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In het zonnetje
Iedereen die zijn vak serieus neemt, wil altijd beter worden. 
Zoals voetbalclubs als Ajax, PSV en Feyenoord elk jaar 
opnieuw landskampioen willen worden, ook al zijn ze dat al 
heel vaak geweest. En als ze landskampioen zijn geworden, 
willen ze de Champions League winnen, of tenminste toch 
de KNVB-beker. En het jaar daarop willen ze al die prijzen 
wéér winnen. 

Deze ambitie zorgt ervoor dat ze blijven trainen om steeds 
beter te worden. Hoe goed ze ook al zijn. Want het is (als 
het goed is) nooit goed genoeg. Tegelijk wil iedereen van 
de winnaar winnen. De prijs stimuleert dus ook de mindere 
goden om zich te verbeteren.

Dat is in een notendop de gedachte achter de DakAward. 
De prijs is jaren geleden in het leven geroepen om de 
kwaliteit die in de dakenbranche aanwezig is uit te dragen. 
Door deze kwaliteit in het licht te zetten, wordt deze zichtbaar 
- waar normaal gesproken de kans meer dan levensgroot is 
dat die onopgemerkt blijft. Er gebeurt zo ontzettend veel in 
de dakenbranche dat het waard is om aan de buitenwacht 
te laten zien!

De DakAward, de prijs voor het Dak van het Jaar, vestigt niet 
alleen de aandacht op de bijzondere kwaliteiten van de 
genomineerde daken. Ook is de award een bijzondere eer 
voor degene die het het beste heeft gedaan. Wat in het zon-
netje wordt gezet, zal groeien. Want erkenning voor kwaliteit 
stimuleert die kwaliteit.

Daarom zal de DakAward 2016 worden uitgereikt tijdens een 
feestavond waar de hele dakenbranche voor is uitgenodigd. 
De toegang is gratis en partners zijn welkom. Het feest wordt 
op vrijdagavond 24 maart 2017 gehouden op een prachtige 
locatie: Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. 

Op deze feestelijke locatie zal de kwaliteit die in de daken-
branche aanwezig is worden gevierd. De genomineerde 
projecten zullen stuk voor stuk worden gepresenteerd. Zoals 
gezegd zal de hele dakenbranche (plat en hellend) worden 
uitgenodigd om bij de avond aanwezig te zijn. De aanwe-
zigen zullen kunnen genieten van een uitgebreid buffet, 
drankjes en een muzikaal programma. Vanzelfsprekend 
zullen de partijen die bij de genomineerde projecten betrok-
ken zijn geweest aanwezig zijn. Het feest zal dus niet alleen 
bij uitstek een gelegenheid zijn om bekenden te ontmoeten, 
maar ook zal de avond fungeren als een uithangbord voor 
de dakenbranche. 

Als klap op de vuurpijl zal tijdens de feestavond niet alleen 
het Dak van het Jaar bekend worden gemaakt, maar ook de 

Dakenman of –vrouw van het Jaar. 
De markt zelf zal iemand uitkie-
zen die in het zonnetje wordt 
gezet als een persoon die in 
het afgelopen jaar op de 
één of andere manier een 
belangrijke bijdrage heeft 
geleverd aan de kwaliteit 
van de dakenbranche. 
Elders in dit nummer vindt 
u een uitgebreide uiteenzet-
ting van de uitgangspunten 
van deze verkiezing en de ma-
nier waarop u op uw kandidaat 
kunt stemmen. 

Niet voor niets is als locatie van de 
feestavond gekozen voor een hotel in één 
van de mooiste badplaatsen van Nederland. En niet voor 
niets is als tijdstip gekozen voor een vrijdagavond aan het 
einde van maart. Het duinlandschap, de bollenvelden en 
het strand zijn in die tijd van het jaar zeer de moeite waard. 
Hotel  Zuiderduin biedt speciaal voor de dakenbranche haar 
kamers dat weekend aan tegen gereduceerd tarief. Het 
hotel beschikt over uitgebreide faciliteiten (zwembad, sauna, 
bowlingbaan, etc.). 

Meld u en uw collega’s vandaag nog aan via www.dake-
vent.nl of www.dakaward.nl om gratis bij de feestavond aan-
wezig te zijn. Zoals gezegd zijn partners welkom. Wellicht loont 
het de moeite er een bedrijfsuitje van te maken. Of anders 
plakt u er een weekend met uw partner aan vast. Want het 
is nooit verkeerd om jezelf af en toe in het zonnetje te zetten. 
Bijvoorbeeld op het strand van Egmond.

Edwin Fagel
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6  OVERKAPPING UIT HOUT EN GLAS VOOR NIEUW ENTREEGEBOUW KEUKENHOF 
Afgelopen najaar is het nieuwe entreegebouw van de Keukenhof opgeleverd. 

13  LICHTEND VOORBEELD VOOR DE DAKENBRANCHE 
Naast de verkiezing van het Dak van het Jaar 2016 zal tijdens de feestavond op 24 maart 2017  
ook bekend worden gemaakt wie zich Dakenman of –vrouw van het Jaar 2016 mag noemen.

14  “GEBRUIK FLEXIBELE SCHIL IN BOUW IS TE VER DOORGESCHOTEN” 
Een interview met Erik Ronnes, Tweede Kamerlid van het CDA en woordvoerder Wonen.

16  VERTROUWELIJKE IBRL VOOR NIEUWE, INNOVATIEVE PRODUCTEN 
In dit artikel wordt nader ingegaan op een nieuw type BRL, dat speciaal is ontwikkeld voor de  
certificering van innovaties.

20  VEILIG ONDERHOUD OP EEN PLAT DAK MET ZONNEPANELEN 
De markt voor zonnepanelen groeit, maar groeit de markt wel voldoende mee? 

24  HET DAK BIEDT DE OPLOSSING VOOR DE STAD VAN VANDAAG EN MORGEN 
Het dak krijgt met de kennis en techniek van vandaag veel meer functionaliteit.
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26  VAKMANSCHAP EN DIGITALISERING BELANGRIJKE THEMA’S TIJDENS BOUWBEURS 2017 
Van 6-10 februari 2017 vindt in de Jaarbeurs Utrecht een nieuwe editie van de BouwBeurs plaats.

29  DE NEDERLANDSE BOUWPRIJS 2017 BEVORDERT ONDERSCHEIDEND VERMOGEN BOUW 
Tijdens het Gala van de Nederlandse Bouw, op 6 februari 2017, zullen de winnaars van de  
Nederlandse Bouwprijs bekend worden gemaakt. 

36  PLATFORM VOOR GROENE VERBINDINGEN 
Van 29 november t/m 1 december 2016 vond in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch  
de tweede editie plaats van Future Green City,

 

38  KEURMERK VOOR AANTOONBARE KWALITEIT ZONNE-ENERGIE EN ZONNEWARMTE 
Nu er steeds meer aanbieders van zonne-energie bijkomen, is het belangrijk dat de kwaliteit  
inzichtelijk wordt gemaakt.

42  FOCUS OP NIEUW- EN VERBOUW COMMERCIËLE EN INDUSTRIËLE GEBOUWEN 
Op donderdag 29 september 2016 werd in het Ingenieurshuis in Antwerpen de jaarlijkse Isolatiedag  
georganiseerd.

45  ENERGIEBESPARING DOOR TOEPASSING ZONNE-ENERGIE 
Op het dak van Matex Deuren in De Meern wekken 346 zonnepanelen sinds mei 2016 duurzame  
energie op.

46  NIEUWSLIJN 
Nieuws voor en door de dakenbranche
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Afgelopen najaar is het nieuwe 

entreegebouw van de Keukenhof 

opgeleverd. Het is een bijzonder 

bouwwerk geworden, waar een 

hoofdrol is weggelegd voor de 

 toepassing van de daglichtvoor-

zieningen en de zonnepanelen  

in en op het dak.

In de oorspronkelijke situatie had het park drie entrees, nu is 
dat er één geworden. Daarom was het noodzakelijk dat een 
groot parkeerterrein zou worden gerealiseerd en een ruime 
entree. Het nieuwe parkeerterrein beslaat 15 ha en kan in 
totaal 4500 auto’s en 1000 touringcars herbergen. 

TWEE GEBOUWDELEN
Het nieuwe gebouw bestaat uit twee delen die trapsgewijs 
oplopen. Het eenlaagse gedeelte is het publieksgebouw. 
Hierin bevindt zich o.a. een restaurant, een winkel, de 
toilet units en een EHBO-post. In het tweelaagse gedeelte 
bevinden zich op de begane grond winkels. Op de eerste 
verdieping zijn de kantoren van de Keukenhof gevestigd. 
Tussen deze gebouwdelen in is de entree met een spectacu-
laire glazen overkapping gerealiseerd. 

Het publieksgedeelte is slechts 9 à 10 weken per jaar in 
gebruik: de periode dat de Keukenhof open is. Daar is in het 
ontwerp rekening mee gehouden. Zo zijn er twee verschil-
lende warmtesystemen in de respectievelijke gebouwdelen 
geïnstalleerd: in het kantoorgedeelte is een warmte-koude-in-
stallatie toegepast; voor het publieksgedeelte was dat geen 
haalbare kaart. 

Ook is een deel van het dak gebruikt voor de toepassing 
van zonne-energie. Op piekmomenten, dus wanneer het pu-
blieksgebouw, inclusief het restaurant, optimaal wordt benut, 
wordt gebruik gemaakt van het reguliere netwerk. 

De zonnepanelen zijn alleen op de hoogst gelegen daken 
aangelegd. Een esthetische eis van de ontwerper en de op-
drachtgever was namelijk dat men vanaf het maaiveld niets 
boven het dak zou mogen zien uitsteken. 

GLAZEN KAPPEN IN HOUTEN FRAMES
De entree heeft een afmeting van circa 115 x 30 meter en  
is voorzien van een luifel. Deze luifel is gebouwd uit zo‘n  
140 houten frames, waarin 478 enkelglas ruiten zijn opgeno-
men. De overkapping zelf heeft een hoogte van 1,2 meter. De 
glazen overkappingen zijn opgebouwd uit driehoeken van 
3,5 x 7,5 meter. Het betreft volledig structureel uitgevoerde 
zadeldakconstructies van Brakel Atmos (type Brakel BA -4S). 

De constructie is structureel uitgevoerd want de entree is 
 volledig kolomvrij, wat een fraaie en ruime entree oplevert.  
Dit betekent dus dat de luifel, inclusief de uitkragingen tot 
10,8 meter, zijn eigen gewicht draagt. Dit gedeelte is uit-
gerekend door constructeursbureau IMd Raadgevende 
Inge nieurs uit Rotterdam. 

Om er zeker van te zijn dat de entree de beoogde uitstraling 
zou krijgen, was een proefopstelling op ware hoogte een 
vereiste. Leverancier Brakel Atmos heeft daarom een mock-
up van het glasdak op werkelijk hoogte gehesen (8 m). Er 
is bovendien veel tijd besteed aan de ontwikkeling van een 
afwateringssysteem voor de glazen overkapping. Voor deze 
toepassing is op de houten liggers een gootdetail ontwikkeld 
waardoor het water via de randen van de glasdaken wordt 
afgevoerd.

Voor daglichttoetreding in de kantoren en commerciële 
ruimten zijn ook op deze plekken (in totaal vier) glazen da-
ken aangebracht. In deze glasdaken is zonwerend isolatie-
glas toegepast. Ook deze daken zijn structureel uitgevoerd. 
Alle glasdaken zijn voor reparatie en onderhoud beloopbaar 
uitgevoerd.

Al in 2007 is begonnen met de ontwikkeling van het 
nieuwe entreegebouw, waar direct ook de kantoren van 
de  Keukenhof in zijn gevestigd. Dit was noodzakelijk om de 
verkeersstromen rond het bloemenpark beter te reguleren.  
In de periode van het jaar dat de Keukenhof open is, heeft 
het park ruim een miljoen bezoekers te verwerken. Het kwam 
regelmatig voor dat hierdoor het verkeer op de N208 bij Lisse 
vast kwam te staan. De verkeersstromen in en rond het bloe-
menpark zijn daarom anders georganiseerd. 

Overkapping uit hout en glas voor nieuw entreegebouw Keukenhof
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het dak in te werken. Deze zijn vervolgens afgeschermd met 
behulp van een rooster. Als valbeveiliging tijdens de onder-
houdsfase is gekozen voor een ankersysteem. De daken zijn 
binnendoor veilig betreedbaar.

Het nieuwe entreegebouw is in september 2016 opgeleverd. 
In oktober zijn de kantoren van het park naar het gebouw 
verhuisd. Momenteel is men bezig de omliggende bestrating 
en het parkeerterrein in orde te brengen. 

Op 23 maart 2017 zal de Keukenhof weer opengaan voor 
publiek. ■

INSTALLATIES VERLAAGD
De overige daken zijn door Voormolen Dakbedekkingen  
uit Nieuwerkerk aan den IJssel waterdicht gemaakt. Op de 
houten ondergrond is een dampremmer aangebracht,  
waar bovenop een isolatielaag TT46 van Kingspan Insulation 
op afschot is aangebracht (110-170 mm). Het gebouw heeft 
een Rc-waarde van 5,0. Vervolgens is het dak waterdicht 
gemaakt met een tweelaags bitumineus dakbedekkingssys-
teem van Derbigum. 

Op het bovenste dak zijn in totaal 178 zonne panelen aan-
gebracht. Vanwege de eerder genoemde esthetische eis dat 
er vanaf het maaiveld gezien niets zichtbaar boven het dak 
uit mocht steken, is ervoor gekozen de installaties verlaagd in 

NIEUWBOUW ENTREEGEBOUW KEUKENHOF TE LISSE
• OPDRACHTGEVER  STICHTING BLOEMENTENTOONSTELLING 

KEUKENHOF TE LISSE
• ARCHITECT  MECANOO ARCHITECTEN TE ROTTERDAM
• DIRECTIEVOERING  BRABANDERS BOUW ADVIESBUREAU BV  

TE POELDIJK
• CONSTRUCTEUR  IMD RAADGEVENDE INGENIEURS  

TE ROTTERDAM
• AANNEMER VAN WIJNEN DORDRECHT BV
• DAKDEKKER  VOORMOLEN DAKBEDEKKINGEN  

TE NIEUWERKERK A/D IJSSEL
• LEVERANCIER HOUTEN SPANTEN HEKO SPANTEN BV TE EDE
• LEVERANCIER GLASCONSTRUCTIE BRAKEL ATMOS TE UDEN
• LEVERANCIER DAKBEDEKKING DERBIGUM TE BREDA
• LEVERANCIER DAKISOLATIE KINGSPAN INSULATION BV TE TIEL

Product: PREFA dak- en gevellosanges
Kleur: antraciet P.10

Locatie: Brussel, België
Architect: Dimitri Saerens – Aura

Uitvoering: A & S Dakwerken

DAK- EN GEVELLOSANGES
Design en kwaliteit zonder compromissen

DAK & GEVEL WWW.PREFA.COM

J A A R
KWALITEIT
sinds 1946

christoph.heimel@prefa.com

Bestel gratis  

uw architecten- 

map, kleuren- 

waaiers of 

monsters!

