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COLUMN

Ziek zijn kan niet meer
Afgelopen januari was het voor de eerste column van de 
nieuwe jaargang van dit vakblad mijn beurt om u te verwen-
nen met mijn blik op de dakenwereld. Echter, voor het eerst 
in jaren moest ik melden dat ik geen column kon aanleve-
ren. Nee, ik was helaas niet op een verre reis en ook ontbrak 
het mij niet aan inspiratie. Niets van dit alles. Ik had domweg 
een hernia, tussen L2 en L3, hoog in de lage rug. Die mani-
festeerde zich twee weken voor de bouwvak. Helaas werd de 
pijn en alle ongemak, na een korte opleving als gevolg van 
mijn eerste bezoek aan de pijnpoli (waar ik een pijnstillende 
verdoving in de rugzenuwen kreeg), in de maanden daarna 
alleen maar erger. 

Vanaf november was ik te ziek van de pijn, de morfine en 
een korte poging van pijnstilling met cannabisdruppels. 
Vanaf toen kon ik nog geen 15 minuten zitten zonder pijn 
en ging de geest met mij op de loop. Sorry, maar in januari 
geen column van mijn hand. Inmiddels ben ik, net voor de 
kerst, met succes geopereerd en daarna afgekickt van de 
morfine. Kortom, inmiddels ben ik weer een redelijk normaal 
en functionerend mens dat weer wat langer achter elkaar 
kan zitten. Dus nu maak ik weer even tijd voor u.

In de periode dat ik uit de roulatie was, heb ik wel gemerkt 
dat ziek zijn iets is waar we eigenlijk geen rekening meer mee 
kunnen houden. Eerlijk gezegd vrat het aan me dat ik niet 
in staat was, zowel zakelijk als privé, normaal te functioneren. 
Niet kunnen werken, niets met het gezin kunnen gaan doen, 
niet in de zomer in de tuin kunnen zitten - alleen maar door 
de pijn. Wat een ellendig gevoel gaf dat. De dagen kropen  
voorbij, zeker de eerste tijd dat ook het werken uit huis 
moeilijk werd, toen 15 minuten achter de PC mij al dwongen 
te gaan lopen of liggen. Je wil niet ziek zijn, dat kan gewoon 
niet, dat zit niet in je systeem. Iedereen rekent op je: de om-
geving en niet in laatste plaats jij zelf rekent op een normaal 
functionerend lichaam.

Maar voor de zaak is een zieke werknemer ook heel verve-
lend. Eigenlijk is het altijd hetzelfde als één van de dakdek-
kers zich ziek meldt, dan staat de planning direct onder 
spanning en heeft de uitvoerder een probleem. Doordat we 
allemaal de laatste jaren aan de kostenkant, lees: op perso-
neelskosten, hebben bezuinigd. We hebben zelden of nooit 
een mannetje over die het gat op kan vullen. Hoe gaan we 
dit weer oplossen, is dan bijna de standaard reactie. Wie 
kunnen we inschuiven? Waar kunnen we een dagje weg 
blijven? Kan de onderhoudsman misschien een dagje mee 
in de productie? Allemaal potentiële tijdelijke oplossingen, 
zodat we die dag kunnen uitzingen en voor de volgende 
dagen een passende oplossing kunnen uitvogelen. 

Dan heb ik het nog niet over de 
extra kosten die gemaakt worden 
voor het inhuren van extra 
mensen of het gemis aan 
omzet. Een zieke werknemer 
kost een onderneming per 
saldo geld. Geld dat de 
meeste kleine en middel-
grote ondernemers op dit 
moment niet over hebben. 
Extra vervelend is dat het 
gros van onze werknemers 
in Nederland dit allemaal ook 
weet en echt NIET ziek willen 
zijn. Zij gruwen ervan de last te zijn 
van hun collega’s. Nee, ook zij willen 
samen met hun collega’s geld verdie-
nen. Gelukkig zijn deze mannen en vrouwen zo 
gemotiveerd dat ze echt niet langer thuisblijven dan strikt 
noodzakelijk is.

Desalniettemin blijft ondernemend en politiek Nederland 
roepen dat de ziektepercentages omlaag moeten. Zeker, 
voor beroepsziekten, JA! Niemand moet ziek worden van zijn 
of haar werk. Voor die paar die eigenlijk niet willen werken 
en graag van de mogelijkheden gebruik maken om thuis te 
blijven. Heel goed. Dit soort profiteurs moeten eenvoudiger 
bij hun bedrijf kunnen worden ontslagen. Laat hen bij een 
aangekondigd ontslag maar bewijzen dat ze echt terecht 
thuis zijn gebleven, want de werkgevers staan op dit gebied 
met 5-0 achter. 

Maar let wel, mensen zijn geen machines en mensen kun-
nen ziek worden, of net als ondergetekende wat mankeren. 
Als dat zo is, dan zijn de kosten tegenwoordig wel heel erg 
scheef gegroeid. Dan kunnen kleine en middelgrote onder-
nemers echt die extra kosten nog amper dragen. Het zou de 
politiek sieren om eens met een open vizier naar deze pro-
blemen van ondernemend Nederland te kijken. Want net als 
de meeste Nederlandse werknemers wil ook ondernemend 
Nederland niet ziek zijn. Zeker niet door zieke werknemers 
met ongemakken waar zij part noch deel aan hebben. 

Theo Wiekeraad
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Op vrijdag 24 maart 2017 vindt in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee een 

feestavond voor de dakenbranche plaats. Tijdens de feestavond zal bekend 

worden gemaakt welk dak het Dak van het Jaar 2016 is. Ook zal de win-

naar van de verkiezing Dakenman of –vrouw van het Jaar bekend worden 

 gemaakt. Een interview met de organisatie.

Het vieren en tonen van de kwaliteit van de dakenbranche

FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE

ontzettend veel in beweging. Beide verkiezingen laten dat 
duidelijk zien, en onderstrepen tegelijk het belang van de 
kwaliteit. Omdat het een feest voor de gehele dakenbranche 
is, is de toegang tot het feest gratis. Ook zijn er voor de gas-
ten geen kosten verbonden aan het buffet en de drankjes.”

HOE IS DE LONGLIST TOT STAND GEKOMEN?
“De markt heeft projecten aangedragen,” vertelt Edwin Fagel. 
“Deze zijn vervolgens in Roofs beschreven. Zo is gekomen tot 
een longlist van 11 projecten. Dit zijn allemaal projecten die 
zich op minimaal één van de beoordelingscriteria hebben 
onderscheiden. De criteria zijn: esthetische kwaliteit, inno-
vatie, functionele kwaliteit, onderlinge samenwerking, veilig 
werken en duurzaamheid. Aan de hand van documentatie, 
foto’s en eventueel mondeling verstrekte aanvullende infor-
matie brengt een brede vakjury de lijst terug tot een shortlist 
van drie projecten. Welke projecten dat zijn, wordt tijdens de 
feestavond bekend gemaakt. De projecten van de shortlist 
zullen uitgebreid worden besproken. Diezelfde avond krijgt 
het winnende project de DakAward 2016 toegekend.”

“De jury bestaat uit een dakadviseur (Otto Kettlitz van 
 Nieman-Kettlitz), een specialist op het gebied van groenda-
ken (Dirk Roosendaal, voorzitter van de Vereniging Bouwwerk 
Begroeners), een specialist op het gebied van hellende 
daken (Karsten Konrad, bestuurslid van HHD) en een  
specialist van een certificatie-instituut (Marco de Kok  
van SGS INTRON).”

Het evenement wordt georganiseerd door Lindeman 
 Uitgevers. Palmyra Lindeman en Edwin Fagel leggen uit  
wat er in Egmond aan Zee gaat gebeuren en waarom.

WAT IS DE REDEN VOOR HET ORGANISEREN  
VAN DEZE FEESTAVOND?
“De concrete aanleiding is de uitreiking van de  
DakAward voor het project Dak van het Jaar 2016,” steekt  
Palmyra Lindeman van wal. “Zoals de naam al zegt, is  
het een jaarlijkse prijs. Vorig jaar werd de prijs uitgereikt 
tijdens onze tweejaarlijkse vakbeurs, maar in de jaren dat  
er geen beurs wordt georganiseerd,  is er een ander moment 
nodig om de genomineerde projecten tot hun recht te  
laten komen. Het leek ons een mooie gelegenheid om  
de kwaliteit in zowel de platte als de hellende dakenbranche 
te vieren, in aanwezigheid van de hele keten: opdracht-
gevers, architecten, leveranciers en verwerkers.”

“Binnen diezelfde gedachte past ook de verkiezing van de 
Dakenman of –vrouw van het jaar. Het gaat hier niet om 
persoonsverheerlijking, maar om de erkenning van de be-
tekenis die de bewuste persoon heeft, of heeft gehad, voor 
de ontwikkeling van het vak. Ook hier gaat het erom kwaliteit 
zichtbaar te maken. De Dakenman of –vrouw van het Jaar 
vervult een voorbeeldfunctie, en moet anderen inspireren tot 
verdere innovatie of kwaliteitsverbetering. Het gaat er tijdens 
de hele feestavond om de kwaliteit te vieren, en op deze ma-
nier te stimuleren. Er is momenteel op het gebied van daken 

Gemeentehuis Drachten. HCS Schiedam.

Keukenhof Lisse.

Zorgplein Brunssum.

Gemeentehuis Horst aan de Maas. Museum Voorlinden Wassenaar.

EEN MOOIE LIJST JURYLEDEN, MAAR IS DE PRIJS 
DAARMEE WEL VOLDOENDE MARKTGEDRAGEN?
Lindeman: “Het is van groot belang dat de prijs door de hele 
markt wordt gedragen. We zijn daarom met de respectieve-
lijke brancheorganisaties in gesprek om te komen tot een 
branchebreed gedragen prijs. Dat is van het begin af aan 
de insteek geweest, maar het is niet eenvoudig om partijen 
aan je te binden als de andere partijen nog niet hebben 
toegezegd. Het is een beetje het verhaal van de kip en het 
ei. Dat is ook wel begrijpelijk; het heeft voor de respectie-
velijke partijen alleen zin om in een dergelijke jury zitting 
te nemen als de jury zo breed mogelijk is samengesteld. 
Anders loop je het risico dat het jurylid en/of de winnaar in 
verlegenheid kan worden gebracht omdat een schijn van 
partijdigheid wordt gewekt. Kortom: de huidige jury func-
tioneert goed, en wat ons betreft blijft deze jury in functie, 
maar vanaf de volgende editie zal de huidige jury worden 
aangevuld met juryleden van de respectievelijke branche-
organisaties voor het platte dak (VEBIDAK, Probasys Benelux, 
VESP en VEKUDAK).”

“Vanaf volgend jaar zal de DakAward worden uitgereikt  
in twee categorieën. In Roofs zullen de genomineerde pro-
jecten voor het Dak van het Jaar 2017 voor de platte daken-
branche worden beschreven. In ons andere vakblad voor  
de dakenbranche, steilDAK, zullen de projecten voor het  
Dak van het Jaar 2017 voor de hellende dakenbranche 
worden beschreven. Beide awards krijgen een zelfstandig 
opererende vakjury.”

HOE GAAT DE VERKIEZING VAN DE  
DAKENMAN OF –VROUW IN ZIJN WERK?
“In de loop van januari heeft de markt nominaties aange-
dragen,” vertelt Lindeman. Dit gebeurde enerzijds spontaan: 
men kon op de website kandidaten aandragen, compleet 
met een korte motivatie. Dat is een persoon die zich op de 
één of andere manier verdienstelijk heeft gemaakt voor 
de ontwikkeling van het vak. Bijvoorbeeld doordat hij of 
zij op de één of andere manier een belangrijke bijdrage 
heeft geleverd aan een gezonde en veilige werkpraktijk 
van de dakdekker. Of doordat hij of zij heeft bijgedragen 
aan de ontwikkeling van het vakmanschap, bijvoorbeeld 
via  opleidingen of  branchespecifieke regelingen, of via de 
introductie van belangrijke innovaties of andere initiatieven. 
Leidend is de vraag in hoeverre de persoon in kwestie heeft 
bijgedragen aan de ontwikkeling van het vak, op alle denk-
bare gebieden.”

“Aan de hand hiervan, op basis van het aantal keer dat  
een bepaalde persoon is genoemd, en op basis van de 
motivaties, is de lijst teruggebracht tot 14 nominaties.  
Deze nominaties zijn elders in dit nummer te vinden. Via 
www.dakaward.nl kan vanaf nu tot 17 maart 2017 worden 
gestemd. De persoon die de meeste stemmen krijgt, zal op 
24 maart 2017 worden uitgeroepen tot Dakenman of –vrouw 
van het jaar 2016. Deze persoon ontvangt een award en zijn 
of haar portret zal op de cover van het aprilnummer  
van Roofs prijken.”Theater en de Wereld van Ontmoeting Emmen.

