klasse C

T 085 782 16 02
info@rss-roof.com
www.rss-roof.com

plat dak

T 085 782 16 02
info@rss-roof.com
www.rss-roof.com

De oplossing 
voor platte daken

VEGETATIEDAK MET HET 
UNILIN PDH-SYSTEEM

Een vegetatiedak bestaat uit een systeem van 

baanvormige dakbedekking voor plat- of fl auw 

hellend dak. Bij deze daken is altijd een waterdichte 

en dampdichte onderlaag aanwezig. UNILIN adviseert 

hiervoor het PDH-systeem. Dit zorgt voor een isolerende 

oplossing en biedt een veilige en betrouwbare 

constructie. Deze zelfdragende constructie is bouwfysisch 

verantwoord, eenvoudig en veilig uitvoerbaar en 

daarmee de perfecte oplossing!

Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl
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In 2010 werd een volgende stap gezet en werd het recycling
systeem voorzichtig uitgebreid naar extern ingezameld 
 materiaal. Het doel: de oude bitumen dakbedekking van 
dakrenovaties hergebruiken als secundaire grondstof.  
Een oplossing die in theorie wel mooi is, maar in de praktijk 
lastig te realiseren. Sneiders: “Ondanks herhaalde inspan
ningen bleef het materiaal te zeer vervuild met stoorstoffen 
om correct te kunnen recyclen. Tenslotte wordt het materiaal 
rechtstreeks ingezet in de productie van een specifiek daar
toe ontwikkeld product, dit impliceert een hoge zuiverheids
graad. Daarom hebben we twee jaar geleden aanzienlijk 
geïnvesteerd in het hele recyclingsysteem en werken we nu 
nog uitsluitend via twee kanalen: de ophaling van snijaf
val (plaatsingsafval) via de dakdekkers en het tweede via 
 gespecialiseerde sloopbedrijven, waarbij zij erop toezien  
dat er reeds op de bouwplaats correct gesorteerd wordt. 
 Ondertussen zijn beide ophaalsystemen, samen met het   
eigen productieafval, goed voor een volume aan gerecycled 
bitumen voor de productie van bijna 1.000.000 m² dakbanen.”

PRODUCTEN 
Het gerecycled bitumen wordt verwerkt in de onderlaag 
Derbicoat NT en de toplaag Derbigum NT, respectievelijk  
met een aandeel van 30 en 25% gerecycled bitumen.  
NT staat voor “New Technology”, beide producten maken 
 immers deel uit van een gamma aan producten,  ontwikkeld 
via een nieuwe technologie, die de fabrikant zelf heeft ont
wikkeld. Deze producten stoten tijdens hun levenscyclus aan
zienlijk minder CO2 uit en zijn daardoor milieuvriendelijker. 
Voor beide dakbanen heeft PriceWaterHouseCoopers een 
levenscyclusanalyse (LCA) gemaakt die dit alles certificeert. ■

Sinds de uitbreiding van haar recyclingsysteem naar extern 
ingezameld materiaal, heeft fabrikant Derbigum de diverse 
data gemeten. Koen Sneiders, Recycling & Waste expert bij 
het bedrijf, vertelt: “Recyclen is niet nieuw voor ons, het uit
gangspunt zit al sinds 1999 in onze bedrijfsstrategie. Wat toen 
begonnen is met de recycling van ons eigen productieafval, 
is vanaf 2010 uitgegroeid tot een volledig recyclingsysteem 
met extern ingezameld materiaal. 

Vanaf dat moment zijn we begonnen met meten. Het blijkt 
dat we sinds 2010 in totaal zo’n 25.600 ton bitumen gerecy
cled hebben, wat overeenkomt met een CO2besparing van 
12.800 ton. Om een idee te geven van wat dit voorstelt qua 
volume: dat zijn zo’n 35.700 vrachtwagens met oplegger,  
zet die achter elkaar en je krijgt een file van ongeveer 643 km. 
Dit is van de productiesite in Lot (België) tot in Groningen  
en terug”. 

RECYCLING 
Recycling en verantwoord gebruik/hergebruik van materialen 
is een zeer actueel thema. De bitumineuze dakenbranche 
is hier al langer dan vandaag mee bezig. Sneiders licht toe: 
“Toen wij in 1999 op onze productiesite in Perwez de eerste 
versie van de zogeheten Macalusor installeerden, was dit 
oorspronkelijk met de bedoeling om voor het productie 
afval een economisch verantwoorde oplossing te bieden.  
Tot op dat moment werd immers alle productieafval van 
afgewerkte dakbanen, bij gebrek aan alternatieve oplos
singen, noodgedwongen richting stortplaats afgevoerd.  
De Macalusor stelde ons in staat het productieafval opnieuw 
te verwerken in nieuwe dakbanen, zonder kwaliteitsverlies.” 

De eerste stap in duurzaam denken en doen was gezet.  
Een visie die zich door de jaren heen verder zou ontwikkelen 
en die al snel resulteerde in het behalen van een  
ISO 14001certificaat en de EMASnorm. 

Derbigum, de Belgische fabrikant van dakbanen (moederbedrijf van 

 Derbigum Nederland bv), meldt dat het bedrijf dankzij haar  recyclingstrategie 

sinds 2010 zo’n 12.800 ton CO2 heeft uitgespaard.

Besparing van  
12.800 ton CO2 

BITUMENRECYCLING

Wenst u fi jne feestdagen 
en een gezond 2019

Fons Meeder bv
Molenvliet 15 • 3335 LH Zwijndrecht 

Tel. +31 78 610 35 35 • Fax +31 78 610 05 57
info@fonsmeeder.nl
www.fonsmeeder.nl
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ALLES 
IN VOORRAAD

• 24 uurs levering vanuit elke eigen vestiging

• Volledig IKO Bitumen dakrollen assortiment

• IKO Enertherm PIR isolatie uit voorraad leverbaar

• Ruimste sortering Hertalan EPDM en 

 Resitrix EPDM en accessoires van Nederland

• Dakaccessoires: loden en aluminium afvoeren en   

 ontluchtingen, aluminium dakrandafwerking, 

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

 IKOpro vloeibare dakafdichting en coatings, 

 lichtkoepel, lichtstraten etc.

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

DAKBEDEKKING? 

BITASCO!
ALLES DAKBEDEKKING?

Dakdekkers scoren met www.bitasco.nl

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

Wat er ook op het dak komt...

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

instanties. De producten en systemen zijn gebaseerd op een 
aantal BENGpijlers. Deze pijlers zijn uitgewerkt binnen de ka
ders die de fabrikant hanteert op het gebied van Veiligheid 
en Comfort (bijvoorbeeld bedieningsgemak en dimmen van 
licht), algemene constructie en economische en milieu
eisen. De daglichtsystemen zijn in vele vormen en variaties uit 
te voeren voor inpassing in het toekomstige zongeoriënteer
de gebouw, waardoor ze goede energiebesparende, of zelfs 
opwekkende functies hebben. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

BENG staat voor ‘bijna energie neutraal gebouw’. In BENG 
wordt de energieprestatie van een gebouw uitgedrukt met 
drie indicatoren:

•  De energiebehoefte van het  gebouw.
• Het primair fossiele energiegebruik.
• Het aandeel hernieuwbare energie.