Ins.NL_230x300_Dachraute.indd   1 21.12.2016   09:19:23
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De prijsuitreiking vindt plaats op een bijzondere locatie:  
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. Gelegen in het prach-
tige Noord-Hollandse duinlandschap, op een steenworp af - 
stand van de Noordzee, belooft het een bijzondere avond te 
worden. Onder het genot van diverse hapjes en drankjes zal 
een feestavond met muziek worden georganiseerd waarbij 
men ruimschoots in de gelegenheid zal zijn om te netwerken 
en bij te praten met relaties. Eventuele aanhang is van harte 
welkom: omdat de prijsuitreiking plaatsvindt op een vrijdag-
avond, leent de gelegenheid zich uitstekend om er een ont-
spannen weekend in Egmond aan Zee aan vast te plakken.

Indien u gratis bij deze feestelijke avond voor de hele daken-
branche aanwezig wilt zijn, volstaat een aanmelding via de 
website www.dakvanhetjaar.nl. U ontvangt na aanmelding 
een bevestiging, waarna u verzekerd bent van deelname 
aan de feestelijke uitreiking van de DakAward. ■

Zoals bekend is de Dak van het Jaar de prijs voor het dak 
dat op alle beoordelingsgebieden in totaal het hoogste 
scoort. De beoordelingsgebieden zijn: esthetische kwaliteit, 
innovatie, functionele kwaliteit, onderlinge samenwerking, 
veilig werken en duurzaamheid. De longlist van de geno-
mineerde projecten is in de afgelopen jaargang van Roofs 
beschreven. Alle genomineerden en de winnaar zullen 
vervolgens tijdens een wervelende feestavond bekend wor-
den gemaakt. Een onafhankelijke vakjury zal de projecten 
volgens de bovengenoemde criteria beoordelen. De longlist 
zal in het februarinummer van Roofs worden gepubliceerd. 

De vakjury bestaat uit momenteel uit:

• Otto Kettlitz (Nieman-Kettlitz)
• Marco de Kok (SGS INTRON)
• Karsten Konrad (HHD)
• Dirk Roosendaal (VBB)

De organisatie is nog in gesprek met diverse marktpartijen 
voor de verdere uitbreiding van de jury.

Op 24 maart 2017 zal tijdens een feestavond voor de dakenbranche   

de DakAward worden uitgereikt aan het project Dak van het Jaar.  

Via www.dakvanhetjaar.nl kunt u zich aanmelden om hier gratis bij  

aanwezig te zijn.

Hotel Zuiderduin   -   Zeeweg 52   -   Egmond aan Zee


het Dak van het Jaar 2016
vrijdag 24 maart 2017
in Hotel Zuiderduin - Egmond aan Zee

GRATIS
ENTREE

Aansluitend een overnachting inclusief ontbijtbu� et:  

2-persoonskamer € 45,- p.p.     1-persoonskamer € 65,-
Reserveren: www.zuiderduin.nl/dakvanhetjaar  of  072 750 2000

- aanvang feestavond 18.00 uur
- presentatie Top 10 genomineerden Dak van het Jaar 2016
- live optredens
- bekendmaking Top 3 en Winnaar Dak van het Jaar 2016
- alle drankjes inclusief (tapbier, huiswijn en frisdrank) 
- koude en warme hapjes
- einde avond ca. 24.00 uur
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indien u gratis bij deze feestelijke avond voor de 
hele dakenbranche aanwezig wilt zijn, volstaat een 
aanmelding uiterlijk voor 24 februari 2017 
via de website www.dakvanhetjaar.nl
  

DakAward wordt feestelijk 
 uitgereikt in Egmond aan Zee

DAK VAN HET JAAR

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl



DAKENMAN OF –VROUW VAN HET JAAR 2016

Naast de verkiezing van het Dak van het Jaar 2016 zal tijdens de feestavond 

op 24 maart 2017 in Hotel Zuiderduin te Egmond aan Zee ook bekend worden 

gemaakt wie zich Dakenman of –vrouw van het Jaar 2016 mag noemen. De 

titel gaat naar de persoon die in het afgelopen jaar een bijzondere bijdrage 

heeft geleverd aan de kwaliteit van de dakenbranche. In dit artikel een uitleg 

over de uitgangspunten en opzet van de verkiezing.

Lichtend voorbeeld voor 
de dakenbranche

Wie heeft zich het afgelopen jaar in de dakenbranche 
onderscheiden op het gebied van innovatie en/of 
vakmanschap? Eén enkele persoon kan vaak het ver-
schil maken. Wie is die inspirerende persoon, wie is het 
lichtende voorbeeld?

De dakenbranche wordt uitgenodigd uit haar midden 
een persoon te kiezen die de titel Dakenman of –vrouw 
van het Jaar 2016 waardig is. Naast een onderscheiding, 
die tijdens de feestavond op 24 maart 2017 zal worden 
uitgereikt, zal de laureaat worden geïnterviewd voor 
Roofs. 

WIE KOMT VOOR DE PRIJS IN AANMERKING?
De verkiezing bekroont de persoon die een bijzondere 
bijdrage heeft geleverd aan de kwaliteit van de daken-
branche. Er zijn diverse gebieden waarop deze persoon 
zich kan hebben onderscheiden. Denk daarbij bijvoor-
beeld aan vakmanschap, innovatie, duurzaamheid, 
arbeidsomstandigheden. Wie heeft zich het afgelopen 
jaar op deze gebieden zodanig ingezet dat hij of zij het 
waard is om in de spotlights te worden gezet? Het gaat 
tijdens deze verkiezing nadrukkelijk niet om persoonsver-
heerlijking, maar om het erkennen van de waarde die 
deze persoon heeft (gehad) voor de dakenbranche. 

In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij mensen die in het 
afgelopen jaar afscheid hebben genomen, maar die 
tijdens hun loopbaan onmiskenbaar een belangrijke 
bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling en pro-
fessionaliteit van de dakenbranche, kan een oeuvreprijs 
worden uitgereikt.

HOE GAAT DE VERKIEZING IN ZIJN WERK? 
Via www.dakevent.nl of www.dakaward.nl kunt u per-
sonen nomineren die volgens u in aanmerking komen 
voor de titel. Bij de nominatie zal gevraagd worden om 
een korte motivatie. Tevens zullen de respectievelijke 
brancheorganisaties worden gevraagd personen te 
nomineren. In het februarinummer van Roofs zal een lijst 
van 10 kandidaten worden gepubliceerd. De markt zal 
vervolgens worden uitgenodigd om via dezelfde pagina 
op www.dakevent.nl of www.dakaward.nl een stem op 
de favoriete kandidaat uit te brengen. 

Alle tien genomineerden zullen persoonlijk worden uit - 
ge nodigd om tijdens de feestavond in Hotel Zuiderduin  
aanwezig te zijn. De winnaar van de verkiezing zal 
tijdens die avond bekend worden gemaakt. Zijn of haar 
verdiensten zullen tijdens de avond ter inspiratie voor 
de markt worden belicht, tevens zal hij of zij middels een 
interview in Roofs de gelegenheid krijgen de visie op 
(de kwaliteit van) de dakenbranche voor het voetlicht te 
brengen. Op de voorkant van de apriluitgave van Roofs 
zal een foto van de winnaar worden geplaatst. 

Kwaliteit mag gevierd worden. Van organisaties en van  
teams - maar ook van personen. Het zijn vaak de 
 mensen met een duidelijke visie op kwaliteit, en die deze 
visie met een tomeloze energie in de praktijk brengen, 
die de markt op een hoger plan kunnen brengen. De 
verkiezing Dakenman of –vrouw van het Jaar wil deze 
kwaliteiten zichtbaar maken zodat ze als voorbeeld  
voor de markt kunnen dienen. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Maak kennis met een ongekend sterke en veelzijdige éénlaags toepasbare 
superieure dakhuid die door de unieke compound de beste eigenschappen van 
zowel kunststof, EPDM als bitumen dakbedekking verenigd...

Aabo Unifol POCB: het summum van hoogwaardige modificatie. De dakbaan kent 
een unieke samenstelling waarin elementen uit de meest moderne dakbanen 
en traditionele bitumen samenkomen: de weerbarstigheid en stevigheid van 
bitumen, de flexibiliteit en verwerkingssnelheid van kunststof en de levensduur van 
combiproducten gemaakt van EPDM én bitumen. 

Aabo Unifol POCB kan op elke ondergrond en in vrijwel alle omstandigheden 
worden toegepast en zowel met de brander als met hetelucht worden verwerkt in 
een éénlaags systeem. De dakbaan is zowel in een MB (mechanische bevestiging) als 
SK(zelfklevende onderzijde en overlap)- versie leverbaar, naar keuze voorzien van een 
afwerking met TNT vlies of een prachtige zwarte fijngranulaat afwerking. Beide rollen 
zijn ongekend sterk, waarbij Unifol MB zelfs een scheursterkte van ongeëvenaarde 
1300 Newton behaald! Door de geringe dikte van 3.5mm en de toepassing als 
éénlaags systeem kent het de dakbaan bovendien een geringe gewichtsbelasting.

Al deze eigenschappen maken van Aabo Unifol  POCB een dakbaan als geen 
ander, toepasbaar als geen ander: de ultieme éénlaagse dakbaan.

Aabo Unifol POCB
De ultieme éénlaagse dakbaan.

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 dakbaan 
als geen ander.

Roofs     13
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Vooruitlopend op de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer, op 

15 maart 2017, brengt Roofs middels interviews met de (kandidaat-) 

Tweede Kamerleden in kaart wat de plannen van de grootste partijen  

zullen betekenen voor de dakenbranche. Een gesprek met Erik Ronnes, 

Tweede Kamerlid van het CDA en woordvoerder Wonen.

“Gebruik flexibele schil in bouw is te ver doorgeschoten”

VERKIEZINGEN TWEEDE KAMER 2017

VERHUURDERSHEFFING VOOR  
INVESTERINGEN CORPORATIES
“Wat gaan we doen? Met name in stedelijke gebieden blijft 
de planning achter bij de vraag. Lokale overheden hebben 
hierin een taak om hun beleid zodanig aan te passen en 
de bouw van met name woningen in het middensegment 
te stimuleren, maar ook in het sociale huursegment. Het 
CDA stelt voor de verhuurdersheffing direct in te zetten voor 
investeringen in de corporatiesector. Momenteel geeft de 
verhuurdersheffing juist een prikkel tot vermindering van het 

VINGER AAN DE POLS
De Wet Kwaliteitsborging is zo goed als rond. Wat vindt  Ronnes 
van deze wet? “Wij zijn in hoofdlijnen tevreden met de wet 
 zoals die er nu ligt. Wel is het zaak om de vinger aan de pols 
te houden. De gefaseerde invoering draagt bij aan een 
zachte landing van de nieuwe regelgeving in de bouwprak-
tijk. Kwaliteitsborging in de bouw is heel belangrijk, daarom 
moet het proces op een zorgvuldige manier plaatsvinden.”

Per 2024 geldt in Nederland een Asbestdakenverbod. Denkt 
Ronnes dat deze datum haalbaar is? “Het is nog een hele 
opgave om alle asbestdaken op tijd te saneren, maar ik 
vind dat we moeten vasthouden aan de deadline en alles 
op alles zetten om het Nederlandse dakenbestand per 
2024 asbestvrij te krijgen. Die datum is immers niet voor niets 
vastgesteld, de daken zijn aan het einde van de levensduur 
en daardoor komt een onverantwoorde hoeveelheid asbest-
deeltjes vrij die een gevaar kunnen vormen voor de volks-
gezondheid. De financiering van de sanering is vanuit de 
overheid deels al opgezet, denk bijvoorbeeld aan het pro-
gramma ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’, maar we zien ook 
dat hier maar mondjesmaat gebruik van wordt gemaakt.”

“Toch ligt het voor de hand dat op dit gebied de moge-
lijkheden liggen. Het gebouwbestand moet vanwege de 
klimaateisen toch worden aangepast. We moeten toe naar 
energieneutrale gebouwen en met de grootschalige ver-
vanging van asbestdaken kan direct een grote slag worden 
geslagen. De financiering is niet voor iedereen zomaar te 
organiseren maar ik ben ervan overtuigd dat, als de geza-
menlijkheid wordt gezocht, er voldoende constructies zijn 
te bedenken om de sanering van de asbestdaken op een 
goede manier te financieren, zonder dat de overheid direct 
de portemonnee moet trekken. Innovatie op dit gebied is 
nodig om zo veel mogelijk asbestdaken in één operatie te 
saneren, zodat de kosten ervan omlaag gaan. Ook moet 
kritisch gekeken worden naar de regelgeving voor de sane-
ringen.”

Waar staat de bouw volgens Ronnes, als het CDA de ko-
mende kabinetsperiode in de regering zit? “Ik zie voldoende 
kansen voor de bouw, o.a.om belangrijke stappen te zetten 
op het gebied van bijvoorbeeld innovatie en duurzaamheid. 
Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat wij ertoe kunnen 
bijdragen dat de bouw over vier jaar een sterke en gezonde 
sector is.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Door de Kredietcrisis is enerzijds discrepantie tussen vraag 
en aanbod van woningbouwbehoefte ontstaan, en ander-
zijds signaleren we een tekort aan capaciteit in de bouw. 
Hoe is dit volgens het CDA op te vangen en welke rol kan 
de overheid daarbij spelen? Ronnes: “De woningcorporaties 
hebben jarenlang te veel de hand op de knip gehouden 
en te weinig geïnvesteerd in nieuw- en verbouw van hun 
woningbestand. Mede daardoor is de woningbouwproduc-
tie dramatisch teruggelopen. Door de lage rentestand is de 
vraag naar nieuwe woningen hoog.”

Erik Ronnes, Tweede Kamerlid van het CDA en woordvoerder Wonen.

aantal sociale huurwoningen door verkoop aan bewoners, 
het verhogen van de huur tot boven de liberalisatiegrens en 
door minder sociale huurwoningen te bouwen. Dat is een 
verkeerde prikkel, want er zijn juist meer woningen ‘aan de 
onderkant’ nodig. Het CDA pleit verder voor een startersle-
ning en het creëren van de mogelijkheid tot bouwsparen 
waarin het voor starters aantrekkelijk wordt gemaakt om te 
sparen voor een woning. Door de lage rente is sparen op dit 
moment niet erg aantrekkelijk maar via bijvoorbeeld fiscale 
voordelen kan de overheid wel de bouw van nieuwe starters-
woningen stimuleren.”

“Indien deze maatregelen succesvol zijn, en de bouw 
verder aantrekt, heeft de bouw nog wel het probleem van 
het gegeven dat de capaciteit van de bouwbranche in de 
afgelopen periode drastisch is teruggelopen. Er staan veel 
handen langs de zijlijn. Vanuit de overheid kan met name 
worden gestuurd op de praktijk van het flexwerken. We moe-
ten toe naar een werkbaar systeem. Het zal altijd wel nodig 
zijn om met een flexibele schil te werken, maar de bouw is 
daarin doorgeschoten. Wij hechten ook grote waarde aan 
een compacte, werkbare set regels, we willen geen overbo-
dige regelgeving. Waar mogelijk willen wij een duurzame 
relatie tussen werkgever en werknemer bevorderen door 
bijvoorbeeld de bouwverzekering voor arbeidsongeschikt-
heid voor alle werkenden te laten gelden en de doorbetaling 
van het salaris bij ziekte te beperken. In plaats daarvan moet 
een langere periode van ziekte van de werknemer worden 
opgevangen uit collectieve middelen.”
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

In de vorige twee edities van Roofs verschenen artikelen over het apparaat 

achter een KOMO-certificaat en is de systematiek toegelicht. In dit artikel 

wordt nader ingegaan op een nieuw type BRL, dat speciaal is ontwikkeld voor 

de certificering van innovaties.