Winkelcentrum Docks Buxsel Brussel. Snowworld Zoetermeer
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

AANMELDEN
DE FEESTAVOND VINDT PLAATS OP 24 MAART 2017, VANAF 18.00 UUR IN  
HOTEL ZUIDERDUIN: ZEEWEG 52, 1931 VL TE EGMOND AAN ZEE. U KUNT ZICH  
VOOR GRATIS TOEGANG AANMELDEN VIA WWW.DAKAWARD.NL OF  
WWW.DAKVANHETJAAR.NL. COLLEGA’S EN PARTNERS ZIJN VAN HARTE WELKOM.

“Een kwalitatief dak of een innovatief product is bij uitstek 
een teamprestatie,’ aldus Fagel. “Maar een goed team kan 
alleen presteren met een bevlogen coach, of een uitzon-
derlijk talent. En een goed team presteert alleen met een 
duidelijke visie op de kwaliteit, en hoe die te bereiken. Precies 
dat willen we met deze verkiezing benoemen en tonen:  
ook deze verkiezing gaat erom de kwaliteit die in de daken-
branche aanwezig is te vieren. Daarmee willen we de kwali-
teit in de branche verder stimuleren.”

WAT GAAT ER DIE AVOND VERDER GEBEUREN?
“De presentatie van de avond is in handen van  
Pepijn Nicolas van Spinner,” aldus Fagel. “Vorig jaar was  
hij de dagvoorzitter van het Nationale Daken Congres, en  
eind 2014 trad hij op als dagvoorzitter van het congres  
Veilig werken op hoogte, dat wij organiseerden in het  
FiGi theater in Zeist. Hij is dus heel aardig ingevoerd in de 
markt. Daarnaast heeft hij het talent om zijn toehoorders te 
prikkelen en aan te zetten tot nadenken. Juist het gegeven 
dat hij van buitenaf tegen de markt aankijkt is dan heel 
verfrissend.”

“Tijdens de avond krijgt iedereen ruimschoots de gelegen-
heid om bij te praten met kennissen en relaties tijdens een 
uitgebreid buffet, en aansluitend met hapjes en drankjes. Er 
zal een muzikaal programma worden verzorgd, dat ervoor 
zorgt dat de gesprekken in een ontspannen sfeer kunnen 
plaatsvinden.”

VOOR DE MEESTEN IS EGMOND AAN ZEE NOGAL UIT 
DE RICHTING…
“Daarom biedt Hotel Zuiderduin dat weekend haar ka-
mers tegen een gereduceerde prijs aan,” aldus Lindeman. 
“Iedereen is welkom om zijn of haar partner mee te nemen 
naar de feestavond en het feest te combineren met een 
weekendje aan zee. Het hotel bevindt zich op loopafstand 
van het strand van Egmond aan Zee, en ook ligt het vlakbij 
het winkelgebied van de badplaats. Het hotel heeft zelf 
ook tal van faciliteiten, zoals een sauna, een zwembad, een 
squashbaan, etc. Met wat geluk staan tegen die tijd de bol-
lenvelden in de omgeving ook al in bloei. Alle ingrediënten 
zijn aanwezig voor een onvergetelijke feestavond van de da-
kenbranche, waarmee de kwaliteit en de innovatieve kracht 
van onze branche wordt gevierd en getoond.” ■

Woonhuis Empel. Oog in Al Utrecht.

FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE

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: 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 17 maart 2017 
via de website www.dakvanhetjaar.nl
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Op 24 maart 2017 zal in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee bekend worden 

gemaakt welke projecten de shortlist van de verkiezing van het Dak van het 

Jaar 2016 hebben gehaald, en welk project zich Dak van het Jaar 2016 mag 

noemen. Hieronder vindt u de longlist.

Dit zijn de kanshebbers!
DAK VAN HET JAAR 2016

4. ZORGPLEIN BRUNSSUM
• Opdrachtgever:  Bouwcombinatie Jongen/

Compaan
• Architect:  AMA Group uit Maastricht
• Hoofdaannemer:  combinatie Aannemersbedrijf 

Jongen Landgraaf/Compaan 
Projecten

• Dakdekker:  Verkoelen Weert
• Dakhovenier:  Jonkers Daktuinen te Venlo
• Leverancier dakbedekking:   SOPREMA te IJlst
• Leverancier isolatielaag:   Van Wylick Isolerende Daken bv 

te Heeswijk-Dinther
• Leverancier dakbegroening, 
   waterretentie en sunroots:  Optigroen Benelux  

te Amersfoort
• Leverancier valbeveiliging:  Eurosafe Solutions te Zwolle
• Leverancier 
   hemelwaterafvoeren:  Geberit te Nieuwegein
• Leverancier/installateur 
   zonnepanelen:  Bink Solar te Zundert
• Advies:  Curvers Raadgevende 

 Ingenieurs te Gulpen

5. BASISSCHOOL OOG IN AL UTRECHT
• Opdrachtgever:  Gemeente Utrecht
• Aannemer:  Klaassen Bouwgroep/Roelofs
• Architect:  NEXT Architect en B+B Land-

schapsarchitecten
• Dakdekker:  Mastum Daksystemen te 

Utrecht
• Hovenier:   Van der Tol hoveniers te Utrecht
• Gietasfalt:  Smits Neuchatel te Utrecht
• Isolerende afschotmortel:  Van Wylick Isolerende Mortels 

te Heeswijk-Dinther

6. SNOWWORLD ZOETERMEER
• Opdrachtgever:  SnowWorld te Zoetermeer
• Ontwerp:  Algra & Marechal Architecten 

te Roosendaal
• Hoofdaannemer:  ASK Romein te Roosendaal
• Dakdekker:  NEO DAK bv te Drunen
• Leverancier dakbedekking:  Renolit Alkorplan
• Leverancier 
   bevestigingsmaterialen:   VRF Europe bv te Deurne
• Leverancier isolatie:  Kingspan Unidek te Gemert
• Leverancier dampscherm:  Jevano te Tilburg

7. MUSEUM VOORLINDEN WASSENAAR
• Opdrachtgever:  particulier
• Architect:  Kraaijvanger Architects  

te Rotterdam
• Adviseur constructie:  Pieters Bouwtechniek  

te Amsterdam
• Hoofdaannemer 
  (bovenbouw):  Cordeel Nederland  

te Zwijndrecht
• Vervaardiging dak:  VDL Industrial Modules  

te Helmond

8. GEMEENTEHUIS HORST AAN DE MAAS
• Opdrachtgever:  Gemeente Horst aan de Maas
• Advies, directievoering 
   en toezicht:  Asbo bv, adviseurs bouw en 

onderhoud
• Hoofdaannemer/
   dakdekker:  Theunissen dakbedekkingen  

te Horst
• Asbestsanering:   Asbestsanering Het Zuiden  

te Panningen
• Advies valbeveiliging:   Vlindar bv te ’t Harde
• Leverancier dakbedekking 
  + silicium zonnepanelen:   SOPREMA te IJlst
• Leverancier isolatie:  Kingspan Insulation te Tiel

9. CLUBHUIS HCS SCHIEDAM
• Opdrachtgever:  Gemeente Schiedam/HC 

Schiedam
• Ontwerp:  Architéma Architectuurstudio 

te Rotterdam en Thijssen Verhe-
ijden Architecture & manage-
ment te Rotterdam

• Hoofdaannemer:  De Vries en Verburg te Stolwijk
• Dakdekker:  Hollanddak te Waalwijk
• Staalconstructie:  Stalent te Bergambacht
• Stalen dakplaten:  Metal Bouwkonsort te Lopik
• Leverancier isolatie:  Kingspan Insulation bv te Tiel
• Plafond:   Van Wijngaarden + co b.v.  

te Rotterdam

10. GEMEENTEHUIS SMALLINGERLAND DRACHTEN
• Opdrachtgever:  gemeente Smallingerland  

te Drachten
• Leverancier:  SOPREMA te IJlst
• Dakdekker:  Meijer Dakbedekking  

te Ureterp

11. NIEUWBOUW ENTREEGEBOUW KEUKENHOF LISSE
• Opdrachtgever:  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

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

De respectievelijke projecten zijn door de markt aangedra-
gen en uitgebreid beschreven in de afgelopen jaargang 
van vakblad Roofs. Een onafhankelijke jury heeft de projec-
ten beoordeeld op esthetische kwaliteit, innovatie, functio-
nele kwaliteit, onderlinge samenwerking, veilig werken en 
duurzaamheid. In het artikel ‘Het vieren en tonen van de 
kwaliteit van de dakenbranche’, elders in dit nummer, vindt u 
meer informatie over de prijs en de feestavond. Tevens vindt 
u in dit artikel foto’s van de genomineerde projecten.

1. THEATER EN DE WERELD VAN ONTMOETING EMMEN
• Opdrachtgever: Gemeente Emmen
• Architect:  Van den Berg Groep i.s.m. 

 Henning Larsen Architects (DK)
• Bouwkundig aannemer: Dura Vermeer Bouw te Hengelo
• Dakdekker:  Serco Dakspecialsten  

te Lemelerveld
• Hovenier:  Koninklijke Ginkel Groep  

te Veenendaal
• Leverancier dakbedekking: Wédéflex te ’s-Hertogenbosch
• Leverancier isolatie: Kingspan Unidek te Gemert
• Leverancier veiligheid: Eurosafe Solutions te Zwolle

2. WINKELCENTRUM DOCKS BRUXSEL BRUSSEL (B)
• Opdrachtgever: Equilis te Gosselies (B)
• Architectenbureau Art & Build te Brussel (B) 
• Aannemerscombinatie  SM BPC Brabant – Besix DOCKS 

te Brussel (B)
• Glazen overkapping:  Braat glasconstructies 1844 

BV onderdeel van de Hak4t 
Groep te Dedemsvaart

• Rookluiken:  Colt International NV  
te Mechelen (B)

3. PARTICULIERE WONING EMPEL
• Opdrachtgever:  particulier
• Architect:  DMARQ te ’s-Hertogenbosch
• Bouwkundig aannemer:  Sijmens Bouw  

te ’s-Hertogenbosch
• Rietdekker:  De Rietdekker bv te Ederveen
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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 zul-

len betekenen voor de dakenbranche. Een gesprek met Roald van der Linde, 

Tweede Kamerlid van de VVD en woordvoerder Wonen en bouwen.

“Over vier jaar staat de bouw er geweldig voor”
VERKIEZINGEN TWEEDE KAMER 2017

“De overheid schept de randvoorwaarden voor verduur-
zaming, de markt moet er vervolgens invulling aan geven. 
Mijn indruk is dat de bouw te weinig actief is in het bena-
deren van klanten. Wat is erop tegen om met iedereen  
die verhuist of gaat renoveren eerst eens door het pand 
te lopen en te adviseren over de maatregelen die kunnen 
worden genomen om het pand te verduurzamen? In de 
meeste gevallen verdient de woningbezitter daar op de 
lange termijn nog geld mee ook. Wat betreft het dak, kunnen 
we van die foeilelijke zonnepanelen niet eens iets moois 
maken? Er zijn mooie systemen beschikbaar, bij sommigen is 
misschien het rendement nog onvoldoende, maar laten we 
hier alsjeblieft mee aan de slag gaan.”

Er moet veel gebouwd worden. Dat betekent dat er wel- 
licht een capaciteitsprobleem zit aan te komen. Hoe ziet  
Van der Linde dit? “Het gebrek aan vakmanschap is momen-
teel bouwbreed een groot probleem, maar de overheid kan 
daar maar een marginale rol in spelen. Belangrijk is dat het 
besef weer doordringt dat het werken in de bouw mooi is. 
Veel jongeren worden door hun ouders tegengehouden 
om in de bouw te gaan werken omdat in het verleden de 
arbeidsomstandigheden in de bouw slecht waren. Maar de 
tijden zijn veranderd. De bouw is juist een prachtige sector 
om in werkzaam te zijn.”

ALLEEN MAAR WINNAARS
Naar alle waarschijnlijkheid zal de Wet Kwaliteitsborging  
nog vóór de verkiezingen worden aangenomen. Een goede 
zaak, volgens Van der Linde. “Er is ruim 10 jaar over gepraat, 
wat er nu ligt is een mooi resultaat. De prikkels gaan  
de goede kant uit, de professionaliteit van de bouwers krijgt 
voorrang boven bureaucratie en de positie van de kopers 
wordt versterkt. We gaan toe naar een situatie waarin aan 
een bouwwerk dezelfde eisen worden gesteld als aan  
bijvoorbeeld een auto. Als een gebouw met ‘ nul op de  
meter’ wordt opgeleverd, wordt geborgd dat het gebouw 

ook echt ‘nul op de meter’ is. En denk eens aan de reductie 
van de faalkosten! Die maken zo’n 10% van de totale  
bouwkosten uit dus dat is een enorm potentieel. Ik zie alleen 
maar winnaars.”

“De bouw beschikt mijns inziens ruimschoots over de 
expertise om op een goede manier invulling te geven aan 
de nieuwe wet. Wel zul je zien dat de toegenomen consu-
mentenpositie in het begin tot rechtszaken zal gaan leiden. 
Dat is onderdeel van proces. Denk bijvoorbeeld aan de 
manier waarop de hoofdaannemer en de onderaannemer 
de verantwoordelijkheden regelen. Na die rechtszaken weet 
iedereen waar hij staat.”

