
N
R

. 3
 M

A
A

R
T 

20
17

 2
6e  J

A
A

R
G

A
N

GRoofs
HET ENIGE OBJECTIEVE VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE



 

COLUMN

Verkiezingen
Het is bijna zover. Op 15 maart kiezen we een nieuwe  
Tweede Kamer, maar de verkiezingen waar het natuurlijk 
écht om gaat, vinden hun beslag op 24 maart. Dan komt 
de hele dakenbranche in Egmond aan Zee bij elkaar om 
de kwaliteit die in de branche aanwezig is te vieren. Zoals 
bekend wordt dat o.a. gedaan aan de hand van twee ver
kiezingen: naast het Dak van het Jaar 2016 wordt ook  
de Dakenman of –vrouw van het Jaar 2016 gekozen. Bij het 
Dak van het Jaar 2016 wijst de jury een winnaar aan. De  
11 genomineerde projecten werden in het februarinummer 
van Roofs bekend gemaakt. De Dakenman of –vrouw van 
het Jaar 2016 wordt door de markt gekozen: via de website 
kan men stemmen op zijn of haar favoriet.

Het eerste resultaat van laatstgenoemde verkiezing is duide
lijk: er zal in ieder geval geen DakenVROUW van het Jaar 
worden gekozen. Waarom is dat eigenlijk? Zijn er niet genoeg 
vrouwen in de branche werkzaam? Is hun werk niet voldoen
de loofwaardig? Of wordt het goede werk dat door vrouwen 
in deze branche wordt gedaan simpelweg niet gezien of 
erkend?

Hoe het ook zij, er wordt inmiddels druk gestemd. Sommige 
kandidaten zijn zelfs druk bezig om via social media cam
pagne te voeren. Dat soort dingen geeft bij dit type verkiezin
gen vaak de doorslag. Je kunt je dan natuurlijk altijd afvra
gen of het dan wel de verdienste van deze persoon voor de 
markt is die beloond wordt, of zijn enthousiasme om de titel 
in de wacht te slepen. Dat is inherent aan dit soort verkiezin
gen. Als een jury zich ermee had bemoeid, hadden we weer 
kunnen discussiëren over hoe onafhankelijk die jury is.

Wie de beste is, hangt kortom af van de methode waarmee 
wordt bepaald wie de beste is. Het Nederlands elftal was 
in 1974 het beste landenteam ter wereld, met grootheden 
als Johan Cruijff en Willem van Hanegem in de basis. Maar 
omdat voetbal een spel is waarbij het aantal doelpunten 
bepaalt wie de beste is, werd dat jaar niet Nederland, maar 
Duitsland wereldkampioen. 

Dat was waarschijnlijk ook het geval geweest als na die 
finale voetballiefhebbers door middel van stemmen hadden 
mogen bepalen wie de beste was – want Duitsland heeft 
veel meer inwoners dan Nederland. En toch is er onder voet
balliefhebbers, ook de Duitse, eigenlijk geen discussie over 
dat Nederland toen een beter team had. 

De dooddoener ‘meedoen is belangrijker dan winnen’ is 
tijdens de feestavond voor de dakenbranche bij uitstek 
van toepassing. De nominatie alleen al betekent dat alle 
genomineerde projecten en personen het verdienen om te 

winnen. Deze twee verkiezingen zijn 
bovendien toch voornamelijk 
een excuus om de projecten 
en personen die zich in het 
afgelopen jaar hebben on
derscheiden in het zonnetje 
te zetten. 

De genomineerde projec
ten zullen stuk voor stuk 
worden besproken. Ook zal 
niet worden nagelaten om 
de verdiensten van de geno
mineerde personen onder de 
aandacht te brengen. Kwaliteit in
zichtelijk maken heeft het praktische 
effect dat kwaliteit wordt gestimuleerd, 
want, om een ander spreekwoord te gebruiken: 
‘goed voorbeeld doet goed volgen’. 

Mede daarom is het niet alleen gezellig, maar ook nuttig 
om tijdens de feestavond aanwezig te zijn. Alle partijen uit 
de keten zullen er zijn. Hoe dan ook zal het een inspirerende 
avond worden voor iedereen die professioneel met het dak 
bezig is. En aan het einde van die avond gaan we natuurlijk 
lekker discussiëren over de vraag of de winnaar wel of niet 
terecht heeft gewonnen.

Wilt u aanwezig zijn bij de feestavond voor de daken
branche? Dan is het van belang dat u zich tijdig aanmeldt. 
De toegang is gratis, collega’s en partners zijn welkom. Surf 
naar www.dakvanhetjaar.nl en meld u aan!

Edwin Fagel
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DE VEELZIJDIGHEID  
VAN SOPREMA

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

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

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

De producten van SOPREMA zijn toepasbaar in de waterdichting van uw gebouw, van woonhuis tot kantoor tot 

parkeergarage. Ook voor isolatiemogelijkheden bent u bij ons aan het juiste adres. En heeft u al eens gedacht 

aan een zonne-energiesysteem op uw dak? De systemen van SOPRASOLAR bieden een unieke oplossing 

zonder doorboring van de waterdichting.