Vertrouwelijke iBRL voor nieuwe, innovatieve producten

CERTIFICERING

voor kwaliteit en zekerheid in 
de bouw. Ze zijn gebaseerd op 
jarenlange ervaring en geven de 
afnemers van producten een hoge 
mate van zekerheid. 

VERTROUWELIJKE INFORMATIE
Een producent is veelal niet bereid 
om details omtrent innovatieve pro-
ducten/processen prijs te geven 
aan een begeleidingscommissie 
en een College van Deskundigen, 
omdat hierin ook vertegenwoor-
digers van andere organisaties 
(concurrenten) zitting hebben. 
Daardoor kan onvoldoende ge-
waarborgd worden dat de leden 
van deze commissies vertrouwe-
lijk met de informatie om zullen 
gaan. Maar in de bouwwereld blijft 
altijd behoefte bestaan aan een 
verklaring van een onafhankelijke 
derde partij, om zo de afnemers 
van de kwaliteit van het product 
te overtuigen. Het niet hebben van 
een KOMO-certificaat wordt vaak 
als een minpunt gezien.

Om de introductie van innovatieve producten te ondersteu-
nen en te versnellen, introduceert KOMO de innovatie-BRL 
of iBRL voor innovatieve producten en processen. Hiervoor 
worden enkele aanpassingen aan de huidige systematiek 
doorgevoerd. Dit houdt o.a. in dat de iBRL door een  
 expertteam ontwikkeld dient te worden, met daarin één 
of meerdere onafhankelijke deskundigen en één of meer 
 technische vertegenwoordigers van de innovator. Dit team 
kan worden gezien als een voorloper van het definitieve 
 College van Deskundigen. 

INNOVATIELOGO
Voor het onderwerp dient een positief advies afgegeven  

te zijn door het bestuur van KOMO en de KOMO Kwaliteits-
commissie (KKTC). Na goedkeuring dient eerst een risi-
coanalyse gemaakt te worden t.a.v. het onderwerp van 
certificatie. Daarna kan de iBRL opgesteld worden. Zo kunnen 
nieuwe, innovatieve producten worden gecertificeerd zónder 
dat de concurrentie meekijkt.

Het af te geven certificaat conform een iBRL heeft een be-
perkte geldigheidsduur (3 jaar) en kan niet verlengd worden 
op basis van de iBRL. Na afgifte van het certificaat gaat de 
certificaathouder een commitment aan voor het dooront-
wikkelen van de iBRL naar een definitieve BRL conform de 
reguliere voorschriften.

Net als bij een reguliere BRL dienen voor het onderbouwen 

van prestaties volgens de iBRL rapporten overlegd te worden 
van geaccrediteerde laboratoria. Vanwege het onderschei-
dend vermogen van innovaties is besloten om hiervoor een 
KOMO innovatielogo toe te passen.

Stichting KOMO stelt dat met de iBRL wordt ingespeeld op de 
snel veranderende bouwwereld. Innovaties op de verschil-
lende gebieden kunnen hiermee worden ondersteund, want 
ook voor innovatieve producten is er nu een oplossing om 
kwaliteit aan te tonen en het vertrouwen in het nieuwe pro-
duct in de markt te winnen. ■

Marco de Kok 

De systematiek van KOMO is wel aan veranderingen onder-
hevig, maar in de basis werkt men al jaren op de in de vorige 
artikelen beschreven manier. Uiteraard speelt men voortdu-
rend in op veranderingen in de markt (denk daarbij aan de 
nieuwe Wet Kwaliteitsborging) en ook aan de wensen in de 
bouwsector. Zo is ook het initiatief ontstaan voor de iBRL: door 
goed naar stakeholders te luisteren. Vertrouwelijke informatie 
omtrent innovaties blijft in de iBRL-procedure vertrouwelijk.

De iBRL staat voor innovatie-Beoordelingsrichtlijn en is be doeld 
voor nieuwe, innovatieve bouwproducten.  KOMO-certificaten 
volgens de regu liere Beoordelingsrichtlijnen (BRL-en) staan 
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Aabo Trading Almere B.V.
T:088-9965535, alme@aabo.nl
Aabo Trading Amsterdam B.V.
T:088-9965545, amst@aabo.nl
Aabo Trading Arnhem B.V.
T:088-9965580, arnh@aabo.nl
Aabo Trading Beverwijk B.V.
T:088-9965550, beve@aabo.nl

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

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

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

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

Aabo Trading Zoetermeer is verbouwd en compleet vernieuwd! Aan de 
buitenkant ziet u dat direct aan ons gerenoveerde pand, maar de echte 
vernieuwing bevindt zich achter de ingang: Aabo Trading Zoetermeer 
is namelijk voorzien van een volledig nieuwe shop! Ruimer, completer, 
overzichtelijker en voorzien van álles dat u nodig kunt hebben voor het 
uitvoeren van uw vakwerk. 

Daarnaast beschikt Aabo Trading Zoetermeer over een zeer compleet 
assortiment dakmaterialen, een eigen industriële zetterij waar zink, koper, 
Plastisol en kleurgecoat staalplaat direct na bestelling op maat worden gezet 
en een duurzaamheidsshowroom met daarin de nieuwste producten en 
technieken op o.a. het gebied van zonnestroomsystemen, infraroodverwarming, 
thermodynamica en LED-verlichting ten behoeve van klimaatneutraal 
omvormen van bestaande gebouwen.

Wij nodigen u graag uit om langs te komen op onze compleet vernieuwde 
vestiging en om zelf te ervaren wat wij bedoelen met “Álles voor het dak”. 

Maak opnieuw kennis met  
Aabo Trading Zoetermeer

Meer weten over ons?Ga naar onze website!

Aabo Trading Zoetermeer 
Edisonstraat 99 
2723 RT Zoetermeer

T:  088 9965510
E:  zoet@aabo.nl

Aabo Trading Zoetermeer
is compleet vernieuwd!

artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

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

info@artilan.nl Ben jij de vertegenwoordiger die wij zoeken?
Wij zijn per direct op zoek naar een 

commercieel gedreven en fl exibel ingestelde 

Vertegenwoordiger 
voor de regio Brabant

Voor de arbeidsvoorwaarden mail met 
n.vaes@dakdekkersgroothandel.nl

Beelen Dakmaterialen
Uw totaalleverancier voor het platte dak

Service is ons motto!

EFFICIËNT
INSTALLEREN MET 
ONZE SYSTEMEN

www.esdec.com

SNEL
BETROUWBAAR

INNOVATIEF

Uitstekende service en advies20 jaar garantieSupersnelle installatie 100% Nederlands product

• Snelle montage door uniek kliksysteem
• Voor schuine & platte daken

• Lichtgewicht systemen
• Zeer geschikt voor grote projecten
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De markt voor zonnepanelen groeit, maar groeit de markt wel voldoende 

mee? De veiligheid van dakdekkers en installateurs in de onderhoudsfase  

van zonne-energiesystemen blijft een punt van aandacht, waarvoor de  

diverse partijen vóór het aanbrengen van een zonnesysteem over rond de 

tafel zouden moeten.

Veilig onderhoud op een plat dak met zonnepanelen

VEILIG WERKEN OP HOOGTE

plaatsen van de zonnepanelen voor een dilemma te staan, 
omdat hij op de veiligheid gewezen wordt door andere 
partijen die op het dak moeten zijn. Zij moeten als werkgever 
de werkzaamheden veilig (laten)verrichten door hun werkne-
mers en wanneer het dak vol staat met panelen is er in vele 
gevallen  geen mogelijkheid meer  om een tijdelijke randbe-
veiliging te plaatsen. Als de werkzaamheden zich beperken 
tot de veilige zone (4 m1 van de dakrand), dan worden 
ze vaak gedwongen af te wijken van de veilige looproute, 
omdat daar panelen liggen. De enige mogelijkheid is om 
tussen de panelen door te lopen, waardoor men zich in de 
onveilige zone begeeft. Een werknemer mag niet ongezekerd 
in de onveilige zone werkzaamheden verrichten.

Pas op dat moment, als het zonnesysteem al is aangebracht, 
wordt er gekeken naar een mogelijkheid met aanlijnvoorzie-
ningen en worden de valbeveiligingsexperts ingeschakeld. 
Een veilige oplossing is dan vaak niet meer, of slechts gedeel-
telijk, te bewerkstelligen. De opdrachtgever dient er bij het 
zonne-energiebedrijf op aan te sturen dat hij een optimaal 
systeem wil - én zonne-energie én een veilig te onderhouden 
dak. Hij zou deze twee partijen bij elkaar kunnen laten komen, 
waarna er een gezamenlijk ontwerp gemaakt wordt.

ZONNE-ENERGIEBEDRIJF
In de Arbowet is vastgelegd dat een werknemer, ook een 
zzp’er, veilig dient te werken. Daaronder vallen ook on-

VALBEVEILIGINGSBEDRIJF
Wij merken dat wij vaak in een te laat 
stadium worden ingeschakeld, namelijk 
als het plan van de zonnepanelenleve-
rancier of architect er al ligt - of sterker 
nog: als het al op het dak staat. In deze 
gevallen is het vaak niet mogelijk de best 
mogelijke oplossing te bieden, waardoor 
er in een later stadium zaken opnieuw 
gedaan moeten worden, of dat er van 
onderhoud van het dak moet worden 
afgezien.

Hekwerken zouden volgens de Arbo-
wetgeving het eerste advies zijn. Dit is 
praktisch gezien vaak lastig. Bovendien 
veroorzaakt hekwerk zogenaamde 
slagschaduw, wat niet wenselijk is bij 
zonnepanelen. In het verleden is ook wel 
een rij zonnepanelen als hekwerk langs 
de dakrand gemonteerd: de panelen zijn 
dan zowel de afbakening van het dak als 
de valbeveiliging.

Een leeflijntraject op 2 m1 van de dakrand geniet hierna de 
voorkeur, aangezien hier relatief een groot oppervlak van 
het dak in is te vullen met zonnepanelen. Losse ankerpunten 
waar men zich kan aanhaken kunnen eventueel tussen de 
panelen geplaatst worden op minimaal 4 m1 van de dak-
rand. Ook kan er een leeflijntraject achter een reeks zonne-
panelen geplaatst worden. In beide gevallen zal de werklijn 
die aan het harnas vastzit over de panelen heen bewegen. 

CONCLUSIE
Voor het veilig aanbrengen, onderhouden en inspecteren 
van zonnesystemen op daken moeten we met elkaar veilige 
en praktische oplossingen bedenken. Daarvoor is het nodig 
dat de verschillende betrokkenen tijdig met elkaar om de 
tafel gaan zitten. Er moet rekening worden gehouden met 
diverse situaties op het dak: per situatie zal bekeken moeten 
worden hoe veilig onderhoud op de beste manier is te reali-
seren. Economische en/of esthetische argumenten mogen 
niet prevaleren boven een veilige werksituatie.
Een veiligheidsadviseur adviseert betreffende de actuele 
wet- en regelgeving omtrent veilig werken op hoogte (in 
het artikel ‘Babylonische spraakverwarring over wettelijke 
verplichtingen en veiligheid’ Roofs september 2016 staat een 
heldere uiteenzetting). Door het plaatsen van een eendui-
dige valveiligheidsoplossing met een juiste instructie kan er 
door diverse partijen veilig onderhoud en inspectie op het 
dak uitgevoerd worden. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Zonnepanelen zijn steeds 
vaker te zien op de daken 
van o.a. loodsen, kantoren 
en appartementen. En met 
het reeds gesloten Klimaatak-
koord, alsmede het doel van 
de EU om in 2020 20% van de 
totale energieproductie te laten 

bestaan uit duurzame energie, zal de verkoop van zonnepa-
nelen de komende jaren alleen nog maar verder stijgen. Dit 
is natuurlijk een goede ontwikkeling, maar de keerzijde is dat 
regelmatig het veilig werken op hoogte in het geding komt. 
Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat de zonnepanelen 
hun rendement halen en dat ze op een veilige manier kun-
nen worden onderhouden? Hieronder een overzicht van wat 
de diverse partijen kunnen doen.

OPDRACHTGEVER/GEBOUWEIGENAAR
Het is fiscaal aantrekkelijk om te investeren in een dak met 
zonnepanelen. Hiermee wordt echter wel de frequentie van 
werkzaamheden op het dak vergroot. Behalve dat daken 
met installaties als zonnepanelen extra onderhoud nodig 
hebben en schoongemaakt dienen te worden, moeten ook 
de zonnepanelen zelf regelmatig geïnspecteerd en gerei-
nigd worden. 

Volgens de Woningwet artikel 1a, lid 1 heeft een pandeige-
naar de plicht ervoor te zorgen dat het gebouw, ‘als gevolg 
van de staat van dat bouwwerk […]’, geen gevaar oplevert 
voor de gezondheid of de veiligheid. Hij moet er dus voor 
zorgen dat de veiligheid van mensen in en rond het gebouw 
is gewaarborgd, en dit moet hij als zodanig aan kunnen 
tonen. Overigens betekent dit niet dat de gebouweigenaar 
verplicht is te zorgen voor het veilig onderhoud. Wel dient de 
gebouweigenaar af te spreken met de aannemende partij 
dat veilig wordt gewerkt, en zou hij moeten controleren of 
deze afspraak wordt nageleefd. 

In de praktijk komt de gebouweigenaar vaak pas na het 

Debby de Jonge, AllRisk

derhoudswerkzaamheden. De werkgever is verplicht zijn 
 werknemers veilig te laten werken (en dus minimaal een  
RI&E uit te voeren). Hierbij is men verplicht de arbeids-
hygiënische strategie in acht te nemen. PV-panelen worden  
vaak dicht tegen de dakrand geplaatst. Dit levert niet alleen 
gevaren op tijdens het onderhoud, maar ook zien we dat er 
te weinig of geen gebruik gemaakt wordt van een collec-
tieve voorziening tijdens het plaatsen van de panelen in  
de onveilige zone.

Bij het ontwerp/aanleg van de zonnepanelen wordt kortom 
doorgaans wel rekening gehouden met de te behalen pres-
taties, maar niet met een veilige werkpraktijk. Panelen moeten 
minimaal 2 m1 van de dakrand geplaatst worden om een 
veilige bereikbaarheid van de dakrand mogelijk te maken. 
Hoewel de veilige zone op een dak zich pas op 4 m¹ bevindt, 
is het geoorloofd een staalkabeltraject op 2 m¹ van de dak-
rand te plaatsen, waaraan men zich kan zekeren. Vanzelfspre-
kend dient het systeem in staat te zijn een eventuele val op te 
vangen. Op het moment dat het systeem dichterbij de dak-
rand geplaatst wordt, is het te lastig om de werklijn voldoende 
ruimte te laten en neemt de vrije-valhoogte te snel toe.

Panelen vernauwen vaak de looproutes, waardoor men 
ongewild langs koepels en lichtstraten wordt geleid, die in 
de meeste gevallen niet doorvalveilig zijn. In een arbo-veilig 
ontwerp dient hier rekening mee gehouden te worden. Het 
is niet gewenst over panelen heen te stappen en praktisch 
gezien vaak onmogelijk.



InsulationInsulation

BELOOPBAARHEID

CONSTANT

98%
LUCHT

Unidek Platinum Kameleon
 UNIVERSEEL TOEPASBARE THERMISCHE DAKISOLATIE

www.kingspanunidek.nl

11865_adv.indd   1 31-05-16   10:44

AABOGREENTECH 
Lange Linden 32
5433 NC Katwijk

T  088-9965680 
F  024-6782495

info@aabogreentech.nl
www.aabogreentech.nl

Neem nu contact met ons op voor een 
advies op maat of een bezoek aan één van 

onze showrooms!