ELKE RENOVATIE AANGRIJPEN  
VOOR VERDUURZAMING
“Over het beleid ten aanzien van de asbestdaken kan ik 
weinig zeggen omdat ik belanghebbende ben. Ik ben  
zelf bezitter van een dak met asbesthoudende leien. Bij  
ßde inhoudelijke behandeling hiervan draag ik dan ook de 

portefeuille over. In zijn algemeenheid kan ik wel zeggen dat 
het jaar 2024 een harde deadline is. Dan dienen alle as-
besthoudende daken te zijn vervangen. Dat is niet voor niets 
want dan zijn deze daken aan het einde van hun levensduur, 
dus hoe dan ook moeten deze daken worden vervangen. 
Het is er de hoogste tijd voor.”

“Ik realiseer me dat dit voor veel particulieren financieel 
problematisch is. Verduurzaming is geen klassiek VVD-thema, 
maar het is de komende jaren wel degelijk een belangrijk 
speerpunt van ons beleid ten aanzien van de bouw. Verduur-
zaming is een belangrijke trigger voor veel asbestdaken. 
Dat heb ik ook voor mijn eigen asbestdak voor ogen. Men 
zou elke renovatie moeten aangrijpen om iets te doen aan 
verduurzaming. Technisch is al veel mogelijk. De innovaties 
komen traditioneel van de (internationaal opererende) leve-
ranciers, want aannemers opereren in een geografisch afge-
schermde markt. Ik heb veel mooie dingen gezien, dus zelf 
ga ik op korte termijn met mijn buren om tafel om te kijken 
hoe we onze daken op de beste manier kunnen vervangen.”

Als de VVD na de komende verkiezingen opnieuw in de rege-
ring komt, waar staat de bouw dan over vier jaar? “Daar kan 
ik kort over zijn,” reageert Van der Linde. “Met alles wat er nu 
in de pijplijn zit, staat de bouw er in dat geval over vier jaar 
geweldig voor! Er is enorm veel slagkracht in de branche, de 
uitdaging is om de sector zodanig te prikkelen dat deze zich 
goed kan ontwikkelen. We zijn volgens mij wat dat betreft op 
de goede weg.” ■

Hoe verwacht Van der Linde dat de bouw zich in de nabije 
toekomst zal ontwikkelen? “Ik ben optimistisch,” antwoordt hij. 
“Ik voorspel de bouw gouden tijden. Momenteel zie je de op-
drachten zich herstellen, maar de gemiddelde bouwonder-
neming, zeker de kleinere, merken daar nog niet zo veel van 
in hun portemonnee. De kansen voor de bouwsector liggen 
met name in de verduurzaming. De bouw is een traditionele 
sector, maar als gevolg van het Verdrag van Parijs en het 
Energieakkoord moeten de nodige stappen hoe dan ook 
worden gezet. We moeten dus nu inzetten op verduurzaming. 
Iedereen moet op den duur een nieuw dak of nieuw huis. In 
2020 is alweer de eerste deadline voor corporaties, dan dient 
men gemiddeld een B-label te hebben. Op dit moment over-
weegt minister Blok de woningcorporaties die de deadline 
niet halen een sanctie op te leggen. Dat is een paardenmid-
del, maar we moeten wel.”

Roald van der Linde, Tweede Kamerlid van de VVD  

en woordvoerder Wonen en bouwen.
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De normcommissie ‘Begroeide Daken’ heeft de NTA voor begroeide 

 daken  gepubliceerd. Deze Nederlands Technische Afspraak (NTA) geeft 

 bepalingsmethoden voor de prestatie van het begroeide dak als  

geheel in zijn bouwkundige toepassing. Met de NTA is een eerste stap  

gezet in het vastleggen van de effecten van het dakbegroeiingssysteem  

op daken op het gebied van windweerstand, waterretentie en brand- 

gevaarlijkheid. Met andere woorden, het is een eerste stap om te kunnen  

meten hoe ‘groen’ (of blauw) het begroeide dak daadwerkelijk is.

Hoe groen is het groene dak?
NTA BEGROEIDE DAKEN

Het begroeide dak (de nu vastgelegde term voor dit type 
dak, en ook de betere benaming in plaats van  ‘groendak’) 
is bijzonder populair als duurzaam onderdeel van een 
 gebouw. Jaarlijks worden landelijk honderdduizenden 
tot een miljoen vierkante meter dakoppervlakte van een 
dakbegroeiingssysteem voorzien. Er zijn tal van voordelen 
te noemen voor de toepassing op daken, variërend van 
verschillende sociale aspecten tot en met een scala aan 
(milieu)technische en economische voordelen. 

De populariteit van het begroeide dak en de aanwezigheid 
van diverse voordelen hebben tot de behoefte geleid voor 
het opstellen van een norm. De branche kan in technisch 
opzicht gerust volwassen genoemd worden: de huidige tech-
niek is ver doorontwikkeld, er zijn algemeen aanvaarde richt-
lijnen voor systeemleveranciers en uitvoerende partijen. De 
behoefte aan gezamenlijke afspraken binnen de branche zit  
dan ook niet bij de uitwerking van de technische opbouw  
en details. Deze NTA richt zich daarom op de prestaties die  
het begroeide dak levert: de positieve effecten op een 
gebouw en de omgeving, de veiligheid en de conformiteit 
aan  vigerende wettelijke regelgeving, normen en vakricht-
lijnen voor de dakenbranche. Daarnaast zijn ook eenduidig 
termen en definities vastgelegd. 

De NTA 8292 maakt het voor opdrachtgevers, ontwerpers  
en voorschrijvende instanties gemakkelijker om hun doel-
stellingen te formuleren. Het is nu mogelijk om bepaalde 
karakteris tieke eigenschappen van het begroeide dak  
te benadrukken die voor de opdrachtgever van belang zijn. 
Het voordeel van deze wijze van normeren is dat het ruimte 
schept voor innovatie. Het stimuleert toeleveranciers nieuwe 
systemen te ontwikkelen die aan hogere eisen voldoen. 
 Uiteraard moeten er ook nog steeds technische kwaliteits-
eisen gesteld worden aan het begroeide dak, dit kan 
gedaan worden door verwijzing naar bestaande richtlijnen 
zoals de SBR-Dakbegroeiingsrichtlijn. De NTA zorgt ervoor  
dat men dezelfde taal spreekt en dat een opdrachtgever 
eisen kan stellen zonder zelf diepgaande kennis van de 
begroeide daken te hebben.
De NTA 8292 “Begroeide daken - Termen, definities en 
 bepalingsmethoden - Windweerstand , waterretentie en 

brandgevaarlijkheid” is bedoeld voor daken met bevestigde 
of losliggende, gesloten dakbedekkingssystemen voorzien 
van een dakbegroeiingssysteem en bevat:

•  een beschrijving van alle termen en definities die benodigd 
zijn voor een juiste interpretatie van de NTA; 

•  de bijdrage die een begroeid dak levert aan de weerstand 
tegen windbelasting van de dakbedekking en/of het 
begroeide dak zelf; 

•  de bijdrage die een begroeid dak levert aan de reductie 
van de afvoer van hemelwater van begroeide daken naar 
het riool door waterbuffering en –vertraging; 

•  een antwoord op de vraag in hoeverre een begroeid dak 
voldoet aan de brandveiligheidsaspecten van daken. 

Het bereik van de NTA 8292 is vooralsnog relatief beperkt 
vanwege de complexiteit van het opstellen van eenduidige 
bepalingsmethoden. Voor diverse van de voordelige eigen-
schappen van begroeide daken zijn (nog) geen weten-
schappelijk onderbouwde bepalingsmethoden beschikbaar 
waarmee effecten op projectniveau of van een specifiek 
systeem berekend of bepaald kunnen worden. Bijvoorbeeld, 
er is wel wetenschappelijk onderzocht dat groen in de stad 
in algemene zin een dempend effect heeft op het hitte- 
eilandeffect (*). Echter is de vraag of het überhaupt haal-
baar of zinvol is om een bepalingsmethode te ontwikkelen 
waarmee de invloed van een willekeurig begroeid dak op 
dat hitte-eilandeffect bepaald kan worden. Hetzelfde geldt 
voor meerdere van de bovenstaande positieve effecten van 
begroeide daken. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen 
rekening gehouden kan of mag worden met die positieve ef-
fecten, alleen dat er (nog) geen eenduidige ‘rekenwaarden’ 
zijn waarmee gewerkt kan worden. Met name gemeenten, 
waterschappen en andere (overheids)instellingen die voor 
het algemene belang van de samenleving werkzaam zijn, 
mogen niet voorbijgaan aan een breder perspectief dan 
alleen de fysiek meetbare of kwantificeerbare kentallen. Een 
eventueel vervolg of uitbreiding op deze NTA is denkbaar, 
vooralsnog wil de normcommissie eerst ‘praktijkervaring’ 
opdoen met dit document. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

(*) Het hitte-eilandeffect of urban heat island effect (UHI) is het fenomeen dat de temperatuur in een stedelijk gebied gemiddeld hoger is  

dan in het omliggende landelijk gebied. De belangrijkste oorzaken van het UHI zijn de absorptie van zonlicht door de in de stad aanwezige  

donkere materialen en de relatief lage windsnelheden. Door het UHI worden problemen tijdens hittegolven, zoals hittestress, verergerd.  

Bouwkundige maatregelen en meer groen in de stad verminderen het UHI. (bron: wikipedia)
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Zoals in eerdere artikelen van John Kouwenberg en Ton Berlee in Roofs reeds 

is vermeld, is een technische commissie van deskundigen op het gebied van 

veilig werken op hoogte bezig met het opstellen van een uitvoeringsrichtlijn 

voor hellende daken. Deze technische commissie is nu zo ver dat binnenkort 

deze URL aangeboden zal worden aan het College van Deskundigen voor 

acceptatie. Deze URL vormt dan een uitbreiding op het toepassingsgebied 

van de Beoordelingsrichtlijn Hellende daken, BRL 1513.

Uitvoeringsrichtlijn (URL) voor bouwkundige montage 
gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen op hellende daken

SPECIAL VALBEVEILIGING

John Kouwenberg, A&T Dakadvies bv 

Al jarenlang worden dakhaken c.q. ankerpunten toegepast 
als veiligheidsmiddel voor het zekeren van personen en het 
aanhaken van ladders. De hierbij gehanteerde certificaten 
van de leverancier zijn productspecifiek en zeggen vaak 
niets over de toepassingen, de verbinding met en controle 
van de draagconstructie. Daarbij komt dat de normen EN 
795 en EN 517 nogal eens te pas en onpas worden toege-
past op producten. 

Bij valbeveiliging (dakhaken, ankerpunten en lijnsystemen) 
hebben we te maken met twee belangrijke normen: De EN 
517 (2006) en de EN 795 (2012). Belangrijk hierbij is dat als 
een -ankerpunt onderdeel uitmaakt van de dakconstructie, 
dit getest moet worden volgens de EN 517 en niet conform 
de EN 795. De EN 795 is  bedoeld voor niet-tot de constructie 
behorende ankerpunten of lijnsystemen en onderscheidt 
daarbij verschillende klassen. Deze laatste norm is namelijk 
alleen bedoeld voor persoonlijke beschermingsmiddelen 
tegen vallen (dus niet permanente verankeringspunten) en 
lijnsysteem (klasse G). 

Gezien de inhoud van beide normen mag worden gesteld 
dat dit productnormen zijn die niet of nauwelijks rekening 
houden met het feit dat dakconstructies uit verschillende 
materialen kunnen bestaan, zowel constructief als ook in 
uitvoering. Een dakbeschot uit houten delen reageert nu 
eenmaal anders op een valkracht dan een sandwich dake-
lement met een 3 mm spaanplaat huid. Dat een veiligheids-
systeem getest is volgens de norm wil dus niet zeggen dat dit 
product willekeurig in elke voorkomende dakconstructie kan 

worden gemonteerd. Tijdens ons onderzoekstraject is vast-
gesteld dat er nog steeds fabrikanten van veiligheidsvoorzie-
ningen zijn die het toepassingsgebied van hun voorziening 
niet kunnen aangeven of verantwoorden. Simpelweg omdat 
het product dan wel getest is in een testsituatie maar niet op 
een ondergrond die in de praktijk voorkomt. 

Het grootste risico zit hem dus niet in het product op zich, als 
dat is getest en goedgekeurd door een onafhankelijk testin-
stituut, een zogenaamd -Notified Body. Nee, het risico zit hem 
in de combinatie product met ondergrond, het dakbeschot 
en achterliggende constructie. Hiervoor is het noodzakelijk 

dat elk ankerpunt specifieke montage-instructies heeft voor 
de ondergrond cq dakconstructie waar deze op moet wor-
den gemonteerd! Dit moet een fabrikant/leverancier kunnen 
aangeven en daar ook de verantwoordelijkheid voor nemen. 
Als een fabrikant / leverancier dit niet kan, betekent dit dat de 
specifieke veiligheidsvoorziening in die specifieke situatie niet 
mag worden verwerkt. 