Voor deze indicatoren zijn afzonderlijke eisen bepaald, in de 
vorm van de nieuwe rekenmethodiek NTA 8800. Deze wordt 
wettelijk vastgelegd en is de opvolger van de huidige ener
gieprestatiecoëfficiënt (EPC). De nieuwe eis geldt voor alle 
nieuwbouw, zowel woningbouw 
als utiliteitsbouw, waarvoor  
op of na 1 januari 2020 een 
 Omgevingsvergunning wordt 
aangevraagd. Voor nieuwe 
overheidsgebouwen geldt dat 
aanvragen van de Omgevings
vergunning vanaf 1 januari 2019 
moeten voldoen aan de BENG
eisen. In praktijk betekent dit 
voor een gebouw het zeer goed 
isoleren, een compacte bouw
vorm met een optimale ligging 
ten opzichte van de zon en het 
zoveel mogelijk benutten van 
zonlicht en daglicht.

JET BIK heeft de afgelopen jaren 
al ingezet op het verbeteren van 
de isolerende eigenschappen 
van haar daglichtproducten. 
Hiervoor zijn nieuwe  producten 
ontwikkeld en bestaande pro
ducten aangepast. Er is o.a. geïn
vesteerd in thermische simulatie 
software en de formele Uwaarde 
bepaling door geaccrediteerde 

Alle EU landen zullen vanaf 2020 hun energieprestatieeisen in de vorm 

van BENGindicatoren uitdrukken. Producent van daglichtproducten  

JET BIK speelt op deze ontwikkelingen in.

DAGLICHT

JET DC glasdak met BIPV panelen

JET DC glasdak met BIPV panelen

groots in daglicht
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Zonnepanelen op het dak zijn een niet meer weg te denken  

energiebron geworden, maar het staat esthetisch en technisch  

nog in de kinderschoenen. Dapan Solar probeert daar met  

het A&T Locisysteem verbetering in te brengen.

Het A&T Loci-zonnepaneelsysteem 
is technisch en esthetisch  
verantwoorde energieverzorger

ZONNE-ENERGIE

perfecte pasvorm voor geavanceerde visuele 
toepassingen. Buiten de zonnepanelen worden 
passtukken toegepast met dezelfde  uitstraling 
als de zonnepanelen, om het dakvullend te 
maken. De panelen zijn in verticale richting 
‘gepotdekseld’ bevestigd, wat een optimale 
 waterdichtheid garandeert. Tussen de paneel
kolommen garandeert het bevestigingssysteem 
een watergeleiding van nok tot goot. Er wordt 
geen gebruik gemaakt van een aparte afdich
ting, waardoor het watermanagement ook na 
vele jaren  gewaarborgd blijft.

Geluidstesten conform ENISO 7171 laten zien 
dat het zonnepanelendak over uitstekende 
akoestische eigenschappen beschikt. Als voor

beeld nemen we een dak met Rc=9 en voorzien van dak
pannen, dit levert 38 dB. Eenzelfde dak met Rc=9, voorzien 
van A&T Loci = 40 dB.

Het systeem is reeds enkele jaren succesvol getest op het 
testdak van de TUEindhoven. Hier zijn de dampopenheid, 
waterdichtheid, ventilatie, paneel, en spouwluchttempera
turen uitgebreid getest.

Bij de ontwikkeling stond tevens veiligheid hoog in het vaan
del. De toegepaste zonnepanelen zijn van het glas/glas 
principe waardoor er praktisch geen materiaal vlam kan 
vatten. De ‘aansluitdoos’ bevindt zich in een metaalgedeelte 

waardoor het dakbeschot geen vlam kan vatten, mocht er 
iets mis gaan met de aansluitdoos.

De complete bedrading wordt bij de leverancier geconfec
tioneerd, waardoor de montagemedewerkers zelf geen con
nectoren hoeven te monteren op de bedrading, ze hoeven 

het enkel aan te sluiten. De montage van connectoren op 
de kabels is immers een kritisch element op het gebied van 
het ontstaan van calamiteiten. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Dapan Solar heeft het verkooprecht van het gepatenteerde 
Locisysteem van Rebor bv voor de Nederlandse markt 
verkregen. Het systeem zal onder de naam A&T Loci vermarkt 
en gemonteerd gaan worden. Het bedrijf heeft samen met 
de fabrikant het volledig geïntegreerde, dakvullende zonne
panelensysteem doorontwikkeld, zodat het geschikt is voor 
grootschalige nieuwbouw en renovatieprojecten.

Het esthetische zonnepanelendak combineert de functie 
van dakbedekking en energieopwekking in één product, 
 zodat er geen additionele dakbedekking noodzakelijk is  
om tot een waterdichte schil te komen. Het uniforme,  
zwarte uiterlijk van het A&T Loci zonnepanelendak levert de 



Roofs     73

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Zinkunie breidt haar landelijk  
netwerk substantieel uit

Daarnaast zijn er maandag 26 november drie nieuwe 
 vestigingen geopend:

Zinkunie BV Apeldoorn 
Lange Amerikaweg 76 
7332BR Apeldoorn

Zinkunie BV Borne 
Gildestraat 29 
7622 AZ Borne

Zinkunie BV Eindhoven 
Rooijakkerstraat 2a 
5652 BB Eindhoven

Deze vestigingen worden geleid door zeer ervaren mede
werkers waar de klant elke dag van 07.00 uur tot 17.00 uur 
terecht kan met alle vragen en opdrachten omtrent het 
assortiment.

Verder wordt er hard gewerkt om binnenkort in  Heerenveen 
en Alkmaar nog twee nieuwe vestigingen te openen. 
 Hiermee groeit het bedrijf van 11 naar 16 filialen en is Zinkunie 
in elk deel van het land zeer goed vertegenwoordigd. ■

Sinds de oprichting in 1999 is de specialist in de zink en 
kopermarkt doorgegroeid tot een complete leverancier in 
de dak en gevelbranche. Dagelijks is het bedrijf bezig met 
het leveren van het bekende zink en kopermaatwerk en 
standaard nonferro producten, maar daar is de laatste jaren 
ook een compleet pakket aan dakbedekkingsmaterialen 
aan toegevoegd. Door dit complete pakket is er voor de 
professionele klantenkring in de dak en gevelbranche een 
one-stop-shop principe ontstaan.

Naast het leveren van producten, biedt het bedrijf ook diverse 
cursussen op het gebied van zink en EPDM. Hierdoor draagt 
men er ook toe bij dat deze producten op hoogwaardig 
niveau geïnstalleerd kunnen worden. 

De groothandel stelt graag alles in het werk om de klanten 
op de beste manier van dienst te kunnen zijn. Dit wil men 
bereiken door een breed gamma aan producten en diensten 
aan te bieden, maar ook door dicht bij de klanten in de 
buurt te zijn. Om klanten in alle regio’s van Nederland nog 
beter van dienst te kunnen zijn, breidt men dan ook haar 
landelijk netwerk substantieel uit. 

Op 23 november is de vestiging van Zinkunie in  
Schiedam verhuisd naar een veel ruimere locatie aan de 
Schuttevaer weg 41b in Rotterdam. Hier kan het complete 
pakket nog beter gepresenteerd en afgehaald worden.

BEDRIJFSNIEUWS

De vestiging van Zinkunie in Schiedam is verhuisd naar een ruimere  locatie. 