Infraroodverwarming 

Dé ideale oplossing voor elke ruimte.
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! 

Stijlvol, verantwoord én 
goedkoper verwarmen.
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Het dak krijgt met de kennis en  

techniek van vandaag veel meer  

functionaliteit. Nu we deze moge-

lijkheden  ontdekken is de stap  

naar een bovenstad, het creëren  

van een nieuwe ruimte op dak niveau, 

dichterbij gekomen. Kunstenaar 

 Constant schetste met New Babylon 

hiervoor al jaren geleden de con - 

touren. In dit artikel droomt  

Stichting Roof Update met hem mee.

Het dak biedt de oplossing voor de stad van vandaag en morgen

STICHTING ROOF UPDATE

de nieuwe wereld ingericht kan worden. Het is aan de mens 
om New Babylon creatief vorm te geven, afhankelijk van de 
behoeftes die er zijn. “Alles moet mogelijk blijven, alles moet 
kunnen gebeuren, de omgeving wordt gecreëerd door de 
activiteiten van het leven en niet andersom.”

Na een tentoonstelling in het Gemeentemuseum in 1974 
bleef het grootste deel van New Babylon achter in het 
 museum. Constant wilde zijn atelier leegmaken om weer  
te kunnen schilderen. “Het is hier veilig opgeborgen”, zo  
gaf hij destijds aan, “wachtend op gunstiger tijden en toe-
komstige generaties”.

VANDAAG
En het lijkt erop dat deze nieuwe generatie en toekom- 
stige tijden zijn aangebroken. Met de expositie en de  
hernieuwde aandacht voor het gedachtegoed van  
Constant krijgt het dak in de stad een ongekende impuls.  
De Rotterdamse Dakendagen, die plaatsvonden ten tijde 
van de expositie, toonden al een glimp van wat mogelijk is in 
die bovenstad. Architect en visionair Winny Maas refereerde 
aan het werk van de kunstenaar en gaf de bezoekers ook 
fysiek de mogelijkheid de bovenstad te verkennen. Met een 
tijdelijke trap van het Stationsplein naar het dak van het 
Groot Handelsgebouw kon iedereen het nieuwe perspectief 
op leven in de stad ervaren (zie ook Roofs juli 2016). En in de 
afgelopen jaren hebben we met de komst van Google Earth, 
TomTom, en GPS-software geleerd de stad van bovenaf te be-
kijken. We zien onszelf niet alleen als stip op een plattegrond 
van straten, maar ook het enorme potentieel aan daken van 
de gebouwen om ons heen. De grijze vlakken als van die 
daken als een onontgonnen gebied.

Met onze huidige mogelijkheden kunnen we die grijze 
vlakken al zeer nuttig besteden. De groene, blauwe en gele 
 invulling van het dakoppervlak werd ook tijdens de  
Dakendagen in Rotterdam door tal van partijen onderkend. 
De Green Deal Groene Daken 2 streeft ernaar de belem-
meringen weg te nemen die nuttige toepassingen nog in  
de weg staan.

Stichting Roof Update helpt vandaag al diverse gebouw-
eigenaren en gemeenten op weg om hun dakoppervlak 
beter te benutten. De eerste vier door ons ontwikkelde 
daksystemen bieden mogelijkheden voor een groot aantal 
bestaande daken. De Groene Tornado maakt schuur daken 
en daken van aanbouwen in buurten groen en onze oplei-
dingmodules zullen bijdragen aan het bewust worden en 
vergroten van de mogelijkheden op het dak bij beslissers 
en ontwerpers en de makers van de daken van morgen. 
De Stichting zet zich in om de dakbezitter, beleidsmaker, 
architect en ondernemer de juiste informatie, kennis en ge-
reedschappen aan te reiken om de nieuwe mogelijkheden 
op daken ten volle te benutten. Ook dit jaar zullen we u in dit 
vakblad hierover uitgebreid informeren. 

MORGEN
Maar het New Babylon en de visie van Winy Maas gaan nog 
een stap verder dan het benutten van een aantal vierkante 
meters dak. De daken in de stad zien zij niet als afzonder-
lijke dakvlakken die ieder met een nieuwe functie kunnen 
worden ingevuld. Veel meer zijn het de steunpilaren van een 
stad op een hoger niveau. Om echt een bovenstad te zijn, 
moeten de daken onderling verbonden worden. Met onze 
robuuste manier van bouwen hebben we een geweldig fun-
dament gelegd voor het naar boven uitbreiden van de stad. 
Onze kennis van bruggen en viaducten, en de ontwikkeling 
van nieuwe materialen voor ranke, sterke constructies maakt 
de verbinding veilig en mogelijk. 

Constant schetste wandelpaden, gebouwen en trappen 
die ver boven het maaiveld ruimte bieden aan de oplossing 
voor tal van problemen waarvoor de stad zich geplaatst ziet. 
Dan biedt het dak ruimte aan oplossingen van het niveau 
Urban Farmers, de ondernemers die een kas voor stadsland-
bouw realiseerden in Den Haag (zie Roofs september 2016). 
Voor die stad van morgen zijn nieuwe samenwerkingsverban-
den nodig. Zoals Philips en Douwe Egberts ruim 15 jaar gele-

den door samenwerking de Senseo-koffie mogelijk maakten, 
zo zijn verbindingen met ondernemers als Airbnb, zorgverze-
keraars en de game-industrie niet ondenkbaar als er nieuwe 
functionaliteit aan de stad kan worden toegevoegd.

Op daken van gebouwcomplexen kan ruimte worden 
gemaakt voor onze ouderen. Hier kunnen ze in een veilige 
omgeving wandelen, recreëren en tal van activiteiten onder-
nemen waarvoor het in de stad te gevaarlijk is geworden. In 
samenwerking met zorgverzekeraars worden parken, fitness-
ruimtes, bibliotheken en sauna’s ontwikkeld in een omgeving 
die alleen voor ouderen exclusief toegankelijk is. De boven-
stad biedt ruimte aan een kudde groendakschapen. Er 
worden geiten gehoed op de daken van bedrijventerreinen. 
Er ontstaat een levendige concurrentie: welk bedrijventerrein 
levert de lekkerste honing?

De aan elkaar verbonden daken zijn een goede basis voor 
een nieuw transportsysteem. De bevoorrading van winkels 
verloopt via een compact containersysteem over de daken 
van de woningen en gebouwen. Distributiecentra aan de 
rand van de stad maken het niet langer nodig voor vracht-
verkeer om ‘s ochtends vroeg de steden in te moeten. Een 
parcours boven de uitgestrekte buitenwijken van de stad 
geeft wielrenners alle vrijheid hun sport te beoefenen zonder 
gehinderd te worden door zondagsfietsers en wandelaars. 
Het baanabonnement geeft exclusief toegang tot een 
dakdagdeel om ongehinderd je ronden te maken. Door af 
en toe naar straatniveau af te kunnen dalen, of door over te 
steken naar andere wijken op een ander niveau, is een on-
Nederlands hoogteverschil te ervaren. 

De bovenruimte kan ook de plaats zijn van eenvoudige  
‘tiny houses.’ Te verhuren door gebouwbezitters en te 
 bereiken zonder de bestaande bewoners tot last te zijn. De 
bovenstad is een ideale manier voor kampeerders om in de 
stedelijke omgeving toch in de natuur te zijn. De bovenstad 
is mogelijk ook een speelveld voor gaming. Hier is ruimte om 
Pokémon Go-achtige spellen te ontwikkelen zonder overlast 
te veroorzaken voor de bewoners. Tenslotte is de verhoogde 
stad ook een mogelijkheid voor ordebewakers en beveiliging 
om toezicht te houden en zich snel te kunnen verplaatsen.

Alle ingrediënten voor de bovenstad zijn er. Deze generatie 
maakt mogelijk het New Babylon mee! ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Kunstenaar Constant Nieuwenhuys, kortweg Constant  
(1920-2005), was lid van de CoBrA-groep. Vorig jaar toonde 
het Gemeentemuseum in Den Haag het levenswerk van 
Constant: New Babylon, waaraan hij ruim twintig jaar werkte. 
Na de Tweede Wereldoorlog zag Constant hoe alles opnieuw 
moest worden opgebouwd en hoe de samenleving in de 
jaren ‘50 veranderde door de toenemende automatisering. 

De tentoonstelling bracht de ontwikkeling naar New Babylon  
in beeld, waarin de mens zich in de ogen van Constant 
zal ontwikkelen tot een ‘homo ludens’, een spelende mens, 
 creatief, vrij van werk en vrij van grenzen. Boven de bestaan-
de steden worden nieuwe leefomgevingen gecreëerd waar 
iedereen vrij is om te gaan en staan waar hij wil. Een boven-
stad waarvoor de kunstenaar geen vaste vorm omschreef. 
Constant deed slechts suggesties voor de manier waarop 
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Van 6-10 februari 2017 vindt in 

de Jaarbeurs Utrecht een nieuwe 

editie van de BouwBeurs plaats. 

Ditmaal is het thema ‘Voor mensen 

die het gaan maken’. In dit artikel 

een overzicht.

Vakmanschap en digitalisering belangrijke thema’s tijdens BouwBeurs 2017

BOUWBEURS 2017

waarin de bouw zich bevindt. De organisatie vertaalt de 
trends van dit moment in drie pijlers: Digitaal, Vakbekwaam 
en Duurzaam. Bij ‘digitaal’ kan gedacht worden aan BIM en 
3D-modellen, die steeds vaker worden toegepast. Maar een 
thema als ‘e-commerce’ hoort hier zeker ook bij: steeds meer 
bedrijven verkopen hun producten niet alleen via de ‘tradi-
tionele’ routes, maar ook via een webshop. Evenals eerdere 
edities zal ook ditmaal tegelijk met de BouwBeurs de beurs 
Bouw & ICT worden georganiseerd.

Met het thema ‘Vakbekwaam’ wordt ingespeeld op de 
behoefte van vakmensen die is ontstaan na de afgelopen 
periode waarin veel kennis en kunde uit de branche is 
weggevloeid. Daarmee is de behoefte aan vakopleidingen 
gegroeid. Daarnaast gaan de ontwikkelingen steeds sneller, 
wie zijn vakbekwaamheid op niveau wil houden zal zich dus 
moeten blijven leren. Het niveau van de bouw stijgt. Tijdens 
de beurs zal aan de jongere generatie worden getoond wat 
de bouw zoal te bieden heeft. 

Het vrijblijvende van het thema ‘Duurzaamheid’ is verleden 
tijd: het is inmiddels beleid en krijgt daardoor steeds meer 
een verplichtend karakter. Maar wat betekent duurzaamheid 
en welke eisen mag je eraan stellen? Duurzaamheid  
is doorgaans lastig te vertalen naar een ontwerp. Welke 
producten en toepassingen zijn duurzaam en waarom, en 
welke zijn beschikbaar? De exposanten proberen tijdens de 
BouwBeurs concreet en toepasbaar invulling aan het begrip 
‘duurzaamheid’ te geven.

Naast deze thema’s zal ruime aandacht worden besteed 
aan de thema’s ‘gezonde en slimme gebouwen’, ‘kostenbe-
sparende oplossingen’, ‘renovatie’, ‘gezond werken, gezond 
blijven’ (dus: alles wat te maken heeft met veilig werken en 
duurzame inzetbaarheid van de mensen).

WAT IS ER TE DOEN?
Zoals we van de beurs gewend zijn, zullen tal van activiteiten 
worden georganiseerd. 

BIM-theater
In Hal 9 wordt het BIM-theater georganiseerd. Dit omdat het 
hard gaat met de digitalisering van de bouw. Online bouw-
materialen bestellen is normaal geworden, er komen steeds 
meer handige hulpmiddelen voor het opnemen van werk-
zaamheden en maken van planningen. BIM en virtual reality 
geven nieuwe mogelijkheden voor samenwerking, visuali-
satie en het voorkomen van fouten. De toonaangevende 
leveranciers van kennis en software staan op de BouwBeurs 
en presenteren hun oplossingen in het BIM-Theater.

Renovatietheater
In het Renovatietheater (Hal 7) wordt een doorlopend 
programma gepresenteerd van korte presentaties op 
het gebied van duurzaam renoveren. Daarnaast worden 
voorbeeldprojecten uit woningbouw en utiliteit besproken 
en zaken als Nul-op-de-Meter, Passiefhuis en andere zeer 
energiezuinige methodes toegelicht. 

Leerlingenprogramma VMBO en MBO
De BouwBeurs is een prachtige gelegenheid om scholieren 
uit het beroepsonderwijs te laten proeven van de mogelijk-
heden die de bouw te bieden heeft. In samenwerking met 
docenten van de diverse opleidingen wordt een route met 
opdrachten en demonstraties georganiseerd.

Bewuste bouwplaats
Met de toename van het aantal binnenstedelijke bouwlo-
caties en de afnemende tolerantie voor overlast heeft de 
bouwer er alle belang bij om alles goed te regelen op en 
rond de bouwplaats. In de verbindingsgang tussen hal 7 en 
12 wordt in samenwerking met de Stichting Bewuste Bouwers 
gedemonstreerd hoe men dit kan aanpakken.

Nederlandse Bouwprijs
De Nederlandse Bouwprijs wordt al sinds 1991 elke twee jaar 
uitgereikt. Getuige het aantal inzendingen dit jaar, is de  
prijs nog altijd ongekend populair. De jury, onder voorzitter-
schap van prof.dr.ir. Anke van Hal, legde de 100 inzendingen 
langs de meetlat van People, Planet en Profit. Daarnaast 

moesten de inzendingen grensverleggend, innovatief en 
verrassend zijn.

De prijzen worden op maandag 6 februari 2017 tijdens het 
Gala van de Nederlandse Bouw uitgereikt in vier categorie-
en: Gebouwen, Bouwmaterialen & Systemen, Civiele kunst-
werken en Talent met Toekomst.

BouwBeurs Vakplein
Vakbekwaam, veilig en gezond werken staan centraal op 
het BouwBeurs Vakplein. In Hal 12 zijn de hele dag demon-
straties op het gebied van tegelzetten, metsel- en voegwerk, 
verwerking van wapeningsstaal en dakdekken. Tevens is er 
aandacht voor de opleiding Zonnemonteur.

Component Route Passief Bouwen
Over de beursvloer wordt de route Component Route Passief 
Bouwen uitgezet. De route kent twee thema’s, namelijk ‘isola-

tie’ en ‘ventilatie’ en wordt georganiseerd door de  
Stichting Passief Bouwen i.s.m. Jaarbeurs. De routes zijn 
 zelfstandig te lopen of met een gids.

Material Xperience
Via Hal 9 betreedt men het materialenevent  
Material  Xperience, een event rond innovatieve en  
inspirerende materialen.  

Building Tomorrow
Innovatieve materialen, digitalisering en robotisering zetten 
de deur open naar spannende, misschien wel revolutionaire 
vernieuwingen. Het onderdeel Building Tomorrow (Hal 9) 
gaat over deze onderwerpen. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

De tweejaarlijkse BouwBeurs geldt al jaren als de grootste 
ontmoetingsplaats voor de uitvoerende bouw van Neder-
land. De vorige editie (in 2015) trok 72.844 bezoekers. Tijdens 
de komende edities zullen zo’n 550 exposanten op de beurs-
vloer aanwezig zijn, waarmee een lichte groei ten opzichte 
van 2015 wordt gerealiseerd.