De URL, Bouwkundige montage gebouwgebonden vei-
ligheidsvoorzieningen Hellende daken, geeft hiervoor de 
benodigde handvatten van fabrikant/leverancier, naar voor-
schrijver en naar uitvoerenden om op basis van ontwerp- en 

Haak wordt nu ook zijwaarts belast. Hierop getest is onbekend. Verkeerde montage.

Foute montage. Schroeven en spoortje van 20 mm dik.



Roofs     21

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

In de URL wordt naast het aantonen via testen ook de mo-
gelijkheid om middels een constructie-berekening, uiteraard 
uitgevoerd door een daarvoor bevoegd constructeur, aan 
te tonen of de combinatie ankervoorziening/dakconstructie 
kan voldoen aan de constructieve eisen. Uiteraard moeten 
hier dan wel de juiste kengetallen van de fabrikant en de 
onderconstructie bekend zijn bij de constructeur.

Fabrikanten c.q. leveranciers zullen dus meer moeten doen 
dan alleen hun product testen volgens de vigerende norm 
in een testopstelling. Zij dienen zich bewust te zijn van het 
feit dat dit product in een dakconstructie kan worden 
gemonteerd die afwijkt van de testopstelling. Valbeveiliging 
bij het werken op hellende daken is een veelomvattend 
en daardoor complex gebied. Daarbij gaat het niet alleen 
om nieuwbouw- of renovatie-werkzaamheden, ook in de 
beheerfase van een -gebouw dienen voor onderhoudswerk-
zaamheden op het dak de nodige voorzieningen aanwezig 
te zijn. Echter deze voorzieningen, voornamelijk ankerpunten, 
dienen wel in hun toepassing aantoonbare veiligheid te 
bieden. Dit betekent dat uiteraard het product zelf aan alle 
eisen moet voldoen maar, net zo belangrijk, ook in combi-
natie met het dakbeschot en de achterconstructie zal het 
ankerpunt veiligheid moeten bieden.

De verwachting is dat we voor het einde van dit jaar de URL 
kunnen presenteren als een ontwerp- en uitvoeringsrichtlijn, 
specifiek voor hellende daken, die duidelijkheid verschaft in 
de huidige mist die hangt rond dit onderwerp. ■

uitvoeringsrichtlijnen een verantwoorde keuze te kunnen 
maken. Deze URL geeft de benodigde ingrediënten voor het 
projectgebonden uitvoeren van een dak RI&E waarin onder-
werpen als voorzienbaar onderhoud, intensiteit, werkvoorbe-
reiding en uitvoering ruim aan bod komen.

Met een goede en verantwoorde samenwerking in de hele 
keten kan dan de gebouweigenaar of opdrachtgever voor-
zien worden van een gedegen opleveringsdossier waarin 
opgenomen:

a opname en Objectgebonden RI&E rapportage (ORI&E)
b  berekening in 5 rekenstappen + -uitvoeringstekening + 

certificaten (en/of attesten) + controle van de uitvoering
c  logboek + dakplan inclusief gebruikshandleiding en be-

heertesten

De belangrijke 5 beoordelings- c.q. rekenstappen staan 
verder uitgewerkt in deze URL, het betreffen hierbij:

Rekenstap 1 uitgangspunten specifiek project.
Rekenstap 2 systeemberekening + controle valhoogte.
Rekenstap 3  controle krachten van de -systeemcomponenten. 
Rekenstap 4  controle bevestiging aan de constructie per 

object of onderdeel per ankervoorziening.
Rekenstap 5  controle dakconstructie op het mogelijk opne-

men van de val/piekkrachten.

Bij oplevering aan de gebouweigenaar wordt een zoge-
naamd montagedossier opgesteld. Dit resulteert uiteindelijk 
ook in een dakplan specifiek voor het dak van het object 
waar de ORI&E voor is gemaakt.

SPECIAL VALBEVEILIGING

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

www.daksafe.nl

Dé specialist op het gebied van dakveiligheid

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

KS1 kabelsysteem van Daksafe®
Een nieuw doorloopbaar kabelsysteem

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

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

Ontdek alle voordelen op:

www.ks1kabelsysteem.nl

Snelle montage gegarandeerd op
de volgende ondergronden:

Beton
Kanaalplaat vloeren

Gasbeton
Durisol

Staal vloeren
Hout

hek

staander

contragewicht
plat dak

valbeveiliging
staander

kantplank

hek

hellend dak

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

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

artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

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

info@artilan.nl
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De artikelen die in Roofs verschijnen, worden wanneer daar aanleiding toe 

is voorgelegd aan één of meer redactiemedewerkers. Die beoordelen op 

 basis van hun deskundigheid vooraf artikelen op inhoud en of een  correcte 

 voorstelling van zaken wordt gegeven. Als ze twijfelen, trekken ze het na, 

 pluizen ze het uit. De mening van de auteur mag afwijken, maar op inhoud 

moet het kloppen. Deze vorm van redigeren wordt ‘peer-review’ genoemd en 

is een  manier om de kwaliteit van de artikelen te bewaken.

Valveiligheid en aansprakelijkheid
SPECIAL VALBEVEILIGING

werknemer tevens de werkgever. Ook een ZZP’er valt dus 
onder de Arbowet. Conform de Arbowet is een werkgever 
verplicht om vóór de werkzaamheden te beginnen met  
een Risico Inventarisatie & Evaluatie, de RI&E. Valgevaar moet 
altijd onderdeel zijn van een RI&E, ongeacht het hoogte-
verschil. Artikel 3.16 geeft aan: 

Er is in elk geval sprake van valgevaar bij aanwezigheid van 
risicoverhogende omstandigheden, openingen in vloeren, of 
als het gevaar bestaat om te vallen.

Vanaf 2,5 meter spreken we van ‘werken op hoogte’ en is 
werken vanaf de ladder niet meer toegestaan. Veel werk-
zaamheden zijn repeterend en werkgevers én werknemers 
hebben met de stichting Arbouw veelvoorkomende werk-
zaamheden geanalyseerd en beschreven in zogenaamde 
 A-bladen. Deze A-bladen geven de stand van de tech-
niek aan voor wat betreft de verplichtingen en de regels 
 aangaande veilig werken in de branche. Zo zijn er A-bladen 
voor schilders, dakdekkers (plat & hellend) installateurs etc. 
Het A-blad Platte Daken is echter wel geïntegreerd in de 
Arbocatalogus en bestaat dus niet meer apart.

Vallen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, daar 
gaat het hier om. Werkzaamheden op en aan daken zijn in 
drie hoofdgroepen te verdelen te weten: 

1 nieuwbouw en grote renovatiewerken 
2  kleine renovatiewerken en aanbrengen installaties  

op daken 
3 kortdurende onderhoudswerken op en aan daken

1.  Nieuwbouw en grote renovatiewerken, de bouwfase 
Bij het realiseren of renoveren van een bouwwerk moet 
gewerkt worden naar de eisen van het Bouwbesluit. In 
het ontwerp moet nagedacht worden over het voorzien-

baar onderhoud en hoe dit veilig uit te voeren. Het voor-
zienbaar onderhoud en de maatregelen hoe dit veilig uit 
te voeren moeten worden overlegd bij het indienen van 
de bouwplannen.  
 
Wanneer het werk een aanvang neemt, moeten de 
 gevaren van de uitvoering worden geïnventariseerd. Bij 
een project van enige omvang met vele partijen werkt 
het niet als alle werkgevers een eigen analyse maken. 
Die moeten op elkaar afgestemd worden. Voor een 
bouwproject aanvangt, moet daarom een specifieke 
Risico inventarisatie worden gemaakt door de ontwer-
per/architect: het Veiligheid, Gezondheid en Milieu-plan, 
kortweg het VGM-plan.  
 
De ontwerper geeft aan de hand van een checklist de 
risico’s aan die spelen bij de uitvoering. De aannemende 
partij moet aangeven hoe de risico’s te minimaliseren 
c.q. weg te nemen. Voor het werk wordt door opdracht-
gever en opdrachtnemer een VGM-coördinator aange-
steld die toeziet op een veilige uitvoering. Dakdekkers die 
op de bouw hun werk moeten uitvoeren, moeten zelf ook 
bijdragen aan het plan en er in ieder geval naar werken.  
 
De (verplichte) Arbeidshygiënische strategie geeft de 
voorkeur aan bronaanpak: voorkom dat valgevaar ont-
staat. Valveiligheid tijdens de bouwfase betekent daarom 
vrijwel altijd een continue afzetting met collectieve beveili-
ging zoals hekwerk of steiger. Gaten in de werkvloer moe-
ten worden gedicht, en transport naar de werkplek moet 
in alle gevallen veilig plaatsvinden. Duidelijk is dat bij 
werken naar een VGM-plan de werkgever aansprakelijk is 
in geval het fout gaat. Praktisch gezien zijn dat de aanne-
mer en zijn onderaannemers. De opdrachtgever heeft zijn 
verantwoordelijkheid met het VGM-plan afgedekt. 

2.  Kleine renovatiewerken en aanbrengen installatie  
op daken  
Wanneer een dakdekker of installateur zonder tussen-
komst van een hoofdaannemer werkt, dan zullen zij als 
werkgever zelf een RI&E moeten maken. De te nemen 
maatregelen voor het uit te voeren werk moeten zijn 
aangegeven. De opdrachtgever heeft een plicht er op 
toe te zien dat er veilig wordt gewerkt. De invulling van 
die plicht laat helaas nog veel ruimte waardoor praktisch 
alle aansprakelijkheid bij de werkgever ligt. Jurispruden-
tie kan hier verandering in brengen. Interessant in deze 
categorie is het aanbrengen van zonnepanelen waarbij 
de afgelopen jaren zich veel valincidenten hebben voor-
gedaan. Dakdekkers en installateurs doen er verstandig 
aan de veiligheidsmaatregelen te verduidelijken in de 

aanbieding. Voor renovatiewerk betekent het bijvoor-
beeld het ‘in de hekken zetten’ van het dak. 

3.  Kortdurend onderhoudswerk op en aan daken 
Een gebouw mag geen gevaar opleveren voor gebruikers 
of passanten. Een eigenaar van een gebouw is verplicht 
zijn gebouw zodanig te onderhouden dat dit ook niet kan 
gebeuren. Gedacht moet worden aan onderdelen die 
los kunnen komen en kunnen vallen zoals dakpannen en 
gevelonderdelen. Een eigenaar of opdrachtgever is niet 
verplicht voorzieningen tegen valgevaar aan te brengen 
op zijn/haar daken.  
 
Dat onderhoud moet veilig uitgevoerd worden, daarvoor 
is de werkgever van de onderhoudsmensen verant-
woordelijk en aansprakelijk, de opdrachtgever moet er 
op toezien dat er veilig gewerkt wordt zoals hierboven 
beschreven.  
 
Onderhoudswerkzaamheden worden door meerdere 
disciplines uitgevoerd en een afstemming van de risico’s 
voor de verschillende onderhoudswerkzaamheden 
voorkomt verspilling van tijd, middelen en geld. Een 
afstemming op basis van het te verwachten onderhoud 
op en aan het dak geeft inzicht in de mate van moge-
lijke verspilling en hoe deze verspilling te voorkomen. 
Op basis van een inventarisatie van het al het voorzien-
baar onderhoud en de risico’s die er met het uitvoeren 
daarvan gemoeid zijn kan een zogenaamde Dak- RI&E 
geschreven worden. Op basis daarvan kan besloten 
worden tot het aanbrengen van permanente valvei-
ligheidsvoorzieningen zoals bordessen, kooiladders en 
ankervoorzieningen. De verantwoordelijkheid van veilig 
gebruik van die voorzieningen ligt bij de werkgever van 
de onderhoudsmensen. 

Interessant in dit verband is dat sinds december 2015 ge-
bouwgebonden ankervoorzieningen deel uitmaken van het 
gebouw. Helaas zijn er nog geen constructieve normen voor 
gebouwgebonden ankervoorzieningen waardoor de aan-
sprakelijkheid voor een goede werking nog altijd niet duide-
lijk zijn. Daarom geldt dat indien een opdrachtgever stelt dat 
de voorzieningen gebruikt moeten worden, de werkgever er 
zich van moet vergewissen dat deze deugdelijk zijn vóórdat 
zijn werknemers aan het werk mogen met die voorzieningen. 
Hij is en blijft de eerste en enige aansprakelijke omdat de 
opdrachtgever met de dak RI&E duidelijk heeft gemaakt toe 
te zien op veilig werken. ■

Van de redactie

Geregeld komen de redactie-
medewerkers bijeen om de 
kwaliteit van de artikelen te be-
spreken. Eén van de besproken 
onderwerpen was dat er dui-
delijke kaders moeten worden 
gegeven per deelonderwerp 
om de artikelen met elkaar in 
lijn te brengen en te houden. De 
lezer moet er op kunnen vertrou-
wen, en moet kunnen verifiëren, 
dat het artikel inhoudelijk juist is. 
Een manier van kaders schetsen 
is een overzicht van begrippen 
en definities per deelonderwerp 

met onderlinge verwijzing. Nu er nieuwe beoordelingsricht-
lijnen voor valveiligheid zijn en worden opgesteld is dat een 
goede gelegenheid om daar mee te beginnen. In dit artikel 
wordt de aansprakelijkheid rond valveiligheid beschreven. 