 Tegelijk opent het bedrijf drie nieuwe vestigingen, namelijk in Apeldoorn, 

 Borne en Eindhoven.

   

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

Zinkunie staat dagelijks ruim 7000 installateurs en dakdekkers tot hun dienst. Van 
maatwerk tot toebehoren, we leveren het allemaal. Maar ook bieden we cursussen 
aan op het gebied van zinkbewerking en EPDM. Meer weten? Bezoek onze website 
of bel ons op onderstaand telefoonnummer.

Dé dak- en gevelspecialist!

GEREEDSCHAPPEN    SNELLE SERVICE    VAKKUNDIG ADVIES    CURSUSSEN    VEILIGHEIDSARTIKELEN    

MAATWERK   DAKSYSTEMEN   HELLEND DAK- EN GEVELBEKLEDING   GOOTSYSTEMEN   LASEREN EN OSSENOGEN    

CURSUSSEN
Behoefte aan praktijkopleiding op het gebied van zink- en koperwerk van dak- en 
gevelbekleding? Of kennis op doen voor alle soorten EPDM die wij verkopen? 
Kijk dan snel op www.zinkunie.nl/cursussen

Roofs_advertentie_december 2018_v1.indd   1 26-11-2018   08:44:25
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Dit is het moment waar de bouwindustrie met aardbevings
bestendige oplossingen moet komen. Zoals gebouwen die  
gemaakt zijn van materialen die bestand zijn tegen de zwaar 
ste omstandigheden. Eén van deze projecten wordt verzorgd 
door Eemshout Prefab, een houtskeletbouwbedrijf dat gespe
cialiseerd is in op maat gemaakte constructies. Het onder
werp van dit artikel is de bouw van tijdelijke woningen,  
waar gezinnen kunnen wonen terwijl hun eigen huis gereno
veerd wordt en aardbevingsbestendig wordt gemaakt.

HET JUISTE BOUWBEDRIJF VOOR DEZE UITDAGING
We hadden de kans om Pieter de Boer, eigenaar van 
 Eemshout Prefab te ontmoeten en spraken met hem over  
zijn bedrijf, dit project en de samenwerking met zijn leveran
ciers voor dit werk. 

De Boer begon Eemshout Prefab 20 jaar geleden. Zijn team 
van 45 medewerkers is verantwoordelijk voor de productie  
en operationele processen, terwijl hij de dagelijkse leiding 
heeft. We vroegen hem waar zijn bedrijf in gespecialiseerd is: 
“Wij maken dakelementen voor het luxe segment, voorname
lijk de ronde dakconstructies, voor heel Nederland. Maar dus 

een aardbeving of een impact van voorwerpen van zowel 
binnen als buitenaf.

De zeer goede prijskwaliteits verhouding van Dakea en de 
link met de VKR Groep, waar ook VELUX onder valt, waren 
de redenen voor Eemshout Prefab om het advies van zijn 
leverancier volgen. “Als eerste was ik geïnteresseerd door de 
prijs van de dakramen. Vervolgens kwam ik in contact met 
de man van Dakea zelf, ik kende hem al vanuit het  verleden. 
Maar dat geeft wel vertrouwen om verder te gaan met de 
dakramen van Dakea,” aldus De Boer. De eigenaar van 
Eemshout Prefab was ook positief verrast over het enthousias
me en de ondersteuning van het Dakea team bij het project. 

Gevraagd of hij Dakea zou aanbevelen aan andere bedrij
ven, antwoordde Pieter: “Weet je wat voor mij nou gewoon 
heel belangrijk is? De mensen waar je mee te maken hebt. 
Mensen doen zaken met mensen. Dus, ja! Ik beveel Dakea 
graag aan! De eerste indruk is echt heel goed.” ■

voornamelijk gericht op het hogere, luxe segment. Seriematige 
woningbouw zoals voor dit project doen we ook graag en 
goed, maar is niet de hoofdmoot. Het draagt vooral bij in het 
maximaal benutten van de productiecapaciteit. Wij zijn erg 
goed in de kleinere opdrachten, met een hoge doorloop
snelheid. Ook om zo flexibel te blijven. Daarnaast zijn wij ge
specialiseerd in het maken van 3Dtekeningen. Het verbaast 
me trouwens dat de ontwikkelingen in bouwend Nederland 
hierin niet zo snel gaan, maar wij maken dankbaar gebruik 
van de voorsprong die wij op dit gebied hebben richting 
onze klanten. Het is echt van toegevoegde waarde als je 
het eindresultaat al op voorhand aan je klant kan laten zien 
(zeker als het gaat om ronde daken)!” 

Zijn credo is om altijd kwaliteit te leveren en je aan je beloftes 
te houden – hierdoor bouw je een vertrouwensband op 
met je klanten en dat leidt naar een langdurige relatie met 
hen. De Boer is bijzonder trots op zijn medewerkers. Zij zijn 
degenen die een plan met daarin de wensen van de klant, 
succesvol vertalen naar de werkelijkheid.

VEILIGE WONINGEN IN APPINGEDAM 
Doordat de problematiek rond de bevingsschades de 
 laatste jaren steeds meer aandacht krijgt, doet de r egering 
op verschillende manieren pogingen om de getroffen 
inwoners bij te staan. Onder andere worden lokale bedrijven 
ingezet bij het herstellen en renoveren van de woningen.  
Dit levert ook werkgelegenheid op in een economisch min
der sterk deel van Nederland. 

De woningen zelf zijn ontworpen om maximale ruimte te ge
ven voor het tijdelijke verblijf van de families, wiens eigen huis 
wordt hersteld of gerenoveerd. De constructie is licht maar 
stevig, de daken zijn bedekt met dakpannen. Met daarbij 
twee dakramen voor licht en frisse lucht in de slaap en bad
kamer op de bovenverdieping. Voor de specifieke eisen van 
dit project heeft Eemshout Prefab gekozen voor Dakea Better 
Safe White dakramen, dit op aanraden van hun bouwmate
rialenhandel  BMN in Groningen. Deze dakramen dragen 
bij aan een veilige omgeving voor de bewoners, dankzij het 
gelamineerde glas van de binnenruit en het geharde glas 
van de buitenruit. Wat ervoor zorgt dat het glas niet breekt bij 

De provincie Groningen heeft regelmatig te maken met 
aardbevingen, veroorzaakt door gaswinning, wat begon in 
1963. De eerste aardbeving dateert van Tweede Kerstdag 
1986 en sinds die tijd is het aantal bevingen gestegen tot 
meer dan 1000. De meeste aarbevingen hebben een lage 
intensiteit en laten de grond trillen. Helaas worden ook be
vingen met een kracht van 2 en 3 op de schaal van Richter 
gemeten. Deze bevingen brengen schade toe aan gebou
wen en zadelen de bewoners op met een beschadigde 
woning. Deze situatie heeft ervoor gezorgd dat de regering 
1,2 miljard euro beschikbaar heeft gesteld voor oplossingen 
in deze situatie. Ook wordt de gaswinning teruggeschroefd. 
Nu is de tijd gekomen de beschadigingen te herstellen en 
ervoor te zorgen dat de bewoners zich weer veilig in hun 
eigen huis voelen.