DIGITAAL, VAKBEKWAAM EN DUURZAAM
De BouwBeurs is een goede graadmeter van de staat 

De BouwBeurs wordt van 6 tot en met 10 februari 2017 georganiseerd in de 
Jaarbeurs in Utrecht. De beursvloer is dagelijks geopend van 9.30-17.30 uur. 
Op donderdag is er een avondopenstelling tot 20.30 uur. 
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

De Nederlandse Bouwprijs 2017 
bevordert onderscheidend 
vermogen bouw

van een aantal projecten die op een onderscheidende 
 manier zijn verduurzaamd, namelijk het hoofdkantoor van 
a.s.r. in Utrecht en Het 4de Gymnasium in Amsterdam. Bij 
laatstgenoemd project speelde het dak een belangrijke rol, 
met name vanwege de toepassing van PV-panelen. 

Vorig jaar won het stationsgebouw van Rotterdam C.S. in  
de categorie ‘gebouwen’. In de categorie ‘bouwmaterialen 
en –systemen’ won de toepassing van kabelnetgevels in de 
Markthal van Rotterdam. 

TALENT MET TOEKOMST
Tijdens het gala wordt ook bekendgemaakt welke young 
professional de aanmoedigingsprijs Talent met Toekomst in 
de wacht sleept. Talenten die een opvallende bijdrage heb-
ben geleverd aan een inzending en zijn  voorgedragen door 
hun bouwteam, worden om deze reden beloond met de 
aanmoedigingsprijs. In 2015 ging de prijs naar Marc Koehler 
en Bas van Loenen. ■

De Nederlandse Bouwprijs is een initiatief van  
Stichting De Nederlandse Bouwprijs. Het doel van de  
stichting is het bevorderen van de kwaliteit en  
het onderscheidend vermogen van de bouw en het  
stimuleren van het veelzijdige bouwtalent in Nederland.  
Sinds 1991 reikt de stichting de prijs één keer in  
de twee jaar tijdens het Gala van de Nederlandse Bouw  
uit. De prijs kent de categorieën ‘gebouwen’, ‘civiele  
kunstwerken’ en ‘bouwmaterialen en -systemen’. 

ASBESTDAKEN
In de categorie ‘bouwmaterialen en -systemen’ is  
FuturePROOF - Kingspan Energy genomineerd. Met dit 
totaalplan worden oude asbestdaken snel, veilig en kosten-
neutraal verruild voor een innovatief geïsoleerd daksysteem 
met  zonnepanelen. De opdrachtgever betaalt maandelijkse 
leasekosten, waardoor hij vanaf dag één profiteert van de 
energiebesparing. Volgens de jury wordt hiermee een  
slim en innovatief financieringsmodel aangeboden, waar-
door het pro-actief aanpakken van asbestdaken binnen 
handbereik komt.

In de categorie ‘gebouwen’ is gekozen voor de nominatie 

BOUWBEURS 2017

Tijdens het Gala van de Nederlandse Bouw, op 6 februari 2017, zullen  

de winnaars van de Nederlandse Bouwprijs bekend worden gemaakt.

DE VEELZIJDIGHEID  
VAN SOPREMA
SOPREMA - de nieuwe naam van Troelstra & de Vries - is één van ‘s werelds marktleiders op het gebied van 

waterdichtingsoplossingen voor de complete gebouwschil. SOPREMA ontwikkelt, produceert en levert onder 

andere bitumineuze –en synthetische membranen, isolatie en kunststof PMMA harsen.

Tijdens de Bouwbeurs 2017 in Utrecht presenteren wij u, onder een dak van zon, wolken, onweer en 

regen, hoe de producten van SOPREMA de waterdichting van uw gebouw, van woonhuis tot kantoor tot 

parkeergarage, kunnen garanderen. Ook voor isolatiemogelijkheden bent u bij ons aan het juiste adres. 

Laat u informeren en beleef de mogelijkheden van SOPREMA tijdens Bouwbeurs 2017.  

Van maandag 6 t/m vrijdag 10 februari heten wij u welkom op onze stand in Hal 11, stand C.076. 

Heeft u nog geen toegangskaart? Kijk dan even op onze website voor een registratielink, www.soprema.nl. 

ONTDEK 
OOK HET  
XPS-GAMMA  
VAN SOPREMA

Hal 11 Stand C.076
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All-up komt met twee primeurs. Het betreft de acculift van Geda. Daarbij 
wordt het liftgedeelte op een reguliere ladder gemonteerd, zodat deze  
zowel als lift en ladder gebruikt kan worden. De tweede primeur is de  
K1000 RSX van Klaas. Deze bereikt een hoogte van 50 meter, kent een hijslast 
van 6.000 kg en heeft een automatische uitschuifbare jib. Bezoek ons op  
stand 11.B040 in Hal 11!0546 - 544 724

info@all-up.nl

Bezoek ons op de BouwBeurs 2017

6 t/m 10 februari 2017
Hal 11 - stand B056 

IsoBouw staat voor innovatie in isolatie. Met Airpop® (EPS)  
als basismateriaal voor haar isolerende bouwproducten  
zetten zij al jaren de trend in efficiënt en duurzaam  
bouwen. Het IsoBouw- thema tijdens de Bouwbeurs is  
‘Samen betaalbaar bouwen’. Zij zullen dit thema onder- 
bouwen met enkele nieuwe concepten en producten. 

0493 - 498 111 
info@isobouw.nl 
www.isobouw.nl

ISOBOUW SYSTEMS BV

IKO roof concepts  - nl.iko.com

n Één IKO dakpakket
n Compleet projectdossier
n Verzekerde garantie
 10 + 5 jaar

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

n Gecertificeerde IKO roof dakdekkers
n Kwaliteitsborging door BDA Agrémen

Als één van de wereldspelers op het gebied van PIR isolatieproducten beweegt IKO enertherm zich 
voortdurend in de voorhoede inzake innovatieve research & ontwikkeling. Wij investeren al onze  
menselijke en materiële middelen, onze kennis en ervaring om de limieten van onze isolatieproducten 
te verleggen, met als doel steeds betere prestaties, lambdawaarden en verbeterde efficiëntie.  
Dat is onze bijdrage aan een 
duurzame wereld.

VOOR ELKE TOEPASSING EEN OPLOSSING
              VOOR ELKE OPLOSSING EEN IKO ENERTHERM PLAAT

ISOLATIE - www.enertherm.eu

•  secundaire grondstoffen  
(afkomstig van recyclage)

• CO2 reductie

25 % 

Derbigum speelt op het vlak van recycling al jaren een pioniersrol met een uniek 
systeem voor het recyclen van snij-en dakafval. 

Het is de enige Belgische producent die dakafval rechtstreeks in het 
productieproces kan integreren.

Op deze manier wordt het sluiten van de kringloop in de praktijk omgezet: het unieke, 
gepatenteerde systeem behandelt en herwerkt oude bitumineuze dakbedekking 
tot nieuwe grondstof, die dan opnieuw gebruikt kan worden voor de productie van 
milieuvriendelijke dakbedekking.

Derbigum NT is een bitumineuze dakbaan die 
dankzij de toevoeging van Nieuwe Technologieën 
ideaal is voor het ontwerp van ecologische daken 
volgens het principe van de circulaire economie. 

In gebruik samen met de koudlijm Derbibond NT 
wordt het meest ecologisch bitumineus dak op de 
markt verkregen.

Door gebruik te maken van gerecyclede dakbanen 
en hernieuwbare grondstoffen worden er minder 
nieuwe grondstoffen gebruikt wat resulteert in een 
vermindering van CO2-uitstoot van maar liefst 25%.

Derbigum kan een CO2-certificaat afleveren. Vooraf 
wordt de besparing aan CO2 berekend en vastgelegd 
in een certificaat. Zo wordt het mogelijk gemaakt om 
dit mee te nemen in bijvoorbeeld een compleet CO2-
besparingsproces.

Derbigum®

speelt piOniersrOl  
Op gebied van reCyCling

en CO2-reduCtie

Over Derbigum NT, CO2-reductie en circulaire economie

TERUGNAMECERTIFICAAT OUDE DAKBANEN

IMPERBEL NV, Bergensesteenweg 32, 1651 LOT 

waarborgt dat de geleverde DERBIGUM NT-producten 

 m2 ………………………………………………………………….

voor het project:

gesitueerd te: 

Opgeleverd op: 

Gegevens dakeigenaar:

Naam:  

Adres: 

……………………….

teruggenomen zullen worden voor recyclage volgens de voorwaarden en technische richtlijnen in voege 

op het moment van terugname*.

…………………………………………………………………………………….

Sinds 1999 recycleert IMPERBEL nv dakafval voor hergebruik in dakbanen.  

Jaarlijks verwerkt Imperbel meer dan 3.500 ton roofing afval om deze volledig te integreren in de productie van nieuwe dakbanen  

en werkt zo actief mee aan “de ontwikkeling van de circulaire economie”.

 
   Opgemaakt op                   

                   
     te …………………….

 

IMPERBEL nv

 

              Johan Symoens

 

 C.E.O.

 
*Beschikbaar op aanvraag. 

Roofing
Recycling

DUURZAME DAKBEDEKKING
www.derbigum.nl

Bezoek onze stand 
11.C034

Derbigum biedt een 
terugname garantie-certificaat aan. 

In dit certificaat worden projectgegevens 
opgenomen en Derbigum verplicht zich om de 
materialen na het einde van de levensduur conform 
de geldende recyclingeisen weer terug te nemen.
Vandaag is al meer dan een kwart van de 
grondstoffen gerecycleerd bitumen, goed voor 
bijna 4.000 ton per jaar. De ambitie reikt echter 
verder en voor 2020 is ‘zero impact’ als doelstelling 
gezet.

Roofs 230x300+3mm NL.indd   1 16/12/16   16:07



Roofs     3332     Roofs

Onderstaand vindt u een overzicht van de exposanten uit de  

dakenbranche die tijdens de BouwBeurs 2017 aanwezig zullen zijn.

Dakgerelateerde standhouders BouwBeurs 2017

BOUWBEURS 2017

Libra Energy bv
Zonnepanelen en duurzame energie
7.E031

Mapei Nederland bv
Lijmen en kitten
12.D079 en 7.F112

Mawipex bv
EPDM dakbedekking, dakmaterialen
11.A031

Megahout en Plaat
Houttoepassingen voor o.a. dakenbouw
11.E004

Meilof Riks bv
Aluminium dakgoten
8.F014

Meuwissen Bouwproducten bv
Technische bouwfolies en 
 vochtregulerende membranen
11.E040

Mobilane bv
Groendaksystemen
9.A060

Morgo Folietechniek bv
Bouwfolies
11.E053

N.A.G. bv
Dakgoten
7.B117

Nelskamp Dakpannen
Dakpannen
11.C018 en 11.C028

Nestinox bv
RVS bevestigingsmaterialen
11.G068

Isolatiebedrijf Pluimers bv
Isolatie
11.G010

Polytech Kunststoffen
Kunststof dakgoten
11.A007

PSN Groep bv
Personeelszaken
11.F008

PXA Nederland
Reflecterende isolatiematerialen
7.C121

QSWS
Producten voor waterafdichting
11.F005

Quality Roofing Systems bv
Kunststof dakbedekkingen
11.G013

Reppel bv Bouwspecialiteiten
Korrel- en mortelproducten,  
vloeibare dakbedekking
7.B027

REX Panels & Profiles
Profielplaten, dakpanplaten, 
 sandwichpanelen
11.G045

Rockwool bv
Steenwol isolatiematerialen
11.C056

SBD
Arbeidsomstandigheden en 
 arbeidsmarktbeleid.
11.F065

Sievert nv
Dakbranders
11.A069

Skyworks
Ladders en trappen, rolsteigers, 
 valbeveiliging
12.A090

SOPREMA bv
Dakmaterialen
11.C076

Staka Dakluiken
Dakluiken
11.A020

St. Middelkoop & Zn bv
Bouwmaterialen en leidingsystemen
11.G060

Techcomlight bv 
Daglichtvoorzieningen
11.F060

TechnoNICOL bv
Dakmaterialen
11.G081

TECTUM
Opleidingsinstituut
11.F065

Termokomfort Europe bv
Isolatiematerialen
11.E028

Tremco Illbruck bv
Afdichtingen en lijmen
11.B056

Triflex bv
Vloeibare dakbedekkingen
11.B010

Ubbink bv
Energie-efficiency en binnenklimaat
11.C040

Unilin Insulation bv
PIR isolatieplaten
11.D066 en 11.F056

Uzimet bv
Bladlood
11.B051

VEBIDAK
Brancheorganisatie
11.F065

VisscherHolland
Bouwfolies
11.F062

Voestalpine Sadef nv
Koudgewalste stalen profielen
11.G076

Wédéflex Duurzame Daksystemen
Bitumineuze dakbedekkingen
11.A066 en 11.A073

AG. Plastics nv
Daglichtvoorzieningen
11.G046

All-Up bv
Verticaal transport
11.B040

Aluform System GmbH & Co. KG
Aluminium profielplaten voor het dak
11.F083

A.S.F. Fischer bv
Bevestigingsmaterialen
12.B071

A & T Bouwgroep
Dakconstructies, valbeveiliging, 
 dakadvies, aanneming
11.A040

Bauder bv
Dakmaterialen
11.G056

Van den Berg Isolatie
Isolatiematerialen
11.E002

BOzARC
Terrasoverkappingen en carports
11.G064

Böcker Nederland bv
Verticaal transport
7.B050

Brakel Atmos bv
Daglicht en ventilatie
9.A030

Carlisle Construction Materials bv 
EPDM dakbedekkingen
11.D036

Celdex 
Producten voor luchtdicht bouwen
11.D078

Derbigum Nederland bv
Dakbedekkingsmaterialen
11.C034

Emergo Bouwinnovatie
Prefab oplossingen voor nieuwbouw, 
renovatie en transformatie
11.B006

Eternit nv 
Dakpannen, leipannen, golfplaten
11.G075

European Building Supply bv 
Daksystemen en dakaccessoires
11.E082

FAKRO Nederland bv
Daglichtoplossingen
11.A030

Falk Bouwsystemen bv
Dak- en gevelsystemen
11.F080

Fastener Point bv
Bevestigers voor dak en wand
11.G041

Finish Profiles bv
Dak- en gevelbeplating
11.A050

FOAMGLAS
Cellenglas thermische isolatie 
11.F079

Gebr. Bodegraven
Verbindingen voor de bouw
11.B056 

Gilde Software bv
Software
9.A091

Heruvent bv
Daglichtvoorzieningen
11.E022

IKO bv
Dakmaterialen
11.F044

Imerys TC
Dakmaterialen voor het hellende dak
11.D056

I.R.S. B-tech
Dakmaterialen
11.G034

Isobouw Systems bv
EPS isolatieproducten
11.D010

IsoniQ 
Isolatie van details
11.E014

ITW Belgium SPRL
Bouwproducten
12.B046

Kempen Cladding bv
Dak- en gevelbekleding  
en dakbedekking
11.F083

Keylite Dakramen
Dakramen
11.E056

Koston Nederland bv
Isolatie voor spouw, gevel en dak
11.B007

Labor Internationaal bv
Metaal-, hout-, steen- en betonboren
11.C021

Layher bv
Steigersystemen
7.B024

Leadax Loodvervanger
Loodvervangende producten
11.F074
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Mawipex B.V.   
NL-4411 PB Rilland    

info@mawipex.nl
www.mawipex.nl

T  0113 55 77 77  
F  0113 55 77 78

Mawipex maakt deel uit van Tectum Group nv

Adv vakblad FirestoneMawipex_230x300.indd   1 27/05/16   13:40

Bezoek ons op 
de BouwBeurs 2017 

in Hal 11, stand A.031

Sigma-pan EasyLife
Revolutionaire besparing in gewicht met reductie van 30%*

Dachziegelwerke Nelskamp GmbH
Waldweg 6 · D - 46514 Schermbeck 
Telefoon +49 (0) 28 53/91 30-831
Fax +49 (0) 28 53/37 59 
www.nelskamp.nl