Valveiligheid begint met aan-
sprakelijkheid. De valveiligheid 
zoals in Roofs beschreven 
handelt om de verantwoorde-
lijkheid tijdens het uitvoeren 
van betaald werk.

De eerste en enige verant-
woordelijke voor de valveilig-
heid van een werknemer is de 
werkgever. Valveiligheid valt 
onder de Arbeidsomstandig-
hedenwet, kortweg Arbowet.
In geval van een ZZP’er is de 
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Veiligheid staat bij ons 
op eenzame hoogte

eurosafesolutions.com

Samen een veilige werksituatie op hoogte creëren, zonder compromis.
Dát is waar Eurosafe Solutions voor staat. Om uw veiligheid te verbeteren 
hebben wij het Safety at Height Management System® ontwikkeld.

Wilt u ook uw:
• risicomanagement en processen vereenvoudigen?
• veiligheid, rendement en imago verbeteren?
• risico’s, aansprakelijkheid en Total Cost of Ownership verlagen?
 
Maak dan kennis met ons integrale Safety at Height Management System®. 
Voor meer informatie en/of een afspraak bel 038 - 46 71 910 of mail naar 
info@eurosafesolutions.nl.
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Hoe groot is het probleem van vallen  

van hoogte? Cijfermateriaal over de  

ongevallen die in de dakenbranche  

gebeuren ontbreekt, maar de  

Monitor Arbeidsongevallen die  jaarlijks 

door Volandis (voorheen  Arbouw) wordt 

opgesteld, geeft een indicatie.

Vallen is meest voorkomende type arbeidsongeval in de bouw

SPECIAL VALBEVEILIGING

Branchespecifieke cijfers over arbeidsongevallen en/of 
valongelukken zijn niet beschikbaar. Als de respectievelijke 
brancheorganisaties en verzekeringsmaatschappijen al 
over dergelijke cijfers beschikken, worden ze niet openbaar 
gemaakt. De Monitor Arbeidsongevallen verzamelt het cijfer-
materiaal bouwbreed. 

De meest recente editie is die van 2016, waarin het cijfer-
materiaal van het kalenderjaar 2015 op een rijtje wordt 
gezet. In 2015 overkwam bijna 8000 werknemers in de bouw-
nijverheid een ongeval dat leidde tot verzuim. Dit komt neer 
op 6,2% van alle werknemers. Het ongevallenpercentage 
is hiermee met 0,3 procentpunt afgenomen ten opzichte 
van 2014. Ruim de helft van de ongevallen die leidden tot 
verzuim gebeurden tijdens werktijd. De loonkosten inclusief 

overhead van dit verzuim bedroegen circa 37 miljoen euro. 
Het aantal arbeidsongevallen en de hiermee gemoeide 
loonkosten waren iets gedaald ten opzichte van 2014.

VALONGEVALLEN
Veel voorkomende ongevallen waren bijvoorbeeld verstap-
pen, geraakt worden door een voorwerp, stoten, bekneld 
raken, etc. Van de ongevallen die op de bouwplaats plaats- 
vonden (3320 in totaal), valt op dat vallen relatief veel voor-
komt. Ongeveer 360 mensen vielen van een hoogte boven 
de 2,5 meter. Samen met de valongevallen van een hoogte 
minder dan 2,5 meter (680) vormt vallen een substantieel 
onderdeel van het totaal aantal arbeidsongevallen. Nog-
maals: dit betreft arbeidsongevallen (particulieren zijn niet 
meegerekend) die over de gehele bouwkolom hebben 
plaatsgevonden en zijn geregistreerd bij Inspectie SZW. In dit 
getal zijn dus niet alleen dakdekkers maar ook de andere 
beroepsgroepen binnen de bouw meegerekend. 

Het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van een arbeids-
ongeval is wel in de Monitor Arbeidsongevallen opgenomen, 
maar niet gespecificeerd naar type ongeval. Toch mag 
aangenomen worden dat veruit het merendeel van de 
valongevallen van hoger dan 2,5 meter heeft geleid tot een 
ziekenhuisopname (of erger). Het verzuim is wel uitgesplitst 
naar type ongeval en hieruit blijkt dat zo’n 27% van het totale 
verzuim na een arbeidsongeval het gevolg is geweest van 
een valongeval. 

VOORZIENINGEN
De financiële gevolgen van een arbeidsongeval worden in 
de Monitor Arbeidsongevallen op een rijtje gezet. Niet al-
leen de kosten van het verzuim, maar ook de gevolgkosten 
kunnen enorm oplopen. Denk daarbij aan de kosten voor 
een vervanger, of het zoeken van vervangend werk voor het 
slachtoffer van het ongeval, etc. De lichamelijke en psychi-
sche gevolgen blijven in het rapport grotendeels buiten 
beschouwing, maar terecht wordt in de conclusie gesteld 
dat ook deze enorm kunnen zijn. Preventie is dus van zeer 
groot belang.

Om het aantal ongevallen in de toekomst te verminderen, 
is het van belang om na te gaan wat de oorzaken zijn. 
Het niet aanwezig zijn van veiligheidsvoorzieningen op de 
bouwplaats is een belangrijke oorzaak, alsook het niet, of op 
een onjuiste manier, gebruik van maken van deze voorzienin-
gen. Van alle werknemers op de bouwplaats (dus exclusief 
UTA-personeel), die in de geanalyseerde periode hebben 
verzuimd vanwege een arbeidsongeval, gaf 64% aan dat 
die voorzieningen naar hun mening waren getroffen. Volgens 
bijna 15% was dit niet het geval. Zo’n 17% van de werkne-
mers die een ongeval hebben meegemaakt, is van mening 
dat zij dit zelf hadden kunnen voorkomen.

Er treden bovendien verschillen op naar grootte van het be-
drijf. Werknemers van middelgrote bedrijven geven, indien van 
toepassing, het vaakst aan dat de voorzieningen zijn getrof-
fen. Bovendien is bij deze categorie bedrijven het aantal werk-
nemers dat zegt dat voorzieningen waren getroffen minder 
sterk teruggelopen dan bij de andere categorie bedrijven. 

De opstellers van de Monitor Arbeidsongevallen verstrekken  
alleen de gegevens aan de hand waarvan beleid kan 
worden gemaakt. Ze doen hier geen aanbevelingen toe, 
al geeft men wel aan dat onophoudelijk aandacht moet 
worden gegeven aan de veiligheid op de bouwplaats. Het is 
daarbij met name van belang zich te richten op de jongeren 
omdat die vaker betrokken zijn bij een ongeval dan oudere 
werknemers. Ook valt er winst te behalen in het geven van 
meer voorlichting aan de werknemers. In de gevallen waar 
wel voorzieningen waren getroffen en toch een ongeval 
plaatsvond, gaf 40% van de werknemers met een ongeval 
aan geen voorlichting te hebben gekregen over veilig wer-
ken op de werkplaats, en 25% had geen instructie gekregen 
over het gebruik van het PBM. Uit de Monitor Arbeidson-
gevallen blijkt in ieder geval dat het heel belangrijk is dat 
werkgevers hun werknemers informeren over het gebruik 
van veilige werkmethoden en veiligheidsvoorzieningen, hen 
aan te moedigen (op te dragen) er gebruik van te maken, 
te controleren op het juiste gebruik van de voorzieningen en 
waar nodig te corrigeren. ■

Monitor arbeidsongevallen 
in de bouw 2016

Juni 2016

Cijfers over 2015
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AH Roof Safety Systems uit Bolsward 

heeft een veiligheidssysteem ontwikkeld 

 waarmee ook een collectieve beveiliging 

voor de kopgevel beschikbaar is.

Randbeveiliging voor de kopgevel
SPECIAL VALBEVEILIGING

kopgevels. Daarom heeft oprichter Jurjen de Haan 
een oplossing bedacht.

SYSTEEM 
De Roof Shelter is een systeem dat op alle hel-
lende daken (10-50°) is toe te passen. Het type 
dak maakt dan niet zoveel uit, het systeem is 
toepasbaar op dakpannen, golfplaten, sandwich-
panelen, etc. 

De Roof Shelter is volledig uit aluminium vervaar-
digd. Het systeem weegt ongeveer 6 kg per meter 
en is transportvriendelijk. Het hekwerk is onbeperkt 
door te bouwen met secties van 2 en 3 meter hek-
werken. Ter plaatse van de nok wordt de nokhaak 
met een hekwerk over de nok gehangen. Aan 
de binnenkant van het werkgebied wordt de ver-
stelbare bevestigingsbeugel vervolgens aan een 
degelijke ondergrond bevestigd. Daarna kunnen 
de volgende hekwerken worden aangekoppeld. 
De kantplanken worden aan de onderligger, aan 
de kant van het werkgebied, gemonteerd. Het 
systeem is TÜV gecertificeerd.

PRODUCTIEVERHOGEND
De Haan: “Iedere werkgever heeft dagelijks te maken met 
het dilemma met aan de ene kant productiedruk en aan de 
andere kant veiligheid. Dit dilemma kan een oorzaak zijn van 
werkstress of het laten bestaan van onveilige situaties. Het 
dilemma tussen veiligheid en productie word helaas vaak 
beslecht in het voordeel van productie. Niet vreemd, want 
hiermee wordt het geld verdiend.”

“Het besef van wat er mis kan gaan, ontbreekt bij veel on-
dernemers,” vervolgt De Haan. “Daarnaast zien ze veiligheid 
niet als prioriteit. Ze hebben het al druk genoeg met andere 
zaken en de veiligheid komt wel. En het kost geld. Men moet 
anders gaan denken. In sommige gevallen ben je maar 
even bezig met veiligheid maar die tijd haal je vaak weer in 
bij de productie.” 

De Haan is van mening dat veiligheid juist productieverho-
gend kan werken: “Dat is bij onze klanten ook wel gebleken. 
En bovendien: reken maar eens uit wat een mensenleven 
kost of een boete van inspectie SZW . Natuurlijk: de boete is 
maar bijzaak, een mensenleven is onbetaalbaar.”
De Roof Shelter is vanaf heden leverbaar. ■

Zoals bekend moet bij werken op hoogte in alle gevallen in 
eerste instantie gekeken worden of een collectieve oplossing 
kan worden toegepast. Alleen wanneer dit niet mogelijk is, 
mag gemotiveerd gekozen worden voor persoonlijke be-
schermingsmiddelen. Voor zowel platte als hellende daken is 
een uitgebreid assortiment collectieve beschermingsmidde-
len beschikbaar. Maar voor de kopgevels was er nog geen 
systeem. 

AH Roof Safety Systems is leverancier van een assortiment 
collectieve beschermingsmiddelen in Nederland, België, 
Zweden en Denemarken. Het bedrijf is voortdurend bezig 
met innovatie om de veiligheid te vergroten bij het werken 
op hoogte. Men kreeg vaak de vraag naar beveiliging voor 



Wij gaan verder
De wensen van de klant staan bij ons op nummer 1. Maar wij gaan 
verder dan dat! Door mee te denken met de klant:

komen er in de toekomst bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak? 
Wat is de frequentie van inspectie van het dak en de daarop 
gemonteerde installaties?

Op basis van onze bevindingen leveren wij altijd de meest geschikte 
oplossing voor valbeveiliging.

Valbeveiliging van A tot Z
 d Uitgebreide kennis wet- en regelgeving 
 d Het opstellen van een RI&E
 d Het aanleveren van sterkteberekeningen
 d Leveren van hoogwaardige producten, 

 (getest volgens NEN795-2012)
 d Leveren van bijpassende PBM-sets
 d Werken met gecertificeerde monteurs
 d Aanleveren van opleverings- en montagecertificaten
 d Oplevering met werkinstructie en daktekening
 d Inspectie en onderhoud van valbeveiligingssysteem

Valbeveiliging van AllRisk

VALBEVEILIGING? EEN 
DAK KAN NIET ZONDER!

AllRisk levert en monteert valbeveiliging voor iedereen die op hoogte werkt. Een deskundige analyse van 
de valgevaren, gebaseerd op onze uitgebreide kennis van wet- en regelgeving, vormt de basis voor al onze 
valbeveiligingsoplossingen die vakkundig worden geïnstalleerd.

v a l b e v e i l i g i n g . n l

Wat bieden wij?
• Op maat gemaakte oplossingen voor 

leuningwerk, tijdelijke en permanente 
dakankers en kabelsystemen.

• Ladderborgingspunten, gevel- en 
kooiladders, trappen en ladders.

• Persoonlijke beschermingsmiddelen: van 
harnassen, lijnen en valstoppers tot oor/
oogbescherming en veiligheidshelmen.

• Onderhoud en Inspecties.
• Training en ondersteuning

AaboSafe biedt een totaalpakket van producten, diensten en 
ondersteuningen die nodig zijn om bestaande en nieuwe  daken veilig 
begaanbaar te maken. 

Als adviseur en installateur van veiligheidsmiddelen heeft AaboSafe een 
jarenlange ervaring om u goed van dienst te kunnen zijn in het vinden van 
de oplossing van uw dakveiligheidsvraagstuk. Van de ontwerpfase tot de 
uitvoeringsfase: AaboSafe zorgt voor het juiste advies en de juiste materialen.