Voor de realisatie van woningen voor het tijdelijke verblijf van bewoners van 

de door aardbeving beschadigde woningen in Appingedam is gekozen voor 

aardbevingsbestendige producten.

‘ Aardbevingshuizen’  
in Appingedam

Advertorial

Één van de aardbevingsbestendige huizen.

De constructie is licht en stevig, het dak is bedekt met dakpannen 

en voorzien van 2 dakramen die licht binnenbrengen in de slaap- en 

badkamer op de bovenverdieping.

Deze woningen worden een tijdelijke verblijfplaats voor mensen die 

getroffen zijn door aardbevingen.

Dakea Better Safe Windows helpen bij het creëren van een veilige omgeving 

voor toekomstige huiseigenaren.

De CEO van Eemshout Prefab was ook positief verrast door het enthousiasme 

en de steun die bij de projecten werd gegeven door het Dakea team.
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Leefstijlcoaching voor 
een gezonde leefstijl

 
Het is van belang het leefstijlprogramma weldoordacht te 
introduceren. Alle medewerkers dienen op de hoogte ge
bracht te worden van het doel, de inhoud en de voordelen 
van het programma. Aan te bevelen is het aanstellen of het 
creëren van ambassadeurs. Dit zijn medewerkers die achter 
het programma staan en collega’s kunnen motiveren om 
deel te nemen aan het programma. Er moet vertrouwen 
komen. Immers: leefstijlcoaching moet de weg nog vinden  
in werkgevers en werknemersland en dat zal alleen lukken 
als dit heel erg goed uitgelegd is. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Peter van Houtum, directeur Gebr. Janssen bv, Beugen

Tijdens de vrijwillige PMO (Preventief Medisch Onderzoek), 
die gehouden is onder onze werknemers en waaraan  
95% van het personeel heeft deelgenomen, is de leefstijl en 
conditie van werknemers in kaart gebracht. Werknemers zijn 
tijdens de PMO geconfronteerd met de eigen gezondheid 
middels de resultaten van het onderzoek en het daaraan 
gekoppelde gesprek. 

Sommigen zijn wakker geschud, anderen doen het er maar 
mee en gaan door met leven zoals ze altijd gedaan  hebben. 
Voor de groep die de leefstijl wil veranderen, of meer wil 
weten over wat te doen om over te gaan tot een gezond 
leefpatroon, bieden wij als werkgever ondersteuning aan in 
de vorm van leefstijlcoaching. 

Leefstijlcoaching betekent begeleiding via een integrale 
aanpak van beweging, gezonde voeding, ontspanning  
en motivatie of het opsporen van de innerlijke drijfveren.  
De doelstellingen van de persoon staan daarbij centraal,  
en kunnen variëren van afvallen en gewichtsbeheersing, 
beweging, ontspanning, tot een beter slaappatroon of een 
betere balans tussen werk en privé.

Om te komen tot een gezond leefpatroon wordt er samenge
werkt met een leefstijlcoach. Deze leefstijlcoach is een goede 
aanvulling op de bedrijfsarts. De bedrijfsarts komt immers 
vaak pas in beeld als er iemand ziek is. De leefstijlcoach zal 
meer preventief werken, maar kan echter ook werken als ver
lengstuk van de bedrijfsarts. Er is een winwin voor iedereen, 
mits er een goed leefstijlprogramma is. Dit vereist wel dat er 
een optimale onderlinge afstemming is tussen alle partijen. 

VEILIG EN GEZOND WERKEN

Vitale, fitte, gezonde en gemoti

veerde mensen in en om het 

 bedrijf  en balans in het leven:  

dat zijn de uitgangspunten van het  

vitaliteitsmanagementprogramma 

‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

Dakspecialisten op internet

www.euroaluminium.nl www.vebidak.nl

www.eurofast.nl

www.flowlight.nl

www.firestonebpe.nl

Experts in 
dak- en gevelgroen

www.btl.nl

www.domelichtstraten.nl

www.zinkmeesters.nl

www.aabo.nl

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.

AABOZINK

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabo�x.nl

DakInspectie DakInspectie DakInspectie
AdviesBuro

AABOTOOLS
Gereedschap voor professionals.

www.aabotools.nl

«tools for 
professionals»

www.leister.nl We know how.

www.provatherm.nl

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

www.weversbv.nl

Gereedschappen & machines
voor loodgieters & installateurs

www.weversbv.nl

www.continuisolatie.nl

www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

Kwaliteit in platte en hellende daken

info@daktechniekholland.nl

www.daktechniekholland.nl Hardinxveld- Giessendam

0184 499 266

www.beelenbv.nl

Dakbedekking - Isolatie - Dakaccessoires

www.sealeco.nl

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

 www.eyecatchersafety.com

www.mawipex.nl

www.bitasco.nl

Hodak Dakmaterialen B.V.
Ruysdaelbaan 3 
5642 JJ Eindhoven

T.  040 - 280 72 65 
E. info@hodakdakmaterialen.n 
W. www.hodakdakmaterialen.nl
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“Denken en doen 

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

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

Met 19  zetterijen door heel Nederland zijn wij in staat om in ongekende 
recordtijd zink, plastisol, koper en kleurgecoat staalplaat op maat te zetten. 

Wij kunnen uw zetwerk namelijk als enige in de markt altijd diréct na 
opdracht gaan produceren en desnoods binnen enkele uren leveren.  
Dus voor het allersnelste zetwerk van Nederland ga je naar Aabo Trading!

Doordat onze zetterijen door het hele land verspreid zitten, is er altijd minstens 
één in de buurt van waaruit het zetwerk direct kan worden afgehaald of door ons 
kan worden geleverd. Daarbij kunnen wij uiteraard ook alle andere materialen 
uit ons uitgebreide assortiment meeleveren, zodat elk werk zonder onnodige 
pitstops kan worden gemaakt. 

Klaar élke klus in recordtijd met onze racendsnelle zetwerkservice!

Racendsnel zetwerk op maat
met onze topspeed zetwerkservice! 
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Voor de constructie is gebruik gemaakt van thermisch verzinkt 
staal met een totaalgewicht van ruim 20 ton. De zogenoemde 
THide fietsenstalling is 2,40 meter hoog en voorzien van 
ledverlichting, oplaadmodules voor ebikes en een geïnte
greerde waterafvoer op het riool. 

Met name het groene dak met een oppervlakte van bijna 
500 vierkante meter in drie banen boven de fietsparkeervoor
ziening is opvallend. Op het dak liggen Mobiroofcassettes 
van Mobilane met een mix van zes verschillende soorten 
volgroeide sedumplanten. 

Gerben Hofsté van Klaver Fietsparkeren vertelt: “Voor het 
Martini Ziekenhuis was het een voorwaarde om een duur
zame stalling te realiseren die past in de omgeving. Daarom 
hebben we de fietsenstalling voorzien van sedumdaken.  
De Mobiroofcassettes zijn voor montagemedewerkers erg 
eenvoudig te plaatsen. Er hoeft namelijk niet eerst een 
 beschermende onderlaag aangebracht te worden. Het eind 
resultaat geeft een prachtig aanzicht als je vanuit het zieken
huis naar beneden kijkt. Daarnaast biedt het dak meer 
voordelen. Het absorbeert regenwater met tot gevolg minder 
piekbelasting van het riool, het filtert de lucht en is het aan
trekkelijk voor bijen, vlinders en andere bestuivers.”