·  Betondakpan met extreem laag gewicht van ~ 3 kg/st. 
  (ofwel 30 kg/m2 tegen normaal 42 kg/m2)
·  Minder fysieke belasting voor de verwerker 
·  30% meer pannen te laden, dus veel minder vrachtbewegingen 
·  Minder vrachtbewegingen betekent enorme milieuwinst door CO2 besparing
·  Ook toepasbaar bij minder sterke draagconstructies
·  Te besparen op hout en daardoor innovatieve daken te ontwikkelen 
·  Eigenschappen en maatvoering geheel gelijk aan de standaard betondakpannen
·  Voldoen aan alle eisen volgens DIN/EN 490-491 en DINplus

(*In vergelijking met normale betondakpannen)

11/2016

DAKPANNEN
www.nelskamp.nl

graniet (33)

zwart (02)

oranjerood (01)

Via Bouwbeurs Utrecht informeren wij u over

• Energiedaken van Nelskamp
• Easy Life, de LICHTgewicht beton dakpan
• Dubbele Stormpan SP-10
• Groot in formaat en toch laag in gewicht, F-8 ½

• Nieuwe kleurstellingen
• Dachstick, de nieuwe manier van verankeren
• Samenwerking in techniek en esthetica

Wij zien u graag in Hal 11 - stand C018 én C028

info@nelskamp.nl
www.nelskamp.nl

nelskamp-bouwbeurs230x300mm.indd   1 22-12-16   15:27
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Van 29 november t/m 1 december 2016 vond in de  

Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch de tweede editie  

plaats van Future Green City, een driedaags  

vakevent rond innovatie, groen en duurzaamheid  

voor de leefbare, duurzame stad van de toekomst.  

De eerste beursdag stond in het teken van groen.

PROJECTBESCHRIJVING

De eerste stapjes daarvoor zijn inmiddels gezet.” Hiermee 
doelde Samsom op het Energieakkoord. Er is wel een vervolg 
nodig vond hij, met een Energieakkoord 2.0, een Klimaatwet 
en een nieuw op te richten Nationale Investeringsbank.

INNOVATIE-AWARD
In de steden van de toekomst zijn innovaties van grote waar-
de. Tijdens Future Green City toonden diverse leveranciers 
hun oplossingen op het gebied van water, infra, beplanting 
en bouw. Aan één van hen werd de Future Green City Award 
toegekend, een aanmoedigingsprijs die speciaal voor dit 
event is ingesteld. VHG-directeur Egbert Roozen reikte de prijs 
uit aan Mobaco-A. Deze organisatie speelt in op de sociale 
duurzaamheid, educatie en zelfwerkzaamheid. Het ontwik-
kelde een dynamisch flexibel concept waarbij de gebruiker 
op een eenvoudige manier zelf, of met behulp van andere 
bewoners zijn eigen woonunit bouwt, met verantwoorde ma-
terialen, zonder afval en circulair. Daarmee biedt Mobaco-A 
een oplossing voor een brede groep mensen die woningen 
nodig heeft voor kortere of langere termijn, wereldwijd. “Deze 
startup getuigt van lef en sluit enorm aan op een actuele 
behoefte”, aldus Roozen.

PRESENTATIES
Het middagprogramma bood een keur aan presentaties. 
Zo vertelde Hugo Backx, directeur GGD GHOR Nederland, 
hoe de inspanningen van zijn organisatie ervoor hebben 
gezorgd dat de nieuwe Omgevingswet bepalingen bevat 
op grond waarvan gemeenten meer dan voorheen gezond-
heidsrisico’s kunnen beperken. “Er moet sterker over gezond-
heid worden nagedacht bij het inrichten van de ruimte, 
de Omgevingswet biedt daarvoor kansen”, aldus Backx. 
De GGD is nu bezig om met diverse partijen een toolbox te 
maken voor gemeentebestuurders. Branchevereniging VHG 
heeft aangegeven graag mee te denken over de toevoe-
ging van groen daarin.

Andere sprekers waren onder andere Jeanet Kullberg 
 (Sociaal Cultureel Planbureau), Jolanda Maas   
(VU Amsterdam), Bob Ursem (TU Delft) en Leendert Koudstaal 
(Gemeente Den Haag). 

FLORIADE
In de middag boog een enthousiaste groep studenten, 
ondernemers en leveranciers zich over twee bijzondere 
projecten voor de Floriade waarin tot uiting komt wat de 
groenbranche toevoegt aan een leefbare en duurzame 
samenleving. 

Diederik Samsom, toenmalig fractievoorzitter voor de  
Partij van de Arbeid, opende het event, samen met  
Jan Hoskam, wethouder Duurzaamheid van de gemeente 
’s-Hertogenbosch. Samsom zei onder de indruk te zijn van 
de vele geweldige initiatieven op het gebied van duurzaam-
heid in Nederland. Initiatieven die mogelijk zijn door een 
combinatie van visie, lef en samenwerking tussen overheid 
en bedrijven. “In dit kleine landje ‘riegelt’ het van de uitvin-
ders en de ondernemers die dit land en de wereld kunnen 
veranderen. En als wij als politiek de ruimte geven en durven 
investeren, dan gáán we dit land en de wereld veranderen. 
Dan kan Nederland in 2030 de innovatiedelta van Europa 
zijn, koploper op het gebied van maakindustrie, wereldspeler 
op het gebied van duurzame technologie.

Platform voor groene verbindingen

‘s Avonds organiseerde Branchevereniging VHG een vak-
avond voor haar leden waar NOS- weerman en poolklimaat-
deskundige Peter Kuipers Munneke een heldere toelichting 
gaf op de klimaatveranderingen.

DELTAPLAN GROEN
VHG-directeur Egbert Roozen kijkt tevreden terug. “De ver-
schillende presentaties en workshops boden tal van ‘haak-
jes’ waarmee we groen nadrukkelijker kunnen profileren, 
agenderen en verbinden met maatschappelijke ontwikke-
lingen. Zo kunnen we groen en gezondheid koppelen en op 
nationaal niveau verder onder de aandacht brengen. Juist 
op landelijk niveau is er beleid en sturing nodig om de meer-
waarde van groen ten volle te benutten. Daarom hebben  
we een Deltaplan Groen opgesteld, als aanzet voor een 
groene paragraaf in het Regeerakkoord.”

Future Green City werd georganiseerd door 
 Branchevereniging VHG, Vereniging Stadswerk en het  
netwerk van milieuprofessionals (VVM). ■

PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom en wethouder Duurzaamheid Jan Hoskam 

van de gemeente ’s-Hertogenbosch openen Future Green City met het planten  

van groen.

Diederik Samsom: “Nederland kan in 2030 de innovatiedelta van 

Europa zijn, koploper op het gebied van maakindustrie, wereldspeler 

op het gebied van duurzame technologie.”

“ ER MOET STERKER OVER  
GEZONDHEID WORDEN  
NAGEDACHT BIJ HET INRICHTEN  
VAN DE RUIMTE, DE OMGEVINGS-
WET BIEDT DAARVOOR KANSEN”
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Nu er steeds meer aanbieders van zonne-energie  

bijkomen, is het  belangrijk dat de kwaliteit inzichtelijk  

wordt gemaakt. Hiertoe is recent het keurmerk  

Zonnekeur in het leven geroepen. Voor de  producten  

en de installateurs die het keurmerk voeren,  

gelden strenge criteria die worden getoetst door  

onafhankelijke partijen.

Keurmerk voor aantoonbare 
kwaliteit zonne-energie 
en zonnewarmte

ZONNE-ENERGIE

CRITERIA
Elke Zonnekeur-installateur voldoet aan een groot aantal 
strenge criteria, die zijn samen te vatten in drie onderdelen: 
vaardigheid, bedrijfsvoering en producten. 

Vaardigheid
De installateur is erkend door het onafhankelijke KvINL 
 (Kwaliteit voor Installaties Nederland, voorheen SEI) . Deze 
erkenning vereist aantoonbare bekwaamheid op alle gebie-
den van het vak: van de theoretische kennis over werking en 
rendement van zonne-energie tot en met montage op het 
dak en aansluiting op lichtnet of waterleiding. De vaardig-
heidseisen zijn beschreven in de Europese richtlijn Hernieuw-
bare Energie (RES directive) en door de overheid erkend. De 
theorie-examens op dit gebied worden afgenomen door 
exameninstituut CITO en de praktijkexamens door gecertifi-
ceerde instellingen.

Bedrijfsvoering
De installateur houdt zich aan geldende normen en voor-
schriften. Daaronder vallen ook normen voor veiligheid van 
de opgeleverde installatie. Hij houdt een degelijke adminis-
tratie bij van elke installatie, zodat eventuele problemen later 
goed op te sporen zijn.

Producten
De installateur levert producten van aantoonbare kwaliteit. 

De kwaliteit van zijn producten is door uniforme product-
specificaties vergelijkbaar en toetsbaar. Hij biedt minimaal  
5 jaar garantie op de geleverde materialen. Op het werk van 
de installateur is de garantie conform de bepalingen van 
UNETO-VNI (18 maanden op het werk en 3 jaar op de capa-
citeit). Hij voorziet de klant van een duidelijk opleverformulier 
en alle relevante garantiebepalingen.

HANDHAVING
Goede handhaving is van essentieel belang voor de be - 
trouwbaarheid van Zonnekeur. Er wordt daarom met regel-
maat getoetst of de certificaathouder voldoet aan de 
geldende beoordelingsrichtlijn op dit gebied. Elke twee jaar 
wordt een administratieve controle uitgevoerd en een con-
trole van een gerealiseerde installatie. Bij voorkeur wordt eerst 
een administratieve controle uitgevoerd en in het opvolgen-
de jaar een installatiecontrole.

Het keurmerk is bestemd voor elk in Nederland gevestigd be-
drijf dat actief is op het gebied van zonnestroom en/of zon-
newarmte. De vaardigheid op het gebied van zonne-energie 
(aantoonbaar met een KviNL-erkenning voor zonnestroom 
en/of zonnewarmte) kan met dit keurmerk worden aange-
toond. Op de website van Zonnekeur staan alle gecertificeer-
de installateurs vermeld. ■

De solarmarkt is nog jong. Hierdoor is voor de markt in veel 
gevallen nog onvoldoende duidelijk wat kwaliteit is, en welke 
partijen die kwaliteit bieden. Iedereen wil een goed product 
voor een goede prijs, maar de weg naar het systeem dat in 
de betreffende situatie het meest gunstig is, en de partij die 
deze op een verantwoorde manier kan installeren, is nog niet 
voor iedereen gemakkelijk te vinden. 

Op initiatief van branchevereniging Holland Solar is het kwali-
teitskeurmerk Zonnekeur Installateur ontwikkeld. Het keurmerk 
is ontwikkeld in samenwerking met UNETO VNI, Duurzame 
Energie Prestatie Keur (DEPK) en RVO als vertegenwoordiger 
van de Nederlandse overheid. Er zijn twee typen keurmerken, 
namelijk een keurmerk voor installateurs en een product-
keurmerk voor boilers. Het keurmerk Zonnekeur-Zonneboiler 
bestaat al enkele jaren en geeft aan dat de zonneboiler 
voldoet aan de Europese en Nederlandse normen en 
 regelgeving. 

In dit artikel gaan we alleen in op het keurmerk voor instal-
lateurs van zonne-energie. Dit keurmerk is in 2013 geïntro-
duceerd en is specifiek bestemd voor bedrijven die zijn 
betrokken bij het ontwerp, de montage en het beheer van 
zonnestroom- of zonnewarmtesystemen. Maar wat houdt het 
precies in? In dit artikel vindt u een algemene uiteenzetting. 
In een vervolgartikel zullen wij dieper ingaan op de inhoud 
van het keurmerk.

Roofs     39

Op deze foto is niet te zien dat rekening is 

gehouden met veiligheid. Het collectieve 

hekwerk is buiten beeld gebleven, maar 

was wel degelijk aanwezig.



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

Aabo Eurolite 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. 

Aabo Eurolite Slate   Hoogwaardige rubber dakleien Blijvend mooi, weer of geen weer.
 
Aabo Eurolite 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 Aabo Eurolite Slate is blijvend 
mooi. In tegenstelling tot originele natuurleien 
en dakpannen kan het niet breken, splijten of 
kapotvriezen. Omdat het geen kleurcoating heeft 
kan deze ook niet slijten noch afpellen. Bovendien 
is Aabo Eurolite slate in hoge mate zelfreinigend. 

Een pantser tegen extreem weer.

Álles voor het dak. www.aabo.nl

Aabo Trading Almere B.V.
T:088-9965535, alme@aabo.nl
Aabo Trading Amsterdam B.V.
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Dakspecialisten op internet

www.euroaluminium.nl

www.vebidak.nl

www.vrf.eu

www.flowlight.nlwww.firestonebpe.nl

RubberGard™ EPDM 
en UltraPly™ TPO Daksystemen

www.btl.nl

www.domelichtstraten.nl

www.zinkmeesters.nl

www.aabo.nl

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.

AABOSOLAR
Zonnestroomsystemen voor elk dak.

AABOZINK

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabo�x.nl

DakInspectie DakInspectie DakInspectie
AdviesBuro

AABOTOOLS
Gereedschap voor professionals.

www.aabotools.nl

«tools for 
professionals»

www.leister.nl We know how.

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

www.weversbv.nl

Gereedschappen & machines
voor loodgieters & installateurs

www.weversbv.nl

www.continu-isolatie.nl

www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

www.daktechniekholland.nl
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Georges Timmermans van CIR - Isolatie Raad opende de 
dag met de constatering dat we in een somber klimaat 
leven. Er heerst onzekerheid en crisis en ook op politiek vlak 
gebeuren er wereldwijd bijzondere zaken. De blijvend lagere 
energieprijs is volgens Timmermans niet per se negatief voor 
de isolatiesector, want zo wordt er extra financiële ruimte 
gecreëerd voor energie-efficiënte investeringen. Daarbij wees 
hij vooral naar de nieuw- en verbouw van alle types utiliteits-
gebouwen, waar nog veel kansen liggen. Daar kan en moet 
na-isolatie optimaal geïntegreerd worden. 

Vervolgens was het de beurt aan Gert Huybrechts, Econo-
misch Adviseur bij de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), 
om het potentieel van commerciële en industriële bouw 
richting 2030-2050 in te schatten. Hij bekeek daarbij het aan-
tal sloopvergunningen en het aantal bouwvergunningen, 
die behoorlijk constant bleken te zijn. Wanneer de huidige 
renovatietrend wordt aangehouden, zal tegen 2050 circa 
70% uitgevoerd zijn. De vraag is natuurlijk: wat te doen met 
de resterende 30%. Huybrechts brak ook een lans voor  

De resultaten van de studie Kostenoptimale energieprestatie 
eisen niet-residentiële gebouwen en de rol van de gebouw-
schil werden gepresenteerd door dr. ir. Wout Parys (KULeuven 
– Bouwfysica). 