Aabosafe stelt Dak Risico Analyses op, waarbij duidelijk wordt weergegeven 
welke toepassingen er voor u nodig zijn om uw werk veilig en zorgeloos 
uit te kunnen voeren. Wij adviseren en leveren de benodigde persoonlijke 
beschermingsmiddelen voor alle bedrijfssectoren en verzorgen de installatie 
van valbeveiligingssystemen en toegangsmiddelen. Ook verzorgen 
wij de jaarlijks verplichte inspecties en het onderhoud van klim- en 
veiligheidsmaterialen. Tot slot verzorgen wij op verzoek trainingen over het 
veilig en zorgeloos werken op hoogte.

Maak kennis met AaboSafe
Zorgeloos werken op hoogte.

Solingenstraat 15
7421 ZN  Deventer

T  024 6782485 / 0653339152 
F  057 0657776 

info@aabosafe.nl
www.aabosafe.nl

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.
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zich  bijvoorbeeld in voorzieningen aan gebouwen, die het 
mogelijk maken om zonder additionele middelen en/of 
zonder persoonlijke valbescherming veilig te werken. Het 
uitgangspunt van een eigenaar, beheerder en ondernemer 
zou moeten zijn: zo veilig mogelijk werken.”

GEVAAR WEGNEMEN
Het wegnemen van gevaar moet hierbij leidend zijn, zegt  
het platform. “Als dat niet kan, is het zaak het gevaar 
 beheersbaar te maken tot een acceptabel niveau. Mocht  
dit om technische redenen niet mogelijk zijn, dan is – met 
 onderbouwing van de noodzaak – het gebruik van persoon-
lijke beveiliging met een daarop aangepast BHV-regime 
 geaccepteerd.” Kortom: het platform is een samenwerkings-
verband van partijen die te maken hebben met veilig 
 werken op hoogte, dat zich tot doel stelt het veilig werken  
op hoogte te stimuleren en te verbeteren.

Het Platform is bedoeld voor afstemming, stelt de notitie. 
“Daarnaast willen we elkaar stimuleren in het veilig werken 
op hoogte en elkaar herinneren aan toezeggingen en 
afspraken. Belangrijke te beïnvloeden groepen zijn onder 
andere projectontwikkelaars, producenten, opdrachtgevers, 
gebouwbeheerders en de ministeries SZW en BZK.” 

Het platform is bedoeld als ontmoetingsplaats waar ervarin-
gen worden uitgewisseld en activiteiten projectmatig kunnen 
worden opgepakt. Onderwerpen zijn onder meer: 
- opvolging en naleving van het Toetsingskader veilig onder-
houd op en aan gebouwen (Bouwbesluit) 
- opleidingen waar ‘veiligheids-geïntegreerd bouwen en 
ontwerpen’ onder de aandacht wordt gebracht 
- voorlichting gericht op alle doelgroepen en in ieder geval 
additioneel aan de opleidingen.

Het voorzitterschap rouleert tussen Volandis, OSB en VSB, het 
secretariaat tussen de partijen SBD/VEBIDAK, Volandis, VSB 
en OSB. Op deze manier willen de partijen onnodige externe 
kosten voorkomen. ■

De opheffing was het gevolg van de afschaffing van de 
verplichte heffing productschappen, een afspraak uit het 
regeerakkoord. In de plaats hiervan is per die datum het 
Centrum voor Ambachtseconomie (CvAE) gekomen. Het 
CvAE houdt zich voor het kleinschalig ambacht bezig met:
• het vergroten van kennis over de ambachtseconomie
• het versterken van het imago
•  het veilig stellen van de kwaliteit van het vakmanschap  

en ondernemerschap
• de bouw van een krachtig netwerk.

Eén van de activiteiten die met het HBA dreigde ten onder  
te gaan, was het Platform Preventie Valgevaar. Maar de  
betrokken partijen hebben besloten het platform zelf in de 
lucht te houden. Trekkers zijn Volandis (voorheen Arbouw),  
de glazenwasserssector (OSB) en VSB. Deelnemers in het 
Platform zijn verder onder meer verenigingen als: VEBIDAK/
SBD, VFR, HHD, VVT, Kenniscentrum Glas, ASPB, UNETO/VNI, 
Romazo, Holland Solar en Bouwend Nederland. 

De deelnemende partijen stelden een nieuwe startnotitie 
op. “Ons doel is het valgevaar te reduceren door de intrin-
sieke veiligheid van werkplekken te vergroten. Dat vertaalt 

SPECIAL VALBEVEILIGING

Na het opheffen van het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA), per  

1 januari 2015, was ook het Platform Preventie Valgevaar opgeheven.  

Onlangs werd bekend dat dit platform een doorstart heeft gemaakt.

Doorstart Platform Preventie 
Valgevaar krijgt vorm

Met behulp van de Roadshow heeft SBD de afgelopen jaren  

actief het belang van het gebruik van veiligheidsvoorzieningen  

in de  dakenbranche onder de aandacht gebracht.

De Modulaire Triangelbrug (MTB) is ideaal voor het werken langs de gevel óf op platte en 
hellende daken. De MTB functioneert als werkbrug. En door de leuningframes met  
valbeveiligingsnetten ook als dakrandbeveiliging. Handig en veilig voor bijvoorbeeld het  
bedekken van daken, plaatsen en onderhouden van zonnepanelen en dakkapellen.

Van een leien dakje!
Snel en veilig werken op daken met de MTB van Altrex.
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In januari 2017 kon de hele markt kandidaten aandragen die in  aanmerking  

zouden kunnen komen voor de titel Dakenman of –vrouw van het Jaar 2016. 

Vanaf nu kan op een lijst van 14 personen worden gestemd. De winnaar  

wordt tijdens de feestavond voor de  dakenbranche, op 24 maart 2017,  

bekendgemaakt.

Verkiezing Dakenman of –vrouw van het Jaar is nu al spannend

DAKENMAN OF –VROUW VAN HET JAAR 2016

JOS VAN DER BORGT
Jos van der Borgt heeft in 2016 
afscheid genomen na een car-
rière waarin hij met veel energie 
heeft gewerkt aan een veilige en 
gezonde werkpraktijk. De aan-
melder is ervan overtuigd dat hij 
daarmee levens heeft gered.

PIET JACOBS
Vanwege zijn inzet voor het 

 opnieuw opzetten van een vakop-
leiding in de hellende dakenbran-
che. Ook nam hij in 2016 afscheid 

als (vice-)president van de inter-
nationale dakdekkersvereniging 

IFD, met de IFD Pin of Honour.

HARRY NIEMAN
Als één van de kwartiermakers 
private kwaliteitsborging heeft 
Harry Nieman zijn stempel gedrukt 
op de dakenbranche van de 
toekomst.

ERIK STEEGMAN
Erik Steegman heeft zich als 

 directeur van Leven op Daken  
op inspirerende wijze ingezet  

voor de totstandkoming en 
voortzetting van de Green Deal 

Groene Daken en zo een belang-
rijke rol gespeeld in de ontwikke-

ling van deze daken.

EDWIN VAN KEMENADE
Edwin van Kemenade staat aan 
de basis van diverse innovatieve 
toepassingen met aluminium. 
Roval heeft onder zijn leiding een 
ontwikkeling doorgemaakt van 
productleverancier tot totaalleve-
rancier. 

CEES WOORTMAN
Sinds jaar en dag speelt 

 VEBIDAK een sturende rol in de 
daken branche en staat het 

aan de  basis van vele sociaal- 
economische en vakinhoudelijke 

ontwikkelingen. De inzet en visie 
van Cees Woortman is hier steeds 

een belangrijke factor in.

ADRIE VAN HENGEL
Als technisch adviseur van 
Oranjedak heeft Adrie van Hengel 
zich ontwikkeld tot een bijzondere 
vakspecialist die zeer profes-
sioneel en vertrouwelijk met zijn 
opdrachtgevers en adviseurs  
om gaat. 

KAREL-JAN BATENBURG
Met maar liefst 173 diploma’s  

in 2016 heeft Tectum een 
 belangrijke rol gespeeld in het 

behoud van de kwaliteit van de 
branche en de instroom van jong, 

gekwalificeerd personeel. Het 
opleidingsinstituut heeft tevens 

de uitvoering van het Sectorplan 
BIKUDAK 2 op zich genomen. 

Karel-Jan Batenburg is een  
belangrijke spil in de organisatie.

ROB VERSLUIS
Als directeur van BDA Dakadvies 
levert Rob Versluis dagelijks een 
belangrijke bijdrage aan de 
kwalitatieve uitvoering van de 
Nederlandse daken. 

HENK VLIJM
Optigroen Nederland heeft  

onder leiding van Henk Vlijm 
verschillende innovaties op  
het gebied van begroeide  

daken doorgevoerd  
(o.a. waterretentie).

BERT RAMAKERS
Bert Ramakers staat aan de basis 
van de database voor hellende 
daken in het softwareprogramma 
van Gilde Software, waarmee de 
bedrijfsvoering van veel hellende 
dakenbranches kwalitatief wordt 
verbeterd.

DAVID KEMENA
Als hoeder van de kwaliteit  

van de dakenbranche is 
 DAKMERK al vele jaren een  
begrip. David Kemena, die  

in 2016 met pensioen ging,  
heeft het merk in zijn jaren als 

directeur weten te bestendigen 
en uit te bouwen.

Via www.dakvanhetjaar.nl kunt u vanaf nu  
stemmen op uw favoriet. ■

In het artikel ‘Het vieren en tonen van de kwaliteit van 
de dakenbranche’, elders in dit nummer, worden de uit-
gangspunten van de prijs uiteengezet. Via de websites  
www.dakvanhetjaar.nl en www.dakaward.nl kon iedereen in 
januari personen aandragen. De organisatie heeft besloten 
alle genoemde personen voor te dragen voor de verkiezing. 
Dit zijn er in totaal 14. Via dezelfde websites kan men vanaf nu 
met een simpele muisklik een stem uitbrengen op één van 
deze kandidaten. Tijdens de feestavond voor de dakenbran-
che zal bekend worden gemaakt wie de meeste stemmen 
heeft gekregen. Naast een speciale award zal de winnaar in 
Roofs april 2017 uitgebreid in het zonnetje worden gezet.

Na de aanmeldingen bleek dat in ieder geval sprake zal zijn 
van een Dakenman van het Jaar. Hieronder volgt in willekeu-
rige volgorde de lijst genomineerden en een samenvatting 
van de door de markt aangedragen motivaties:

PAUL VERKAIK
Paul Verkaik van BDA Dak- en 
Gevelopleidingen heeft geijverd 
voor de kwaliteit van zonnesys-
temen op het dak. In 2016 zijn 
daar onder zijn leiding een aantal 
belangrijke stappen in genomen, 
ondermeer de cursus zonne-
warmtemonteur en de opening 
van twee opleidingslocaties. 

JURGEN VAN KEULEN
JVK Daken is specialist op het 
gebied van leien, lood en zink, 

die vele aansprekende projecten 
heeft uitgevoerd waarin de mate-
rialen op een innovatieve manier 

zijn toegepast. Het bedrijf heeft 
(sociale) duurzaamheid hoog in 

het vaandel.
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Al met al zijn alle ingrediënten aanwezig voor een onvergete-
lijke feestavond waarop de activiteiten in de dakenbranche 
op een positieve manier onder de aandacht zullen worden 
gebracht. De kwaliteit die in de dakenbranche aanwezig is 
wordt op deze manier getoond en gevoerd. Hotel Zuiderduin 
biedt die avond haar kamers aan tegen gereduceerd tarief, 
zodat de feestavond een uitgelezen gelegenheid is voor een 
weekend aan het strand. ■

Tijdens de feestavond zullen zeer veel partijen aanwezig zijn 
die op de één of andere manier professioneel zijn betrokken 
bij het bouwdeel dak, zowel plat als hellend. De doelgroepen 
van Roofs en steilDAK zullen ook tijdens de feestavond aan-
wezig zijn. Er is in het programma volop ruimte gelaten voor 
de aanwezigen om te netwerken. Partners en collega’s zijn 
van harte welkom, de toegang tot de feestavond is gratis.

De feestavond draait om de uitreiking van de DakAward  
aan het project Dak van het Jaar 2016. Alle 11 projecten  
van de longlist zullen in het zonnetje worden gezet,  
waarna de projecten van de shortlist wat uitgebreider zullen 
worden besproken. Ook zal bekend worden gemaakt  
wie zich de Dakenman of –vrouw van het Jaar 2016 mag 
noemen. De presentatie van de avond is in handen van 
Pepijn Nicolas van Spinner.

Het programma van de feestavond voor de dakenbranche 
is als volgt:

18.00 uur Aanvang en inloop (buffet)

19.00 – 19.30 uur Presentatie 11 projecten van de longlist 
Dak van het Jaar 2016 door de jury: Otto Kettlitz (Kettlitz- 
Nieman), Marco de Kok (SGS INTRON), Karsten Konrad (HHD) 
en Dirk Roosendaal (VBB).