GEZOND UITZICHT
Behalve het groene dak zijn er voetpaden en borders aan
gelegd met honderd verschillende soorten planten die jaar
rond voor kleur moeten zorgen op het voorplein, dat tevens 
een rookvrije zone is geworden. Uit internationaal onderzoek 
is gebleken dat patiënten die uitkijken op levend groen 
aanzienlijk sneller herstellen dan patiënten die een grijs en 
grauw uitzicht hebben. ■

Foto’s: Mobilane

De metamorfose van het voorplein van 

het Martini Ziekenhuis in Groningen  

is afgerond. In het midden van het voor

plein heeft Klaver Fietsparkeren een  

innovatieve fietsenstalling gecreëerd 

voor circa 450 fietsen. De stalling draagt 

bij aan een duidelijke, rustige en veilige  

verkeerssituatie op het voorplein voor 

patiënten en bezoekers die via de 

hoofdingang het ziekenhuis betreden.

Wenst u fi jne feestdagen 
en een gezond 2019

P. Bakx Montage
Klompenmaker 4

5091 GZ  Middelharnis
06-21538041

www.profi ledwindow.com

Profiled

window

www.profiledwindow.com

Dakraam voor dakpanpanelen Fietsenstalling  

Martini Ziekenhuis  

PROJECTBESCHRIJVING

voorzien van sedumdaken

Wenst u fi jne feestdagen 
en een gezond 2019

Wagenmakerij 2, 4760 AB, Zevenbergen
Tel 0168-372300 • Fax 0168-372301

info@euroaluminium.nl
www.euroaluminium.nl



Grootschalige projecten zoals Loods 8, Koopman Car Terminal 
en Aegir in het westelijk havengebied van Amsterdam, 
datacenter E-shelter langs de Kaagbaan op Schiphol-Rijk en 
een immense bedrijfshal in Steenwijk waar zonnepanelen 
de dakbedekking overschaduwen. Maar ook kleinschaligere 
opdrachten zoals een bungalow of carport genieten de 
aandacht. Allen hebben ze één gemeenschappelijke deler:  
het gebruik van Rhepanol® hfk als dakmembraan. Het milieu - 
vriendelijke materiaal vormt de onbetwiste topper in het 
productengamma dat Quality Roofing Systems voor de 
opdrachtgevers uitrolt. De Duitse producent FDT (FlachDach 
Technologie GmbH) uit Mannheim presenteert in januari 
tijdens BAU in München wederom een doorbraak met 
Rhepanol® hfk. Jaarlijks worden tijdens deze mondiale toonaan- 
gevende vakbeurs voor architectuur, materialen en systemen 
praktische innovaties en sector-overschrijdende oplossingen 
voor bestaande en nieuwe gebouwen gepresenteerd.
Sjoerd van der Werf: “Na een testfase van ruim twee jaar is 
Rhepanol® hfk nu ook worteldoorgroeibestendig met het 
oog op groendaken. Kortom, we leveren één product dat 
alle systemen die in de markt worden toegepast verenigt 
en mogelijk maakt: mechanische bevestiging in de overlap 
met kunststof tule-schroefcombinaties of een mechanisch 
bevestigingssysteem met Gripfix-klittenband, verlijmen, 

advertorial

losliggend met ballast zoals vlonders of grind en als groendak. 
Dat is uniek en heeft als grote voordeel voor de verwerkers 
dat de magazijnen nog slechts één type product hoeven te 
bevatten.”

ONDERSCHEIDEND
Een groendak? Een bedrijfshal met een staaldak? Een schuur? 
Het dak van een privéwoning of appartementencomplex met 
een betondek? Rhepanol® hfk biedt als dakmembraan de 
waterdichte oplossing. Sjoerd van der Werf: “FDT is al ruim  
75 jaar één van de grootste Europese producenten van premium 
kunststof dakbanen. De toepassingen worden geïnstalleerd 
door goed opgeleide en algemeen erkende ambassadeurs. 
Steeds meer bedrijven zoeken duurzame oplossingen gericht 
op kunststof dakbedekkingssystemen. Rhepanol® hfk behoort 
daarbij tot het topsegment en is onderscheidend door de 
extreem lange levensduur van ruim een halve eeuw. Het een-
laagse membraan van Rhepanol® hfk biedt meer garantie 
voor waterdichtheid - liefst twintig jaar - dan de tweelaagse 
bitumen. Dankzij het uitstekende ecoprofiel onderscheidt 
Rhepanol® hfk zich duidelijk van de concurrentie en wordt het  
als hygiënisch verantwoord materiaal beschouwd. Het materiaal 
kenmerkt zich door het gebruik van een unieke minerale 
grondstof die onder meer in pleisters en kauwgom wordt 

Onderscheidend dankzij duurzaamheid en levensduur

Rhepanol® hfk: waterdicht, 
milieuvriendelijk, solide,  
flexibel en betrouwbaar
Sjoerd van der Werf van het in ’s-Hertogenbosch gevestigde Quality Roofing Systems (QRS)  

schreeuwt het letterlijk van de daken. “We zijn op zoek naar nieuwe ambassadeurs: 

vaklieden - ervaren dakdekkers - die ons paradepaardje Rhepanol® hfk kunnen verwerken 

en daarmee samen met ons staan voor duurzame, milieuvriendelijke eenlaagse 

dakbedekking gericht op voornamelijk platte maar ook hellende daken.” De innovatieve 

materialenlijn van degelijke Duitse makelij onderscheidt zich dankzij de extreem lange 

levensduur en daarmee ‘cost of ownership’. Producent FDT zorgt voor een doorbraak: 

één type dakbedekking voor èlke gewenste toepassing. QRS is daarbij als adviseur en 

leverancier de verbindende schakel. Kortom: het ABC voor dakbedekking is waterdicht, 

milieuvriendelijk, solide, flexibel en betrouwbaar. De argumenten op een rijtje gezet.

Marc Smits,  
Lezerstraal Producties

Loods 8 Amsterdam.

Datacenter Schiphol-Rijk.

Dierenartspraktijk 
Heeswijk-Dinther.

Wenst u fi jne feestdagen 
en een gezond 2019

Willem van Oranjelaan 46 
5211 CW ’s-Hertogenbosch

info@qualityroofi ngsystems.nl 
www.qualityroofi ngsystems.nl

Quality Roofing Systems B.V. adviseert en levert duurzame kunststof dakbedekkingen.
Tevens leveren wij isolatie, bevestigers, dampremmers, scheidingslagen en andere toebehoren!

ONZE PRODUCTEN:

RHENOFOL PVC, RHEPANOL PIB EN POLYFIN FPO

www.qualityroofingsystems.nl - info@qualityroofingsystems.nl - 06-29504850



Importeur en verdeler van FDT producten

Quality Roofing Systems levert duurzame kunststof dakbedekkingssystemen voor de woning- en utiliteitsbouw. 
Wij zijn adviseur, importeur en distributeur van Rhepanol® hfk dat door FDT in Duitsland wordt vervaardigd. 
FlachDach Technologie is al ruim driekwart eeuw één van de grootste Europese producenten van premium kunststof 
dakbanen. De toepassingen worden geïnstalleerd door goed opgeleide en algemeen erkende ambassadeurs.