In de middag lichtte An De Schryver (DUBIT Odisee Aalst) 
vraagstukken uit de aannemerspraktijk toe, op basis van 
de resultaten van het PWO-project ‘Energieprestatie van 
commerciële en industriële gebouwen’. In haar zoektocht 
naar gebouwen in deze categorie werd onder meer nage-
gaan welke de bepalende factoren zijn voor de energiebe-
hoefte inzake verwarming en koeling, welke maatregelen 
gepaard gaan met welke investering en welke de kostenopti-
male oplossingen zijn. De luchtdichtheid kwam in alle geval-
len als een belangrijke en bepalende factor naar voren. 
De Schryver benadrukte het belang van een kwalitatieve 
uitvoering, een gedegen opleiding en de impact van het 
verbeteren en meten van de luchtdichtheid.

Johan Caeyers, zaakvoerder van Raco bvba vertelde dat 
de berekende verliezen vaak enorm verschillen van de 
werkelijke verbruiken. Zijn advies was dan ook duidelijk: zoek 
altijd de aansluiting tussen de berekende waardes en de 
meetresultaten, bevraag de gebruikte rekenmethodiek en 
de gegevensinput en zoek naar externe invloeden die het 
verschil kunnen verklaren. 

PV
Het onderwerp ‘PV-panelen op platte daken in de praktijk’ 
was een kolfje naar de hand van Marcus Peeters van hoge-
school Odisee, die op een bijzonder geanimeerde manier 
tips gaf over de plaatsing van zonnepanelen op industriële 
platte daken. Er is veel vrije dakoppervlakte beschikbaar 
en de prijzen van de panelen tuimelen naar beneden, 
maar het blijft volgens de heer Peeters specialistenwerk. De 
vraag is enkel: wie is dan die specialist? De dakdekker? De 
installateur? De PV-systemen met de minste impact op het 
dak zijn intussen van de markt verdwenen en tegenwoordig 

wordt die beheerst door de silicium oplossingen (monokris-
tallijn, polykristallijn, amorf) door de sterke en aanhoudende 
prijsdaling daarvan, door het dak bevestigd, op het dak 
gekleefd of los op het dak met ballast. Hij besprak verder 
de invloed van de wind en van beplanting in de buurt van 
de panelen (kleine planten worden ook groot) en gaf een 
aantal praktische tips en algemene aanbevelingen om tot 
een optimaal resultaat te komen. 

Na enkele laatste vragen en antwoorden en een slotwoord 
door Georges Timmermans werd iedereen bedankt voor de 
komst en uitgenodigd op de afsluitende receptie om nog 
wat na te praten over deze zeer goed gevulde studiedag. 

De volgende, 18de Isolatiedag wordt georganiseerd op  
26 september 2017 in het Ingenieurshuis in Antwerpen en 
heeft als thema ‘isolatie- en energieprestatie van overheids-
gebouwen’. ■

BIM en nieuwe samenwerkingsvormen. BIM staat voor 
 Building Information Model en behelst een digitaal 3D model 
van het volledige bouwwerk dat betere inzichten moet ver-
schaffen in het ontwerp en lagere faalkosten als resultaat. 

KOSTEN VAN GEÏNSTALLEERD VERMOGEN
Paul Van den Bossche (WTCB - Labo Verwarming en Ventilatie) 
waarschuwde in zijn uiteenzetting over de bepaling van de 
benodigde vermogens dat de kosten van het geïnstalleerd 
vermogen niet over het hoofd mogen worden gezien. Ver-
mogen is immers niet ongelimiteerd en vrij beschikbaar. Om 
te beginnen is er de investering in apparatuur (bijvoorbeeld 
warmtepompen), maar ook de ruimte die in beslag wordt 
genomen, netbeschikbaarheidsvergoedingen waarmee 
rekening moet worden gehouden, de capaciteit van de op-
pervlakteverwarming, kosten voor onderhoud en vervanging, 
etc. De effecten van ‘energiebesparende’ ingrepen kunnen 
verschillend zijn voor vermogen en energie. Vandaar dat 
de aspecten energie en vermogen parallel geëvalueerd 
moeten worden voor de diverse ingrepen in een gebouw. 

Op donderdag 29 september 2016 werd 

in het Ingenieurshuis in Antwerpen de 

jaarlijkse Isolatiedag georganiseerd 

door ie-net ingenieursvereniging vzw, in 

samenwerking met CIR Isolatie Raad en 

het WTCB. Deze 17e editie stond in het 

teken van nieuw- en verbouw van com-

merciële en industriële gebouwen en 

wilde een antwoord bieden op de vraag 

hoe men de isolatie- en energieprestatie 

kan verbeteren. 

Focus op nieuw- en verbouw commerciële en industriële gebouwen

17E ISOLATIEDAG

Gunther Guinée
Georges Timmermans van CIR - Isolatie Raad.
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Energiebesparing door 
toepassing zonne-energie

ZONNE-ENERGIE

Op het dak van Matex Deuren in De Meern wekken 346 zonnepanelen sinds 

mei 2016 duurzame energie op. Directeur André aan de Stegge is enthousiast: 

“Het is een rendabele investering. De energiebesparing is gigantisch: bijna 

10.000 euro per jaar. Wat we over hebben, leveren we 

weer terug aan de energieleverancier. Op basis van 

een energiescan en energieadvies van de gemeen-

te hebben we verder alle energiebesparende maat-

regelen in ons bedrijfspand doorgevoerd.”

Haal de zuiverende werking 
van de natuur naar uw dak.

Als het om milieuvriendelijk bouwen gaat kan een 
dak vandaag de dag een belangrijke rol spelen. Dit 
kan simpelweg door hitte te reflecteren en zo in 
de zomer extra verkoeling te geven, maar ook zeer 
inventief door dakbedekking toe te passen met een 
afstrooilaag die een neutraliserende werking heeft 
op schadelijke stoffen in de lucht.
 
Aabo Trading presenteert een aantal uitstekende 
oplossingen waarmee u deze wonderbaarlijke 
werking van de natuur naar het dak haalt...

Deze dakbedekking heeft een speciale 
voorbehandelde TiO2 titaniumwit gecoate 
leislag met een luchtzuiverende werking. 
Onder inwerking van UV-straling zorgt 
de witte coating namelijk voor een 
neutralisatie en reductie van stoffen die 
bijdragen aan het smog- en broeikaseffect 
zoals NOx en SOx. 
 
De voorbehandelde leislag bovenlaag heeft 
een helder titaniumwitte kleur met een 
hoge stralingreflecterende werking. Deze 
zorgt voor een gereduceerde hittedoorslag 
en daarmee tot ca. 50% minder opper-
vlaktewarmte op het dak. Bovendien vult 
dit in het warme zomerseizoen de werking 
van de dakisolatie aan en leidt zo tot veel 
minder airco-kosten en dus ook indirect tot 
een beperking van CO2-uitstoot.

Aabotop Coolroof & Clean Air White
Hittereflecterende en luchtfilterende TiO2 coating

Olivijn bindt en neutraliseert het schadelijke 
CO2 uit de ons omringende atmosfeer. Het 
zuivert daardoor de lucht van schadelijke 
stoffen. Wij voeren in ons assortiment 
een tweetal dakbanen voorzien van deze 
bijzonder verantwoorde afwerking, elk met 
haar eigen Olivijn gradatie.

AaboTop-GROF Olivijn GRANULAAT 
Een royale toplaag met een grof Olivijn 
afstrooiing die qua eindresultaat doet 
denken aan natuurlijke grijs/groene leislag.

AaboBond-Olivijn-SAND
Al onze fijn bezande dakrollen zijn al sinds 
lange tijd standaard aan de bovenzijde 
voorzien van Olivijn vermalen tot 
zandgradatie.

AaboTop Olivijn & AaboBond Olivijn
Unieke direct CO2 reducerende Olivijn bovenlaag

Álles voor het dak. www.aabo.nl
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Matex is een familiebedrijf dat al meer dan vijftig jaar 
 be drijfsdeuren produceert, levert, monteert en onderhoudt. “ 
De deurenmarkt is ook aan het verduurzamen,” legt  
Aan de Stegge uit. “We leveren steeds meer snelroldeuren 
die in grote hallen gebruikt worden voor afscheiding van 
ruimtes en voor het beperken van warmteverlies. Ook zijn 
onze  deuren veel beter geïsoleerd dan vroeger en wordt er 
meer met timers gewerkt: zo voorkom je dat deuren te lang 
 onnodig open staan.” 

ENERGIESCAN
“De gemeente Utrecht heeft ons op het groene pad gezet”, 
vertelt Aan de Stegge. “Tijdens een bijeenkomst van de 
Bedrijvenkring Oudenrijn gaf een energieadviseur van de 
gemeente een presentatie over energiebesparende maatre-
gelen en Green Deal. Wij als ondernemers werden uitgeno-
digd een energiescan te laten doen voor 200 euro. Als we 
met de adviezen aan de slag zouden gaan, dan ontvingen 
we dit bedrag weer terug. Dit leek mij een goed idee. De 
timing was ook gunstig, want we wilden ook net ons 15 jaar 
oude bedrijfspand een grote onderhoudsbeurt geven. Zo 
was bijvoorbeeld ons dak aan vervanging toe.”

Energiepartners voerde namens de gemeente de energie-
scan uit. Aan de Stegge: “Complimenten: we kregen een 
mooi overzicht van ons energieverbruik, inclusief de grote 
verslinders. In het bijgeleverde energieadvies stonden  
alle grote en kleine energiebesparende maatregelen die we 
konden nemen met een overzicht van kosten en opbreng-
sten.” Het bedrijf is voortvarend aan de slag gegaan en heeft 

alle voorgestelde maatre-
gelen genomen. “Samen 
met het opknappen van 
ons pand een forse investe-
ring. Maar als familiebedrijf 
hoeven we geen uitgebreide investeringsplannen te overleg-
gen aan allerlei stakeholders, want het zijn onze eigen mid-
delen. Mijn twee broers en ik vonden energiebesparing en 
zonnepanelen een goed idee: we willen groen zijn.”

BESPAREN MET ZONNE-ENERGIE
De grootste investering en besparing leveren de 346 zon-
nepanelen (90 kW in totaal) op. “De aanschaf bedroeg ruim 
90.000 euro,” vertelt Aan de Stegge. “Energiepartners heeft 
voor ons een subsidie Duurzame Energie (SDE) aange-
vraagd. Jaarlijks ontvangen we nu circa 10.000 euro subsidie. 
De hulp van het adviesbureau hierin was wel belangrijk. Het 
is mijn vak niet en ik heb het als ondernemer druk genoeg.”

Via een tool op de computer kan Aan de Stegge elk mo-
ment zien wat de zonnepanelen opwekken. Wat niet wordt 
gebruikt in de weekenden, wordt weer teruggeleverd aan 
de energieleverancier. “We hebben inmiddels het Milieucer-
tificaat ISO 14001 gehaald,” besluit hij. “Dat gaat verder dan 
energiebesparing en neemt bijvoorbeeld ook de afvalschei-
ding mee. Je ziet duurzaamheid standaard worden in de 
markt en dat is een goede zaak voor het milieu. Mijn bood-
schap: groen is goed en je kunt ook nog fors besparen.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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agenda
25 januari 2017 
Solar Business Day
Landgoed de Horst te Driebergen
Info: www.solarsolutions.nl

25-27 januari 2017
Intersolution 2017
Flanders Expo te Gent (B)
Info: www.intersolution.be

6-10 februari 2017 
Bouwbeurs 2017 
Jaarbeurs te Utrecht
Info: www.bouwbeurs.nl

16-26 februari 2017
Batibouw 2017
Brussels Expo te Brussel (B)
Info: www.batibouw.be

22-23 maart 2017 
Solar Solutions Int.
Expo Haarlemmermeer
Info: www.solarsolutions.nl

24 maart 2017 
Prijsuitreiking DakAward 
Hotel Zuiderduin te Egmond aan Zee
Info: www.dakvanhetjaar.nl

P E R S O N A L I A

CCM Europe bv
Derk Oosting is per 15 november 2016 het team van CCM Europe 
komen versterken als Key-accountmanager in de regio  
Noord-Oost Nederland voor de merken 
RESITRIX® en HERTALAN®. Oosting heeft 
ruime ervaring in de dakenwereld,  
onder andere bij Derbigum en  
Rockwool. 

Wouter Worm verruilt  
per 1 januari 2017 zijn functie  
als Key-accountmanager NL  

voor Area Sales Manager. Hij zal 
 voortaan de klanten in  Scandinavië  

en Zuid-Europa bedienen.

Jos Lichtenberg houdt  
afscheidslezing
Op vrijdag 16 december jl. hield  
Jos Lichtenberg zijn afscheidslezing 
in het Auditorium van de Technische 
Universiteit Eindhoven. Daarin is hij uit-
gebreid ingegaan op de stappen die 
de afgelopen jaren zijn gezet en de 
wijze waarop de diffusie van Slimbou-
wen plaats heeft gevonden. In 2004 
introduceerde Lichtenberg tijdens zijn 
Intreerede aan de TU/e het begrip 
Slimbouwen. Hij zag deze visie destijds 
niet als een bouwmethodiek, maar 

als middel om innovatie in de bouwsector aan te jagen. Inmiddels zijn er tientallen projecten 
volgens de visie gerealiseerd. Nu is het tijd voor een volgende stap, waarbij Slimbouwen de 
benodigde kanteling in de bouwsector kan faciliteren. 

Lichtenberg is niet van plan om te stoppen met zijn activiteiten in de sector. Zo is hij onder 
meer een samenwerking gestart met Monique Donker-Blacha, onder de namen Off Road 
Innovations en Slimgebouwd. Vanuit deze twee samenwerkingsinitiatieven blijft hij actief met 
ondersteunen van bedrijven bij allerlei innovatietrajecten. 

Nieuw gootsysteem voor na-geïsoleerde daken
Bij het na-isoleren van een hellend dak wordt 
de pannenlijn verhoogd. Het gevolg is dat de 
afwatering via de bestaande dakgoot en de 
aansluiting met het ongeïsoleerde dak van de 
buren een uitdagende klus wordt, zowel bouw-
kundig als esthetisch. 

Om dergelijke knelpunten snel en eenvoudig 
op te lossen, introduceert IsoBouw de SlimFix 
RenoGoot. Met dit gootsysteem kan een met 
SlimFix nageïsoleerd dak in enkele handelingen 
waterdicht worden afgewerkt. Bouwkundige 
aanpassingen, zoals het vervangen van de 
bestaande goot, worden hiermee overbodig. Bovendien leidt dit tot een esthetisch eindresultaat. 

Vluchtelingen krijgen kijkje in de keuken
Naar aanleiding van de eerste Dag van de Isolatie (5 november 2016) is 
door NRP Spaar het Klimaat een verbinding gelegd tussen één van haar 
partners, RegioIsolatie en New Dutch Connections (NDC). NRP Spaar het 

Klimaat heeft in 2015 een studie gedaan naar het effect op werkgelegen-
heid van haar voorstellen voor energetisch renoveren en aangeboden 

aan de voorzitter van de SER, Mariette Hamer. Als de voorstellen wor-
den overgenomen door partijen in het SER energieakkoord, zijn er bijna 
40.000 banen te verwachten in de bouw- en installatiesector. NRP Spaar 

het Klimaat constateert dat door de crisis in de bouwwereld een ‘gat’ 
is ontstaan in de capaciteit. Deels zal dit door automatisering en prefab 
kunnen worden gedicht in de nieuwbouw. In de bestaande bouw is dat 
vaak onmogelijk. In dat kader wil NDC een oriëntatiecursus starten voor 

vluchtelingen die interesse hebben in een baan in de bouw.