19.30-20.30 uur Pauze inclusief muzikale omlijsting  
+ gastspreker, thema: E-readiness in de dakenbranche.

20.30-21.15 uur Presentatie 3 projecten van de shortlist + 
bekendmaking Dakenman of –vrouw van het Jaar 2016

21.15-22.00 uur Gelegenheid tot netwerken

22.00-22.30 uur Presentatie winnaar Dak van het Jaar 2015 
door Rob Bootsman BOKO Dakdekkers. Bekendmaking 
 winnaar Dak van het Jaar 2016.

22.30-00.00 uur Feestelijke borrel + muziek

DAK VAN HET JAAR 2016

Zoals bekend wordt op 24 maart 2017 in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee 

de feestavond voor de dakenbranche georganiseerd. Maar wat gebeurt er 

precies? In dit artikel het programma.

Programma ‘Feestavond 
voor de dakenbranche’

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: 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 17 maart 2017 
via de website www.dakvanhetjaar.nl
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Het circulaire paviljoen dat voor het hoofdkantoor van ABN AMRO in 

 Amsterdam wordt gebouwd krijgt ook een circulaire daktuin. Dat  

betekent dat in het ontwerp rekening wordt gehouden met het hergebruik 

van de restmaterialen. De zoektocht naar circulaire producten is nog  

moeilijk. De markt komt langzaam maar zeker in beweging.

De bewuste keuzes van 
circulair bouwen

DUURZAAMHEID

Tekst : Stichting Roof Update

De belangstelling voor het circulair paviljoen voor het hoofd-
kantoor van de ABN Amro aan de Zuidas in Amsterdam is 
groot. Projectarchitect Hans Hammink, senior architect en as-
sociate bij de Architecten Cie, sprak half januari voor een vol 
Pakhuis de Zwijger en enkele dagen later voor de leden van 
het innovatieplatform Booosting. Het is dan ook het eerste 
project in Nederland dat van A tot Z circulair wordt gebouwd.

Circulair bouwen streeft ernaar grondstoffen en materialen 
zo hoogwaardig mogelijk te gebruiken en maximaal te her-
gebruiken. Het vermindert de milieubelasting. Dit kan door de 
levensduur van gebouwen te verlengen, de grondstoffenke-
tens te sluiten, CO2-vermindering en het verminderen van het 
aantal benodigde bouwmaterialen. De film Before the flood 
van Leonardo di Caprio heeft wereldwijd de schaarste aan 
grondstoffen op de kaart gezet. In Nederland zijn diverse pro-
jectontwikkelaars en ontwerpers al gespecialiseerd. Circulair 
ontwerpen heeft consequenties voor het gebouw en dus 
ook het dak. 

HERGEBRUIK
Vanaf de eerste schetsen wordt bij circulair bouwen rekening 
gehouden met de consequenties van de keuze voor de 
jaren van gebruik en wat er met het gebouw gebeurt wan-
neer het een andere functie krijgt (of wordt gedemonteerd). 
Ook de gevolgen van de ontwerpkeuzes voor de omgeving 
worden nadrukkelijk meegenomen. Zo versterken groene 
daken ecosystemen in de gebouwde omgeving. Ze dragen 
bij aan het afvangen van fijnstof, het isoleren van gebouwen, 
het verminderen van hittestress in steden, het bufferen van 
water en het vergroten van de biodiversiteit.

De bouw van het nieuwe, duurzame paviljoen was al begon-
nen toen de ABN AMRO het project stillegde. Aanleiding was 

de sloop van het oude hoofdkantoor van Fortis, dat nog geen 
dertig jaar oud was. Hoewel het om fiscale redenen legitiem 
was, drong bij het management het besef door dat hier 
kostbare grondstoffen verspild werden. Zelfs voor de eens met 
zorg gekozen Italiaans marmeren gevel was via Marktplaats 
geen koper te vinden. Het moest anders met de nieuwbouw.

Hammink stelde voor de oplossing te zoeken in circulair 
bouwen. In twee weken tijd maakte de Architekten Cie. een 
voorstel. Hammink begon een zoektocht naar herbruikbare 
bouwmaterialen – zonder afwerklagen erop en een detail-
lering met demontabele verbindingen zonder kit of pur. Zo 
begon een zoektocht naar producten die aan het eind van 
de levensduur van het gebouw zo weer zouden kunnen wor-
den toegepast in nieuwe architectuur. Er is ontworpen met 
liggers van lariks hout uit Limburgse bossen. In een overmaat, 
zodat ze later na afschaven alsnog in een handelsmaat te 
hergebruiken zijn. In het aangepaste ontwerp worden in de 
kelder puien gemaakt van oude kozijnen uit sloopwerken, 
oude stoeptegels, toegepaste trapleuningen, kabelgoten 
en brandslanghaspels (met herkeuring). Voor de geluidab-
sorptie zijn spijkerbroeken van bankmedewerkers verwerkt tot 
isolatieplaten, die tegen het plafond zijn bevestigd.

DAKTUIN
De kelder van het paviljoen gebruikt de bank als vergader-
ruimte. Het pand erboven krijgt een publiek toegankelijk deel, 
een ruimte voor lezingen en voordrachten en een dakterras 
met horeca. Ook voor de tuinontwerpers betekende het 
circulaire denken een nieuwe manier van nadenken over de 
materialen en de opbouw. 

Voor Elwin de Vink, hoofd ontwerp en advies bij Donker Groen, 
was het een uitdaging die hij graag aanging. “Ook voor ons 
betekende de overstap naar circulariteit dat we nog bewus-
tere keuzes moesten maken in het ontwerp en materiaal-
gebruik. Het belangrijkste aspect van die hele circulariteit is 
eigenlijk zo min mogelijk afval te creëren. Kijk of er al iets is, 
zodat het niet hoeft te worden geproduceerd, dat scheelt al 
heel veel. Vervolgens moet worden bedacht hoe het aan het 
eind van het gebruik weer beschikbaar kan komen.” 

Zijn bedrijf realiseert de tuin voor de hoofdingang, die op de 
parkeergarage ligt, en de openbare daktuin op het paviljoen.  
“Normaal gesproken zou ik kiezen voor hergebruik van be-
tontegels als bestratingsmateriaal,” zegt De Vink. “Maar over 
twintig, dertig jaar vergruist zo’n tegel en dan is die niet meer 
hoogwaardig te hergebruiken. We vonden de oplossing in 
Belgische kasseien. De bestrating die wielrenners haten, wordt 
in België steeds meer vervangen en de kasseien liggen op 
bergen te wachten op een nieuwe bestemming. Wij hebben 
ze doorgezaagd, zodat we een vlak oppervlak hebben en we 
leggen de stenen niet in beton, maar in een bed van hoog-
waardig herbruikbaar glasschuim. Aan het eind van de ge-
bruiksduur hebben we nog steeds goede stenen die mogelijk 
zelfs door schaarste meer waard zijn dan nu. Voor elk product 
dat we toepassen hebben we deze molen doorlopen.”

De bedrijven die circulair denken zijn nog niet makkelijk te 

vinden. De Vink: “Soms moet je het afdwingen: ‘als je niet 
wil, dan gaan we wel bij een ander’. En soms tref je juist 
ondernemers en producenten aan die met je meedenken 
en oplossingen aandragen. Bij elke laag van de dakopbouw 
zoeken we de meest circulaire oplossing. We maken afspra-
ken met de leveranciers en leggen contractueel vast dat het 
product over 20 jaar dezelfde waarde heeft als vandaag.  
En dat is niet vreemd. De ABN Amro heeft bijvoorbeeld ook 
een 10-jarig contract over de prijs van papier met de papier-
leverancier. Met staal is dat wat moeilijker.”

De producten komen er. Een producent van bitumineuze 
dakbanen zegt dat de huidige bitumineuze dakbedekkin-
gen al worden gemaakt met nieuwe grondstoffen. Een kwart 
van het materiaal van een nieuwe generatie bestaat nu al 
uit gerecycled materiaal en een éénlaags mechanisch be-
vestigd systeem kan voor 100% worden gerecycled. Ook voor 
de markt voor begroeide daken is het van belang om circu-
laire oplossingen aan te dragen. In de Greendeal Groene 
Daken 2 is de zoektocht naar maatschappelijk verantwoorde 
verdienmodellen in volle gang.

ZICHTBAAR CIRCULAIR 
“Bij dit project laten we de bezoekers zien dat de daktuin 
circulair is. Zo laten we een boombank in elkaar lassen van 
oude fietsen uit de Amsterdamse grachten en geeft een  
app uitleg over de toegepaste materialen en planten. Maar 
eigenlijk hoeft die circulariteit niet zichtbaar te zijn. Het is 
geen beperking bij het ontwerpen.”

Het viel De Vink tegen dat er nog zo weinig kwekers zijn die 
circulair denken. “Ze verschuilen zich achter de vraag van 
de markt. Een beetje als de plofkip. Voor onze begroeiing 
vonden we toch een aantal kwekers, waaronder één in 
 Wageningen die een deel kweekt als heemtuin met de hulp 
van mensen met een beperking. Wij nemen zijn hele jaar-
productie van 40.000 planten af.”

De Vink is trots op het project dat op 1 september zal worden 
geopend. “Ik ben ervan overtuigd dat circulair bouwen  
de toekomst is. Je ziet nu al grote projectontwikkelaars met 
deze vragen komen. Eind januari tekenden 180 partijen in 
Den Haag het Nationaal Grondstoffenakkoord. Hierin staan 
afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien 
op herbruikbare grondstoffen.” ■
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Solar Solutions  
groeit verder

workshops en trainingen georganiseerd. Ook dit jaar staan 
innovaties en technische primeurs tentoongesteld op de 
Innovatieboulevard. 

De vorige, vierde editie van de vakbeurs (2016) werd  
positief gewaardeerd:

•  93% van de exposanten geeft aan dat de beurstargets  
zijn behaald of overtroffen;

•  88% van de exposanten is positief over de kwaliteit  
van de bezoekers;

•  94% van de exposanten is tevreden met het 
 bezoekersaantal.

De beursvloer is op woensdag 22 maart geopend  
van 10.00 – 18.00 uur en op donderdag 23 maart  
van 10.00 – 17.00 uur.Solar Solutions is het grootste commerciële zonne-energie 

platform in de Benelux en de vakbeurs blijft groeien. Na  
de groei in 2015 werd de vakbeurs in 2016 bezocht door 
4824 professionals, wat een verdere groei van ruim 25% 
inhoudt. Vorig jaar was de eerste keer dat de beurs was 
uitgebreid met opslagsystemen, home automation, smart 
energy solutions en microgrids.

NATIONAAL SOLAR TRENDRAPPORT
De groei van de vakbeurs houdt gelijke tred met die van  
de sector. Uit het jaarlijkse Nationaal Solar Trendrapport, 
waarvan de nieuwste editie op 25 januari 2017 werd 
 gepresenteerd, blijkt onder meer dat de jaarlijkse baten van 
de zonne-energiesector voor de Nederlandse staats-kas 
inmiddels zo’n 200 miljoen euro bedragen. 

Een ander belangrijk onderdeel van het trendrapport is de  
jaarlijkse enquête die gericht is op trends en ontwikke-
lingen. Hieruit blijkt onder meer dat bijna de helft van de 
respon denten de komende 5 jaar de grootste kansen in de 
 woningbouw ziet. Verder wil 52% van de geënquêteerden 
binnen nu en twee jaar energieopslagystemen opnemen in 
het portfolio.

POSITIEVE WAARDERING
Solar Solutions Int. geeft als grootste zonne-energie  
vakbeurs van de Benelux een overzicht van de laatste  
stand van zaken. Alle toonaangevende leveranciers zijn 
verte  gen woordigd en ook worden op de praktijk gerichte 

ZONNE-ENERGIE

Op 22 en 23 maart 2017 vindt in 

de Expo Haarlemmermeer een 

nieuwe editie van Solar Solutions 

Int. plaats. Zonne-energie wordt 

een steeds belangrijkere factor in 

de dakenbranche en de ontwikke-

lingen gaan razendsnel.

NIEUWE PIJLER 2017
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Duidelijk is dat asbest op korte termijn  

van de daken moet. Maar wat moet 

 ervoor in de plaats? Er zijn diverse moge-

lijkheden. Rob Canton van Lei Import B.V. 

pleit voor vervanging van asbestdaken 

door een natuurleien dakbedekking.

Leisteen als vervanging voor asbest
ASBEST

“Belangrijke aspecten op het dak zijn veiligheid, innovatie, 
duurzaamheid en esthetiek,” aldus Rob Canton, product-
adviseur natuurleien nieuwbouw, renovatie en asbestvervan-
ging bij Lei Import B.V. “Dit zijn de elementen waar ik me be-
trokken bij voel en waar ik mijn advieswerk in de nieuwbouw 
en renovatie graag op afstem. Niets is mooier dan samen 
met de opdrachtgever, architect of aannemer projecten 
goed voor te bereiden en samen doordachte beslissingen te 
nemen. Elk project heeft steeds weer zijn eigen uitdagingen 
die ik graag aanga!” 