ONDERSCHEIDEND
Steeds meer bedrijven zoeken duurzame oplossingen gericht op kunststof dakbedekkingssystemen. Rhepanol® hfk behoort 
daarbij tot het topsegment en is onderscheidend door de extreem lange levensduur. In Duitsland wordt onder meer een 
bassin met Rhepanol-dakbanen gemonitord dat dateert uit 1956. Dankzij het uitstekende ecoprofiel onderscheidt 
Rhepanol® hfk zich duidelijk van de concurrentie en wordt het als hygiënisch verantwoord materiaal beschouwd. 
Het materiaal kenmerkt zich door het gebruik van een unieke minerale grondstof die onder meer in pleisters en kauwgom 
wordt verwerkt: pib (polyisobutylene). Rhepanol® is zelfs geschikt voor toepassingen in contact met drinkwater.

WIL JIJ:
• werken met een topkwaliteit dakbedekkingsproduct
• duurzaam en milieubewust in het leven staan
• als verwerker een (gratis) Rhepanol® hfk training volgen
• het bedrijfsgebonden Rhepanol® hfk ambassadeurschap verwerven

WORD RHEPANOL® HFK AMBASSADEUR!
Schrijf een brief met jouw motivatie waarom jij een geschikte Rhepanol® hfk ambassadeur voor Quality Roofing Systems 
zou kunnen zijn.

Meer informatie en aanmelden bij Sjoerd van der Werf:
info@qualityroofingsystems.nl, 06 - 29504850, www.qualityroofingsystems.nl en www.fdt.de

WIJ SCHREEUWEN HET VAN DE DAKEN:

RHEPANOL® HFK 
AMBASSADEURS
GEZOCHT!

verwerkt: pib (polyisobutylene). Rhepanol® hfk  is zelfs geschikt 
voor toepassingen in contact met drinkwater. Het is ‘inert’ 
materiaal dat geen chemische reacti e aangaat met andere 
materialen ofwel ‘dood’ en dus veroudert het ook niet. 
Dat is uniek. Na ruim vijft ig jaar hoeft  Rhepanol® hfk  nog niet 
te worden vervangen. Het oudste dak van dit materiaal dat 
nog wordt gemonitord in Duitsland dateert uit 1956 en voldoet 
nog uitstekend.”

HISTORIE
Het Duitse FDT - sinds 1999 onder deze naam acti ef - komt 
voort uit de Rheinische Hartgummi-Waren-Fabrik (opgericht 
in 1873). De voorganger van FDT produceerde al vanaf januari 
1938 Rhepanol-producten met pib. Er is geen enkel bedrijf 
ter wereld met een langere historie in dat perspecti ef. Vanaf 
eind jaren zeventi g wordt door de Duitse producenten de afzet 
van producten veel strikter gedocumenteerd dan daarvoor. 
Van der Werf: “In de ti jdspanne van 1938 tot eind jaren zeventi g 
zijn er ook miljoenen vierkante meters dakbedekking Rhepanol 
geleverd. Er bevinden zich dus nog veel en veel meer daken 
in Europa met Rhepanol-dakbanen die dateren van vóór 
de registrati eperiode en er nog steeds perfect bij liggen. 
Het materiaal veroudert niet en behoudt zijn functi e. Er is 
nog nooit één vierkante meter Rhepanol aangeboden aan 
de poort bij Roofcollect, de instanti e die de recycling van 
kunststof dakbedekkingsmaterialen van gerenommeerde 
Europese bedrijven verzorgt. Dat kan twee dingen betekenen: 
of alle dakbedekkingen voldoen nog steeds en hoeven niet te 
worden gerenoveerd of de gebouwen voorzien van Rhepanol-
dakbedekking zijn gesloopt en het materiaal is met een 
afvalstroom meegegaan.”

INVESTERING
“Wat betreft  ‘cost of ownership’ uitgesmeerd over de levens-
duur van het project is er niets goedkopers te verkrijgen”, 
moti veert Sjoerd van der Werf naast de milieuoverwegingen de 
keuze voor Rhepanol® hfk . “De bouwwereld is heel traditi oneel 
ingesteld met gebruik van heel veel bitumen-producten, 
EPDM,FPO en PVC. De bouw is momenteel ‘booming’ en men 
neemt niet alti jd de ti jd om de grote voordelen van Rhepanol® 
hfk  tot zich te nemen. Alle argumenten zijn aanwezig om 
dit product juist nu te promoten en te gebruiken. Voor de 

verwerkers is het zeker ook interessant wanneer het in de 
toekomst minder goed zou gaan in de bouwwereld. Op zo’n 
moment gaat men op zoek naar andere oplossingen en 
alternati even zoals dat in de bouw gangbaar is. De verwerkers 
zijn onze ambassadeurs en worden in Duitsland opgeleid en 
getraind. Zodoende kunnen wij als Quality Roofi ng Systems 
extra garanti es aan de opdrachtgever afgeven. Duurzaamheid 
èn ‘cost of ownership’ zijn de steekhoudende argumenten 
om voor Rhepanol® hfk  te kiezen. Qua investering is de 
opdrachtgever iets duurder uit maar dan heb je wel een 
product dat gegarandeerd langer dan vijft ig jaar meegaat. 
De meeste dakbedekkingssystemen zijn na maximaal 25 jaar 
aan de beurt om gerenoveerd te worden. Het is op de langere 
termijn dus zeker ook duurzaam voor de portemonnee.”

DUURZAAM ONDERNEMEN
Rhepanol® hfk  levert opti maal gebruikers- en verwerkings-
gemak. Eén keer goed verlegd en verwerkt heeft  de 
opdrachtgever er geen omkijken meer naar behoudens het 
jaarlijkse onderhoud van de waterafvoeren. Het materiaal is 
100% recyclebaar en past geheel in de circulaire economie. 
Sjoerd van der Werf: “Er zit een schoonwaterverklaring op 
Rhepanol® hfk . Je gaat milieuverantwoord ondernemen 
afgezet tegen het gebruik van bitumen-producten die op 
basis van aardolie zijn vervaardigd. Kortom, Rhepanol® hfk  
is duurzaam materiaal dankzij de producten die erin zijn 
verwerkt èn duurzaam met het oog op het producti eproces. 
Ook uit de Environmental Product Declarati ons (EPD’s) blijkt 
qua Europese regelgeving dit het meest milieuverantwoorde 
en duurzaamste product dat verkrijgbaar is. Wij zoeken dan 
ook verwerkers in heel Nederland die samen met ons duurzaam 
willen ondernemen waarbij waarschijnlijk ook bestekwerken 
met voorgeschreven materialen door de architect worden 
aangeboden. Een groeiend aantal opdrachtgevers werkt al 
met Rhepanol® hfk  en in dat perspecti ef kunnen de nieuwe 
verwerkers meelift en. Wat wij vragen, is samenwerking 
daarin. De ti jd is nu rijp. Steeds meer bedrijven zijn op zoek 
naar duur-zame oplossingen voor dakbedekking. Bitumen-
producten zijn gewoonweg niet duurzaam. Je ziet dat de 
producenten daar zelf ook mee in hun maag zitt en. Rhepanol® 
hfk  biedt uitkomst.”l

Cacao-opslagloods Amsterdam.

Sjoerd van der Werf van Quality Roofi ng Systems.