BTL Advies opent nieuwe vestiging in West-Nederland
Vanaf januari 2017 neemt BTL Advies de activiteiten van Bureau Groenadvies Dak- en Gevel-
groen over en opent het in West-Nederland een nieuwe vestiging. “We vinden het belangrijk 
dat onze klanten altijd met de expert aan tafel zitten”, vertelt David van Uden (Operationeel 
Directeur BTL Advies). “Daarom wordt deze vestiging geleid door Albert Jan Kerssen. Als eige-
naar van Bureau Groenadvies Dak- en Gevelgroen kent hij het klappen van de zweep.”

“Met 15 jaar ervaring in advies- en ingenieurswerk ben ik gespecialiseerd in dak- en gevel-
begroeiingen en de klimaatbestendige stad”, vertelt Kerssen. “Het leggen van verbindingen 
tussen groen en de bouw, civiele techniek en watermanagement zijn hierin essentieel.” Hij 
is betrokken geweest bij het Deltaprogramma en was projectleider binnen de NEN-norm-
commissie ‘Begroeide Daken’. Hij is auteur van het Handboek Groene Daken, redactieme-
dewerker bij Roofs en gastdocent bij diverse erkende opleidingsinstellingen. 

Kerssen: “Bureau Groenadvies Civiel en Stedelijk Groen te Haarlem gaat zelfstandig verder, 
maar ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging en een toonaangevende organisatie waar mijn kennis en expertise 
beter tot hun recht komen. Dit heb ik bij BTL Advies gevonden.”

Eerste VIBE-certificaten uitgereikt aan VSB-leden
Met de uitreiking van de eerste VIBE-certificaten aan 

Hertel, Van der Panne Steigerbouw en Limburgs Steiger-
bouw- en Bouwbedrijf heeft de Vereniging van Steiger-, 

hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven het VIBE pilot-
project afgerond. VIBE staat voor Veiligheid In Beweging. 

Het is een door VeiligheidNL ontwikkelde aanpak voor 
branches en bedrijven. VSB neemt actief deel aan VIBE 
en leden kunnen dan ook aan de slag om gezond en 
veilig gedrag op de werkvloer te stimuleren en veilig te 

werken. Daarbij krijgen zij de hulp van de VIBE-facilitators. 
Zij beschikken over handvatten op het gebied van 

faciliteren, presenteren, actief luisteren, feedback geven, 
overtuigen, stimuleren en omgaan met weerstand. 

Vernieuwde website 
De website van Knauf is vernieuwd. Hij 
is responsive, biedt uitgebreide en snel 
vindbare productinformatie, product-
wijzers en andere relevante content 
voor professionele verwerkers. De 
website draagt bij aan het doel van 
de isolatiefabrikant om als bouwpart-
ner op te treden.

Albert Jan Kerssen.
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Gebouwgeïntegreerde zonnepanelen kunnen duurzaamheid verder helpen
De opschaling van de productie en uitrol in de Nederlandse markt van zonnepanelen die in gebouwen ge-
integreerd zijn, is mogelijk maar ook uitdagend. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centre of Expertise NEBER 
en Zuyd Hogeschool in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zij inventariseerden de 
faal- en succesfactoren in de ontwikkeling en de toepassing van Nederlandse building-integrated photovol-
taics (BIPV-)producten. Daarnaast inventariseerden ze de kansen en belemmeringen voor de toepassing van 
BIPV en de rol van verschillende belanghebbenden.

Positieve verwachtingen in hele bouwketen
In de totale bouwketen is de orderportefeuille met een tiende maand toegenomen naar 7,1 maand. De bouw-

bedrijven en installatiebedrijven zagen opnieuw een verbetering van de werkvoorraad. De werkvoorraad van de 
architectenbureaus bleef na de eerdere stijging stabiel. De ingenieursbureaus lieten een lichte teruggang zien, maar 

verwachten een verbetering in de komende drie maanden. Alle conjunctuurindicatoren wijzen voor de komende 
periode op een verdere productiegroei en banengroei bij alle schakels in de bouwketen. Bedrijven ervaren nu al 

problemen bij het aantrekken van goed gekwalificeerd personeel. Met deze voorspoedige ontwikkelingen zal een te-
kort aan gekwalificeerd personeel ontstaan. Dit blijkt uit de onlangs gepresenteerde Monitor Bouwketen najaar 2016.

Gebarsten PVC dakbedekking door vorst
In Son werd een dak gerenoveerd en  

daarvoor moesten de dakdekkers over  
een ander oud PVC dak lopen. Op maandag-
ochtend 28 november 2016, na de eerste vorst 

van het jaar, liep de voorman van het betrokken 
dakdekkerbedrijf over het dak. Na 20 meter  

gelopen te hebben, hoorde hij een ‘knal’. Ruim 
500 m² dak barstte rondom hem. Het betreft een 

ongewapende PVC op een scheidingslaag op 
cellenbeton. Op  onderstaande foto’s ziet u de 

dramatische  gevolgen. Na constatering van de 
schade is door de klant Dakbehoud Nederland® 

erbij geroepen voor hersteladvies.

STABU Bouwbreed MS Office Word Add-in
Vlak voor de kerst 2016 lanceerde STABU een nieuwe implementatie van Bouwbreed, een zogenaamde MS Office Word Add-in.  

Hiermee kunnen de licentiehouders van STABU de kennis en actuele informatie van ‘Bouwbreed’ gebruiken  
en verwerken binnen de tekstverwerker Microsoft Word.

Met de add-in krijgt de gebruiker binnen het tekstverwerkingsprogramma Microsoft Word vrijheid om te typen  
wat noodzakelijk is, maar kan tevens de onderleggers gebruiken vanuit de Bouwbreed-database. Opgebouwde  

bureaubestekken - gemaakt in STABU² - kunnen via MS Word aangevuld worden met de expertise die onlosmakelijk  
is verbonden aan de STABU Bouwbreed systematiek. STABU heeft zich altijd behoudend opgesteld voor dergelijke ontwikkelingen, 

vanwege het feit dat dan niet meer kan worden ingestaan voor de kwaliteit van de specificaties. STABU verwacht  
dat de expertise van de ervaren STABU2 de doorslag geeft om ook met deze implementatie gedegen werk af te leveren.

Herziene NEN 6090 voor bepaling vuurbelasting ter commentaar
NEN heeft de norm voor de bepaling van de vuurbelasting, NEN 6090, aangepast en als 
normontwerp gepubliceerd. De norm is herzien omdat deze enerzijds verouderd is, maar 

anderzijds door ontwikkelingen ook te weinig informatie te bieden had. Belanghebbende 
partijen hebben de mogelijkheid om tot 1 maart 2017 online commentaar op dit norm-

ontwerp in te dienen.

Als belangrijkste wijziging is in deze nieuwe versie onderscheid gemaakt tussen perma-
nente vuurbelasting en variabele vuurbelasting. NEN 6090 geeft voorts een methode voor 

de experimentele bepaling van de netto-verbrandingswaarde van materialen. Indien 
wordt afgezien van deze bepaling, kunnen ook de waarden worden gebruikt volgens de 

bijlagen B en C van deze norm. Deze bijlagen maken geen deel uit van de normtekst.

VERHUIZING
Per 1 januari 2017 is Probasys Benelux  

gevestigd op het volgende adres:

Probasys Benelux
Bahialaan 100

Rotterdam

Alle overige bedrijfsgegevens blijven ongewijzigd.

Opschaling gebouwgeïntegreerde zonnepanelen mogelijk maar uitdagend
De opschaling van de productie en uitrol in de Nederlandse markt van zonnepanelen die in gebouwen geïntegreerd zijn (BIPV), is mogelijk 
maar ook uitdagend. Dit blijkt uit onderzoek door het Centre of Expertise NEBER (New Energy, Built Environment and Renewables) en Zuyd 
Hogeschool in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Gebouwgeïntegreerde zonnepanelen worden gezien als 
de sleutel tot het vergroten van de toepassing van zonnepanelen in de gebouwde omgeving, vanwege de esthetische kenmerken en omdat 
deze bouwcomponenten zoals dakpannen en buitenmuren gedeeltelijk overbodig maken. Toch blijven de opschaling en uitrol achter, verge-
leken met andere toepassingen van zonnepanelen.

VELUX modulaire lichtstraten winnaar Archiproducts Design Award
De VELUX Groep is tijdens de Archiproducts Design Awards bekroond als beste in de categorie ‘Building Shell’ voor haar modulaire 
lichtstraten. De modulaire lichtstraten zijn ontworpen in samenwerking met Foster + Partners en bieden een innovatieve, modulaire 

en duurzame oplossing voor glazen daken in grote ruimtes. De 
Archiproducts Design Awards brengen de beste nieuwe ontwer-
pen samen binnen verschillende architectonische categorieën. 
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Voor de best mogelijke isolatie en een strakke look zorgt de nieuwe Skylux iWindow3™. Deze 
vlakke lichtkoepel is superisolerend (Ug-waarde van 0,5 W/m2K) dankzij het compacte en 
isolerende pvc-raam en het 3-wandige en erg isolerende veiligheidsglas HR+++.

• geschikt voor alle platte daken en bij helling 0° en 25°. 
Advies 5° (om vervuiling & waterstagnatie te voorkomen)

• veilig dankzij het verharde 3-wandige glas
• geluidsdempend 41 dB
• onderhoudsvriendelijk en inbraakwerend
• perfect integreerbaar in het dak dankzij de keramische boord en slanke 

omkadering uit geanodiseerd aluminium van slechts 55 mm
• maximale lichtinval (lichtmaat = dagmaat) 

www.skylux.be
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Met de Skylux iWindow2 en iWindow 3 heeft Skylux een 
vlakke lichtkoepel op de markt met een strak eigentijds de-
sign, dat gegarandeerd voor succes zal zorgen.

De Skylux iWindow2 
scoort erg hoog op 
isolatie(ug waarde van 
1,0), dankzij het com-
pacte en isolerende 
pvc-raam en super 
isolerend HR++ veilig-
heidsglas.

WAT NOG MEER?
•  Geschikt voor alle platte daken en bij helling tot 25°. 

 Advies: 5° om vervuiling en waterstagnatie te voorkomen
•  Veilig dankzij het verharde dubbelwandig glas
•  Geluiddempend 39dB
•  Onderhoudsvriendelijk en inbraakwerend
•  Perfect water- en luchtdicht
•  Integreerbaar in het dak, dankzij de keramische boord en 

erg dunne omkadering van slechts 28mm

De Skylux iWindow3 
zorgt voor de best mo-
gelijke isolatiewaarde 
en een strakke look. 
Deze vlakke lichtkoepel 
is super isolerend ( ug 
waarde van 0,5) dankzij 
het compacte en isole-
rende pvc-raam en het 

3-wandige uiterst isolerende HR+++ veiligheidsglas.

WAT NOG MEER T.O.V. SKYLUX IWINDOW2?
•  Geluiddempend 41db
•  Omkadering uit geanodiseerd aluminium van slechts 55 mm

De standaard afmetingen van de Skylux iWindow2  
en iWindow3 zijn:

•  60 x 60 cm •  100 x 100 cm
•  80 x 80 cm •  120 x 120 cm
•  90 x 90 cm •  100 x 150 cm

De nieuwste hybride versie is de Skylux iDome. Dit hybride 
model combineert glas met kunststof.

U kunt boven uw iWindow2 raam een lichtkoepel naar keu-
ze plaatsen van enkel tot meerwandig om zodoende nog 
betere isolatiewaarde te behalen. U kunt er ook  
een pantser- of heatstopkoepel mee combineren. Zo  
houdt u ook de warmte buiten.

Alle 3 de nieuwe modellen kunnen ook ventileren. Met de 
ingebouwde motor en externe regenmelder sluit de koepel 
al bij de eerste regendruppels.

De nieuwe elektrische Skylux zonwering met ingebouwde 
zonnecel en batterij houdt het binnenklimaat aangenaam. 
Ook tijdens de warme zomermaanden.

Naast de nieuwste Skylux koepels presenteren we een nieu-
we aluminium zelfdragende terrasoverkapping:  Climalux, 
voorzien van glazen schuifwanden. Skylux is sinds 1992 
één van de eerste aanbieders van zelfdragende aluminium 
systemen en hebben dit product de laatste jaren continue 
geoptimaliseerd om aan alle wensen van de klant te kunnen 
voldoen. Dat gaat van standaard maatvoering tot maatwerk 
op de mm nauwkeurig. 

Climax is het 
 idea le dak om een 
geïsoleerde serre 
mee te bouwen. 
U kunt dit in alle 
ral-kleuren bestel-
len tegen uiterst 
voordelige voor-
waarden.

Kom en overtuig uzelf tijdens de BouwBeurs op  
standnummer 11.G046. Het voltallige verkoopteam 
zal u hartelijk verwelkomen. 

Of surf naar www.skylux.be of www.agplastics.com

Skylux presenteert tijdens de bouwbeurs van 2017 een breed scala aan nieuwe 

 innovatieve  producten, die buiten een moderne uitstraling ,ook vooruitstrevend 

zijn op het gebied van daglicht. Hierbij komt natuurlijk niet alleen de uitstekende 

isolatiewaarde naar boven, maar vooral ook de eenvoudige montage.

advertorial
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Skylux iWindow2™

De superisolerende lichtkoepel 
met dubbelwandig glas

Skylux iWindow2™: de vlakke lichtkoepel met strak, eigentijds design. Hij scoort erg hoog op isolatie (Ut-waarde van 1,0) 
dankzij het compacte, isolerende pvc-raam en superisolerende veiligheidsglas HR++. Je bespaart tot 63% energie t.o.v. 
een dubbelwandige koepel. Ook verkrijgbaar: Skylux iWindow3™ (Ut-waarde van 0,5).

Wat nog meer? Skylux iWindow2™ is:

• geschikt voor alle platte daken met dakhelling
tussen 5° en 15°

• veilig dankzij het verharde dubbelwandig glas
• onderhoudsvriendelijk en inbraakwerend
• perfect integreerbaar in het dak dankzij de keramische

boord en erg dunne omkadering van slechts 28 mm
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•   ventilerende versie beschikbaar vanaf juni 2017
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Samen betaalbaar bouwen!
Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG), 
Nul-op-de-Meter woningen (NOM), passiefhuizen en de 
implementatie van hernieuwbare energie: De energie-
transitie is in volle gang. 

Dit brengt nieuwe processen en uitdagingen met zich 
mee. Uitdagingen die IsoBouw graag samen met u wil 
oppakken. 

Hoe? Wij hebben daar innovatieve ideeën over! 
Tijdens de Bouwbeurs in Utrecht tonen wij u welke. 

Bezoek onze stand en ervaar hoe wij gezamenlijk 
betaalbare oplossingen kunnen bieden voor de huidige 
uitdagingen bij renovatie- en nieuwbouwprojecten. 

www.isobouw.nl/IsoBouwBeurs

Welkom op de IsoBouwBeurs

Innovaties!
Nieuw

Nieuw

Nieuw

Verhelderend

Kostenbesparende 
gootoplossing

Duurzame dakisolatie

Integrale renovatie- 
concepten 

voor daken en gevels

Innovatieve detaillerings-
oplossingen 
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