Eén van de uitdagingen die er op dit moment ligt, zijn de 
projecten op het gebied van asbestvervanging. Voor 2024 
moet in Nederland alle van buitenaf zichtbare asbest van 
daken verwijderd zijn. Dit betekent dat iedereen aan de slag 
moet, maar hoe gaat dat in zijn werk? Hoe haal je het ge-
vaarlijke asbest weg, welke materiaalkeuzes zijn er mogelijk 
en wat betekent dat voor nu en voor de lange termijn? Dat 
zijn vragen waar de markt op dit momenteel antwoorden 
op probeert te formuleren. Samenwerking tussen de diverse 
branches is daarbij belangrijk.

NATUURLEIEN 
Canton steekt van wal met een betoog voor de keuze voor 
natuurleien op deze daken. “Om nader op de materiaal-
keuzes in te gaan: natuurleien kennen niet de nadelen van 
asbest, leisteen is namelijk een metamorf gesteente. Er zitten 
geen gelijksoortige stoffen in en de producteigenschappen 
zorgen dat dit natuurproduct levenslang meegaat zonder 
schadelijke gevolgen. Met leisteen wordt een huis of gebouw 
niet alleen duurzamer dan met elk ander soort dakbedek-
king (ze gaan minimaal 80 jaar mee), het levert ook een 
duidelijke esthetische bijdrage voor de lange termijn.”

“Natuurleien hebben diverse voordelen,” vervolgt Canton. 
“Ze kunnen tegen warmte, kou, vorst, storm, chemicaliën en 
hebben een te verwaarlozen wateropname. Ze zijn boven-
dien UV-bestendig en verkleuren daardoor niet. Ze branden 
niet en vragen heel weinig tot geen onderhoud. Verder zijn 
natuurleien niet gevoelig voor mos-aanzet. De leien zijn in 
verschillende kleuren en prijsklassen beschikbaar, zo kunnen 
ze voor elk soort dak (of elke soort gevel) in elke omgeving 
een oplossing betekenen. Ze zijn altijd te combineren met 
andere bouwmaterialen.”



Roofs     45

te gebruiken bij vervanging. Wij adviseren hierin. Stap voor 
stap ondersteunen we het proces om zo tot het beste resul-
taat te komen. Keuzes maken voor de juiste soort en kwaliteit 
natuurleien, zorgen voor een veilige werkomgeving op het 
dak en een geschikte leidekker te vinden. Onze werkwijze is 
open en transparant, met als hoofddoel een optimaal eind-
resultaat. Onder het motto “Alleen ga je sneller, samen kom 
je verder” doet het bedrijf dit samen met gedreven leidekkers 
die werken vanuit pure passie en met vakmanschap.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

MILIEUVRIENDELIJK
“Leisteen is een natuurproduct dat geschikt is voor duur-
zaam bouwen. Het wordt op een verantwoorde manier 
gewonnen in leisteengroeves in onder meer Spanje en 
 Engeland. Bij de leisteengroeves waar wij mee samenwer- 
ken, staat ecologisch verantwoord ondernemen hoog in  
het vaandel. Tijdens het winnen van leisteen komt veel 
minder CO2 in de lucht terecht dan bij productie van andere 
bouwmaterialen en is daardoor dus veel milieu  vriendelijker. 
Daarbij gaan natuurleien een leven lang mee en kan lei-
steen hergebruikt worden.”

Canton besluit: “Er komt heel wat kijken bij de vervanging 
van asbest, maar het is een logische keuze om natuurleien 
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24/7 open - www.compri.eu www.compri.eu

De renovatie daktrim!
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Effisus Benelux introduceert een oplossing  

om doorvoeren voor de duur van zeker  

20 jaar  waterdicht te maken.

Innovatie voor waterdicht 
inwerken doorvoeren

Ook dit systeem is bestand tegen UV-straling, ozon, lucht, 
vocht en extreme temperatuurverschillen en het kent een 
hoge chemische bestendigheid. Het systeem is eenvoudig 
aan te brengen zonder toevoegingen. Men dient enkel het 
oppervlak schoon te maken, de beschermende folie te ver-
wijderen en het membraan over het lek te plaatsen. Daarna 
hoeft het enkel nog te worden aangerold. 

Effisus 2BondDS tape, tenslotte, is een kleefband die spe-
ciaal is ontwikkeld voor schroefverbindingen op basis van 
een geavanceerde technologie met een actieve kit die de 
hechting garandeert op de meest uiteenlopende materialen 
zoals polycarbonaat, glas, metaal, natuursteen, beton, gips 
of keramiek. Zowel EasyRepair als 2BondDS zijn toepasbaar in 
omgevingen met temperaturen tussen -56°C en tot + 93°C.

De systemen zijn volgens de leverancier niet alleen geschikt 
voor de dakdekker, maar ook voor installateurs van koel- en 
luchtapparatuur en bedrijven die zonnepanelen plaatsen. ■

Het betreft een oplossing waarbij gebruik wordt gemaakt 
van prefab mallen en een innovatieve kit. Dit levert een 
snelle en eenvoudige installatie op. De mallen zijn volgens 
de leverancier flexibel in het ontwerp, aanpasbaar aan elke 
configuratie, 100% waterdicht, bestand tegen UV en ozon, blij-
vend flexibel en eenvoudig te verwerken. Het systeem wordt 
geleverd als kant-en-klaar pakket voor volledige installatie.

Het betreft een innovatie van het Portugese Effisus. Deze 
fabrikant is gespecialiseerd in dak- en gevelgeïntegreerde 
oplossingen voor het afdichten en waterdicht maken van 
diverse objecten zoals leidingen, dakdoorvoeren, kabels, 
rookafvoeren, schroefgaten etc. Effisus Stopper is een 
inno vatieve oplossing voor het afdichten van allerhande 
doorvoeren in gevel en dak. Voor het verticaal aanbrengen 
heeft men speciale vuller die niet druipt. Het product kan op 
de meest voorkomende daken worden toegepast, ongeacht 
het formaat of de configuratie, op platte daken, bitumen en 
op membranen, PVC, TPO, EPDM of metaal. Applicatie op 
 hellende, metalen daken is ook mogelijk. 

AFDICHTEN VAN LEKKAGES
Daarnaast is het product Effisus EasyRepair beschikbaar. Dit 
is een oplossing voor het permanent afdichten van lekkages. 
De actieve lijm zorgt voor uitstekende hechting aan vrijwel 
alle bouwmaterialen, zoals polycarbonaat, glas, metalen, 
 natuursteen, beton en gips of keramiek en kan worden 
 gebruikt om overlappingen bij metalendaken af te dichten.

PRODUCTNIEUWS

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

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

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

VOOR MEER INFORMATIE ZIE WWW.ROOFS.NL

Niets meer missen uit de dakenbranche?

ARCHITECTEN, OPDRACHTGEVERS, LEVERANCIERS, VERWERKERS | NR. 5 MEI 2016 25e JAARGANG

RoofsRoofs
HET ENIGE OBJECTIEVE VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

BITUMENRECYCLING IS 
ONDERDEEL VAN MVO
• Gebruik de juiste PBM’s!
• Asbestsanering: alle neuzen dezelfde kant op
• Zorgplein Brunssum heeft ’s werelds eerste ‘SolarRetentiedak’ 
• Meervoudig dakgebruik stimuleert innovatie in valbeveiliging
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• Elliptische cilinders zorgen voor levend licht in museum

• Beplantingsplan voor dakbegroeiing is van wezenlijk belang 

• “Alle nieuwbouw binnen vijf jaar energieneutraal”

• Heeft wind op daken de toekomst?
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NIEUWSLIJN

Nieuw montagekeurmerk voor daglichtproducten
Dakvenstermeesters introduceert een speciaal - merkonafhankelijk - keurmerk voor de inbouw en aansluiting van dakramen, 
daglichtproducten, dakkapellen en lichtkoepels in het hellend- en platte dak op basis van   isolatiewaarde behoudend en 
luchtdicht bouwen. Het Dakvenstermeesters Montage Keurmerk zorgt voor maximale zekerheid over de kwaliteit van montage 
en uitvoering van daglichtproducten.
 
De aanstaande Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, aansprakelijkheid en het nieuwe Bouwbesluit staan aan de basis 
van het Dakvenstermeesters Montage Keurmerk. Het keurmerk is gecertificeerd door SKH voor de kwaliteitsborging. Zo is de 
opdrachtgever altijd verzekerd van een vakkundige en betrouwbare montage van  
het daglichtproduct of dakkapel.

agenda
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
Mawipex
Per 1 januari 2017 is Jan Willem de Pooter in 
dienst getreden bij Mawipex (Tectum Group) 
als Accountmanager voor de regio  
West-Nederland. Hij heeft bij zijn vorige 
werkgever Velux Nederland bv ruime ervaring 
opgedaan in dealermanagement.

V E R H U I Z I N G
18 januari 2017
Per 1 maart 2017 is Optigroen Dak- en Gevelbegroeiing  
gevestigd op een nieuw adres:
 
Koperslager 33 
3861 SJ NIJKERK
 
Het telefoon- en faxnummer blijft hetzelfde.

Overname EPDM Systems bv te Lemelerveld
Huidig directeur en mede-eigenaar Edwin van Dijk 
van EPDM Systems te Lemelerveld heeft met  
ingang van 1 januari 2017 samen met  
Nordic Waterproofing Holding A/S het resterende 
aandelenpakket van EPDM Systems BV overgenomen 
op 23 januari 2017. Nordic Waterproofing Holding A/S 
heeft door deze transactie de meerderheid van de 
aandelen verkregen in EPDM Systems BV. Deze  
meerderheid van de aandelen is in eigendom 
gekomen van Nordic Waterproofing’s dochtermaat-
schappij Sealeco AB te Zweden. Dit bedrijf heeft al 
ruim 20 jaar een samenwerking met EPDM Systems 
als leverancier van EPDM rubberfolies met de merken 
Prelasti, Cladseal, Elastoseal en Superseal. 

Edwin van Dijk: “ Voor EPDM Systems en haar klanten 
verandert er niets. Het is enkel en alleen een over-
name van aandelen van de vennootschap. Hierbij 

bevestigen wij dan ook graag dat wij de levering van al onze producten kunnen blijven garanderen. Juist door deze overname 
wordt onze positie enorm versterkt en zijn wij niet enkel distributeur, maar nu ook onderdeel van de fabrikant van EPDM producten 
als één van de weinigen op de Nederlandse markt.”

Msquared Groep en Tectum Group richten CPE Nederland op
Per 1 Januari 2017 zijn Msquared Groep en Tectum Group (België) een samenwerkingsverband aangegaan met als doel om 
in Nederland een keten van gespecialiseerde handelsbedrijven in dakbedekkingsmaterialen op te zetten: CPE Nederland. 
Deze keten zal in grote lijnen een kopie worden van de CPE-organisatie van gespecialiseerde handelsbedrijven in België.  
Het Belgische CPE-netwerk, onderdeel van Tectum Group, ontwikkelt zich zeer voortvarend en heeft inmiddels een landelijke 
dekking gerealiseerd. Zie ook onze berichtgeving in Roofs december 2016.

NIEUWSLIJN

Modernisering energieprestatie gebouwen
Er moet een nieuwe methode komen om de energieprestatie  

van gebouwen te bepalen. NEN ontwikkelt die nieuwe methode, 
samen met andere partijen, in opdracht van het ministerie van 

 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De methode om  
de energieprestatie van gebouwen vast te stellen, moet  

voldoen aan Europese normen.
 

Nederland staat aan de vooravond van de transitie  
naar een duurzame energievoorziening. Een belangrijk  

onderdeel van deze energietransitie is de Europese richtlijn EPBD 
(Energy Performance of Buildings Directive). Deze richtlijn stuurt 

 EU-lidstaten onder andere aan op het verminderen  
van het energiegebruik in gebouwen.

 
Uiterlijk medio 2018 moet de nieuwe bepalingsmethode (90%-versie) 

operationeel zijn voor het overgrote deel van de nieuwbouw. Vanaf 
2021 wordt de bepalingsmethode wettelijk van kracht. 

Doorontwikkeling HERTALAN® EASY WELD geïntroduceerd
In 1997 werd HERTALAN® EASY WELD geïntroduceerd, een EPDM dakbaan, 
geschikt voor mechanische bevestiging. Nu, 20 jaar later, heeft men  
deze dakbaan op basis van gebruikerservaringen dooront- 
wikkeld. Het resultaat is een EPDM dakbaan die sterker  
is en nóg eenvoudiger om te verwerken: 
HERTALAN® EASY WELD GS. Na  
meerdere uitvoerige testfases  
is de rol nu klaar voor de 
introductie.

Links: Thomas Zipfel (Managing Director SealEco AB ) 

Rechts: Edwin van Dijk (Managing Director EPDM Systems BV)
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... en haal de hemel in huis

ONTDEK 
DE NIEUWSTE 
GENERATIE 
LICHTKOEPELS ... 

NIEUW

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

adv roofs NL Skylux iWindow2 Opengaand 2017.indd   1 20/12/16   10:15

•   ventilerende versie beschikbaar vanaf juni 2017