Faciliteiten
De squashbaan, kinderspeelparadijs en de bowlingbaan 
zijn nog op dezelfde locatie, maar andere ontspannings
faciliteiten zijn verplaatst en gelijk gemoderniseerd.  
De beautysalon is nu naast het vernieuwde zwembad en 
saunaaccommodatie gelegen, alle wellness voorzieningen zijn 
geconcentreerd. Het is nu één compleet beauty & spa gedeelte, 
Zenmoodz genaamd. De inrichting is modern en bijzonder 
stijlvol. Het geheel straalt luxe uit, zonder overdadig te worden. 
 

Waar vroeger de beautysalon was gevestigd is een paar weken 
geleden een nieuwe brasserie geopend. Met een eigen keuken 
en bar is deze ruimte geschikt voor grotere groepen, maar door 
een slimme indeling kunnen ook kleine groepen daar gezellig 
vertoeven. De inrichting en decoratie zijn warm en uitnodigend. 
De pub van het hotel is ook volledig vernieuwd. Het resultaat 
mag er zijn, een zeer gezellige Ierse pub met o.a. Guinness 
op de tap. 

Congreszaal
Maar hiermee is het voor het hotel 
nog niet voltooid. Als laatste wordt 
in april 2019 de grote congres en 
evenementenzaal, Zuiderduinzaal, 
vernieuwd. Uiteraard wordt er dan 
meteen rekening gehouden met alle 
nieuwste technische voorzieningen. 
Als de grootste zaal van het hotel 
gerestyled is, is alles gereed en is  
het hotel optimaal voorbereid op  
een mooie toekomst.  

Flexibiliteit
De grote kracht van Zuiderduin is 
al jaren de combinatie van ligging, 
capaciteit en faciliteiten. Met alle 
vernieuwingen behoort daar nu ook 
de uitstraling bij. Er staat een product 
waarmee de salesafdeling uitstekend 
uit de voeten kan en dat is merkbaar 
bij aanvragen en rondleidingen. 

Vaste klanten zullen een geheel 
nieuwe beleving meemaken, waarbij 
de service van het vertrouwde hoge 
niveau is. Een ander voordeel van 
Zuiderduin is dat het onafhankelijk 
is, geen onderdeel van een keten. 
Hierdoor kan veel sneller worden 
geschakeld, er hoeft niet eerst met 
een hoofdkantoor worden overlegd 
of iets wel of niet kan. Als Sales 
& Banqueting een bijzondere, 
uitdagende vraag krijgt van een 
klant of prospect, kan snel worden 
overlegd met het management. De 
terugkoppeling is direct en het moet 
wel heel erg gek zijn als het niet kan. 
Flexibiliteit staat bij het hotel hoog in 
het vaandel.

Uitbreiding
Naast Zuiderduin heeft de holding 
meerdere locaties: Hotel De Boei en 
Strandhotel Golfzang, eveneens in 

Egmond aan Zee, en een kleine twee 
jaar geleden is daar Strandhotel Het 
Hoge Duin in Wijk aan Zee bijgekomen. 
Hiermee bedraagt op dit moment 
de totale capaciteit 40 zalen, 620 
kamers en 1320 bedden. De ligging 
van Het Hoge Duin is echt uniek, 
bovenop een duin, 40 meter boven de 
zeespiegel. November volgend jaar 
gaat het hotel tijdelijk dicht, dan wordt 
het grondig verbouwd en uitgebreid.  
De mogelijkheid tot vergaderen is 
al aanwezig, maar ook dat wordt 
vergroot. Het project valt binnen het 
concept van Zuiderduin: alle hotels 
zijn strandhotels en Het Hoge Duin is 
daarin een mooie aanvulling. Service 
staat voorop bij de Zuiderduin filosofie 
en mede daarom wordt gekeken naar 
de mogelijkheid om het vervoer tussen 
de diverse accommodaties in eigen 
beheer te organiseren. Zuiderduin is 
en blijft volop in ontwikkeling.

Hotel Zuiderduin 
Egmond aan Zee
www.zuiderduin.nl

Niet alleen in Noord-Holland, ook landelijk en internationaal 
is Hotel Zuiderduin, Egmond aan Zee, een begrip als het gaat 
om een aangenaam verblijf (particulier of zakelijk) op een 
schitterende locatie. Dat verblijf is nu nog aangenamer: zo 
ongeveer het gehele hotel heeft een make-over ondergaan. 
De laatste drie jaar heeft er een aaneenschakeling van 
verbouwingen plaatsgevonden. Eerder waren al alle kamers 
vernieuwd en de lounges, het restaurant en de receptie 
gemoderniseerd. De afgelopen periode werden – naast de 
vergaderzalen – ook diverse andere faciliteiten geüpgraded. 

advertorial
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agenda
2324 januari 2019 
InterSolution 2019  
Flanders Expo, Gent 
www.intersolution.be

48 februari 2019 
Bouwbeurs 2019
Jaarbeurs Utrecht
Info: www.bouwbeurs.nl

P E R S O N A L I A
VELUX Nederland

Andry Schol is bij VELUX Nederland  
in dienst getreden als Channel   

manager Professionals. Hij is  binnen de  
afdeling Marketing &  Communicatie 
verantwoordelijk voor de marketing
strategie richting alle professionele 

doelgroepen.

ZAANSTAD DAKWERKEN SLUIT ZICH AAN BIJ CONINKO
Op 1 november is de samenwerking (per 1 januari 2019) bezegeld 
tussen CONINKO (Coöperatieve Inkoop Organisatie) en Zaanstad 
Dakwerken. Momenteel zijn er 17 bedrijven aangesloten met een 
 gezamenlijke omzettarget van €30 miljoen voor 2019. Als grootste 
inkooporganisatie voor dakdekkersbedrijven zal CONINKO,  
samen met de producenten en leveranciers, verder bouwen aan  
een duurzame en kwalitatief hoogstaande dakenbranche. 

< Foto: Adri Swart van Zaanstad Dakwerken en Erik Steegman CONINKO.

BENGEISEN BEKENDGEMAAKT 
Dinsdag 20 november 2018 zijn tijdens het NENcongres ‘EPG 2.0’ de aangepaste 

BENGeisen bekendgemaakt. BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) wordt 
vanaf 2020 de standaard waaraan nieuwbouwaanvragen moeten voldoen.  

De BENGeisen hebben grote impact op de bouwkosten van toekomstige projecten.

De concepteisen voor de gemiddelde nieuwbouwwoning zijn vastgesteld op 70 kWh/m2/jaar voor BENG 1 (energiebehoefte),  
30 kWh/m2 /jaar voor BENG 2 (primair fossiel energieverbruik) en 50% voor BENG 3 (aandeel hernieuwbare energie). Vanwege 

ontwerpvrijheid en betaalbaarheid zijn voor woningen met een ongunstige geometrieverhouding andere eisen opgesteld.

De nieuwe BENGeisen wijken af van de getallen zoals deze in 2015 voorgenomen waren. Dit heeft een aantal redenen.  
Zo heeft NEN een uitgebreide kostenoptimalisatietoets laten uitvoeren. Hieruit is gebleken dat de eisen zoals in 2015  
opgesteld niet realistisch uitgevoerd konden worden, de oorspronkelijke BENGeis zou hiermee veel te duur worden.

De recent uitgebrachte NTA 8800 is een nieuwe berekeningsmethode voor de energieprestatie van gebouwen die alle oude  
methodes vervangt. Het gevolg hiervan is een aantal aangepaste waarden in de BENGeis. Zo wordt in BENG 1, de eis voor 

 energiebehoefte, het ventilatiesysteem niet meer gewaardeerd. Deze is nog wel opgenomen in BENG 2.

GENERIEKE POORTINSTRUCTIE PER 1 APRIL 2019
Op bouwlocaties van organisaties die aangesloten zijn bij Governance Code Veiligheid in de Bouw 
(GCVidB) moet iedereen per 1 april 2019 een GPI (Generieke poortinstructie) gevolgd hebben 
en voor de bijbehorende toets zijn geslaagd. Vanaf die datum moeten alle eigen medewerkers 
en medewerkers van alle onderaannemers en toeleveranciers, die werkzaamheden verrichten op 
de bouwplaats, hun GPI gehaald hebben en laten zien om toegang te krijgen tot de bouwplaats. 
 Overigens behouden de aangesloten partijen ook de mogelijkheid om per bouwplaats aanvul
lende specifieke veiligheidseisen te stellen.

ALBERT CUYPGARAGE AMSTERDAM  ONDERSCHEIDEN 
MET ESPA GOLD AWARD
Op 21 november is de door ZJA Zwarts & Jansma Architecten 
ontworpen Albert Cuypgarage in Amsterdam onderscheiden 
met een ESPA Gold Award. De Albert Cuypgarage is de eer
ste parkeergarage die gebouwd is onder een Amsterdamse 
gracht. Op deze manier wordt efficiënt gebruik gemaakt van 
de beperkte ruimte die beschikbaar is in De Pijp. De award 
is een onderscheiding voor parkeergarages die uitblinken in 
ontwerp, kwaliteit en klantvriendelijkheid en wordt uitgereikt 
door Vexpan, het platform voor parkeren in Nederland.  
De Albert Cuypgarage is de 13de parkeergarage in 
 Nederland die onderscheiden is met een ESPA Gold Award.

VOLLEDIG GAMMA DAKOPLOSSINGEN ONDER ÉÉN DAK
Als grootste producent van dakbedekkingssystemen voor platte en hellende daken in Europa 
kon de BMI Group – met Decra, Icopal, Monier en Klöber – natuurlijk niet ontbreken op  
Belgian Roof Day. Met hun totaalpakket aan daksystemen hebben de dochterondernemingen  
voor elk dak de gepaste oplossing in huis. 

Icopal presenteerde Parafor Solo GS NOxActiv. Deze betrouwbare dakbaan uit SBSelastomeer  
bitumen zuivert de lucht van vervuilende NOxdeeltjes. De afwerking met Noxitekorrels werkt 
onder invloed van uvstralen als katalysator en breekt vervuilende stoffen af. Zo kunnen 
 bedrijven, maar ook particulieren op eenvoudige wijze een bijdrage leveren aan een schone 
en duurzame wereld. Voor dakrenovatie stelt Icopal Thermosolo GS voor. Overlagen van  
oude dakbedekking is met deze flexibele toplaag zeer eenvoudig. De speciale onderzijde 
garandeert een uitstekende hechting en zorgt voor permanente dampdrukverdeling. 
 Blaasvorming tussen oude en nieuwe dakbedekking is zo uitgesloten.

DE JETGROUP ACQUISITIE DOOR VELUX IS GOEDGEKEURD
De mededingingsautoriteiten van Duitsland en Oostenrijk hebben 

hun goedkeuring verleend aan de acquisitie, en er worden nu 
plannen gemaakt voor de integratie van JETGroup in VELUX Group. 

“De goedkeuring van onze acquisitie van JETGroup betekent dat 
we nu verder kunnen gaan met het verder ontwikkelen van onze 
sterke positie in de commerciële markt,” aldus CEO David Briggs.

CONDUCT TECHNICAL SOLUTIONS BREIDT UIT MET NIEUWE HOOFDVESTIGING.
Donderdag 1 november heeft het team van Conduct Technical Solutions de sleutel in ontvangst mogen nemen van het nieuw te 
openen pand aan de Aalborg 4 te Barendrecht. Op deze locatie zal het hoofdkantoor van Conduct Technical Solutions gevestigd 
worden, met daarbij een magazijn van 388 m². Met deze nieuwe locatie in combinatie met het bestaande magazijn in Drunen 
speelt Conduct in op de enorme groei die het bedrijf doormaakt. De verbouwing zal vier tot zes weken in beslag nemen en de 
verhuizing staat nog dit jaar gepland. 

NIEUWSLIJN



Recticel Insulation www.recticelinsulation.nl

Artilan bv www.artilan.nl

Snakeline bv www.snakeline.nl

Actiondak www.actiondak.nl

Roof Safety Systems www.rssroof.com

Unilin Insulation bv www.unilininsulation.com

Bitasco www.bitasco.nl

BTL www.btl.nl

Continu Isolatiewerken www.continuisolatiewerken.nl

Jet Bik www.jetbik.nl

A&T Prefab www.aentprefab.nl

Zinkunie bv www.zinkunie.nl Velux 

Gebr. Bodegraven www.gb.nl

Boko www.boko.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Quality Roofing Systems www.qualityroofingsystems.nl

Hotel Zuiderduin www.zuiderduin.nl

Skylux www.skylux.be

Isobouw www.isobouw.nl

Kingspan Unidek www.unidekeps.com

IKO nl.iko.com

Protect PBM www.protectvalbeveiliging.nl

Continu Isolatiewerken www.continuisolatiewerken.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Diac www.dakinfo.nl

Van Boven www.vanboven.com

Triflex bv www.triflex.nl

All Up www.allup.nl

WireworkeR www.wireworker.nl

Daksafe www.daksafe.nl

Aabo Fix www.aabofix.nl

BMI Group www.bmigroup.com

BDA Opleidingen www.bdaopleidingen.nl

Van Hattem www.vhdakkapellen.nl

Mawipex Handelsmaatschappij bv www.mawipex.nl

Aabo Greentech bv www.aabogreentech.nl

Carlisle Construction Materials www.ccmeurope.com

Coninko www.coninko.nl

Kedge Safety Systems bv www.kedge.nu
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Adverteerdersoverzicht

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

SPECIAL
BouwBeurs 2019

AAN TAFEL MET…
Suze Gehem van Rooftop Revolution

TINY HOUSES
Mobiel minihuis met schuifdak

VERSLAG
Informatiebijeenkomst  
‘Zonneenergie systemen en NEN 7250’

De volgende Roofs verschijnt op 4 januari 2019
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Maisdijk 7, 5704 RM, Helmond
Tel 0492-561050 • Fax 0492-561079

info@roval.nl
www.roval.nl

Wenst u fi jne feestdagen 
en een gezond 2019

SealEco BV
Handelsweg 20

8152BN Lemelerveld
T: +31 (0) 572 371 027

E: info@sealeco.nl
W: www.sealeco.nl

Volgende maand in Roofs:

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

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.skylux.be

Hellende pvc 
tussenopstand

Ingebouwde
kettingmotor 
(+gasveren)

Regensensor

Skylux 
iWindow2
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