Laat u informeren over de mogelijkheden van SOPREMA. U kunt ons bellen op telefoonnummer; 0515-533 000 

of stuur een email naar; info@soprema.nl.

 

ONTDEK OOK ONS  
XPS-GAMMA  

soprema.nl
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toegevoegd. Biodiverse groene daken zijn de oplossing om consument en bedrijfsleven  
aan de ruigere natuur te laten wennen.

46  A ROOF WITH A VIEW 
Aan de Weesperstraat in Amsterdam is onlangs in het monumentale Metropoolgebouw een  
hotel volgens een nieuw concept gerealiseerd. Het  dak speelt hier een belangrijke rol in. 

50  SPAANSE ZINKLEVERANCIER OP NEDERLANDSE MARKT ACTIEF 
Tijdens BouwBeurs 2017 presenteerde zich een nieuwe zinkleverancier op de Nederlandse markt. 

54  TESLA ALS INSPIRATIE VOOR DE DAKENBRANCHE 
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24  WAAR DIENT DE ZONNEKEUR CERTIFICAATHOUDER AAN TE VOLDOEN? 
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

De overheid verplicht alle vastgoedeigenaren om vóór 2024 hun  

asbestdaken te verwijderen. Dacht u: dat duurt nog wel even,  

daar heb ik nu nog geen last van? Helaas, ook nú ondervindt u  

al juridische, fiscale en financiële problemen met uw asbestdak,  

die wellicht minder zichtbaar zijn maar daarom niet minder relevant  

zijn voor uw zakelijke of persoonlijke portefeuille... Een toelichting.

Asbestdaken vanuit juridisch, economisch en fiscaal perspectief

ASBESTDAKEN

zijn van Burgemeester en Wethouders en in voorkomende 
gevallen van Gedeputeerde Staten. Die zullen op basis van 
het Asbestverwijderingsbesluit en de Wet Milieubeheer aan
vullende bevoegdheden krijgen. Daarnaast behouden zij in 
het kader van hun bouw en woningtoezicht de mogelijkheid 
om bestuursrechtelijk op grond van de zorgplichtbepalin
gen van artikel 1a van de Woningwet en artikel 7.21 van het 
Bouwbesluit 2012 te handhaven. In ernstige gevallen kunnen 
zij ook nu al maatregelen als bestuursdwang nemen om 
een gebouweigenaar te dwingen tot het verwijderen van zijn 
asbestdak, al wordt daar nog weinig gebruik van gemaakt.2 

Durft de lokale overheid het wel aan om op grote schaal 
burgers te dwingen om daken te vervangen, wanneer zij 
dat vanwege geldgebrek niet kunnen? De gemiddelde 
daksanering van een woning kost circa € 8.000 en dan zit er 
nog geen nieuw dak op! In wezen is een bestuursrechtelijke 
boete zelfs contraproductief, want dan heeft de burger  
nóg minder geld om aan het dak te besteden. 

Het is overigens nog niet duidelijk waar Gemeenten en 
 Gedeputeerde Staten de mankracht en budget vandaan 
zullen halen om naleving van het asbestdakenverbod af  
te dwingen; of zelfs waar de door de overheid genoemde 
120 miljoen m² afval van asbestdaken naartoe moet. 
 Hebben de huidige stortplaatsen daar wel ruimte voor? En 
wat gebeurt er op de lange termijn daarmee? (Niemand wil 
een tweede Lekkerkerkdrama, laat staan meerdere.)

Het asbestdak heeft ook consequenties in de verkoopsituatie:  
wie weet dat hij een asbestdak heeft, behoort de potentiele 
koper daarover te informeren. Zulke eerlijkheid komt de ver
koopkans en prijs niet ten goede, maar relevante informatie 
verzwijgen kan soms héél erg duur uitpakken. Asbest kan 
onder omstandigheden als verborgen gebrek worden gezien 
en dan bij de verkoop van een pand aanleiding geven tot 
stevige juridische confrontaties. En zo kan er nog veel meer in 
de juridische sfeer worden genoemd. 

HET ECONOMISCHE PERSPECTIEF
Hoewel er enige overheidssubsidie bestaat om asbestdaken 
te slopen en te vervangen door een dak met zonnepane
len, blijft het een dure grap. De overheid heeft beraamd dat 
de maatschappelijke kosten neerkomen op € 882 miljoen.3 

Dat bedrag moet hoofdzakelijk door de eigenaren van het 
betreffende onroerend goed worden betaald. 

Maar ook de inpandige aanwezigheid van asbest kan heel 
wat saneringskosten met zich meebrengen. Daarnaast ook 
nog indirecte schade, vertragingsschade, reputatieschade, 
ziekteverzuim door gestrest personeel, etc. 

Eén ding is zeker: asbestsaneringsbedrijven hebben voor
lopig geen gebrek aan werk.

HET FISCALE PERSPECTIEF
Het is om een scala aan redenen belangrijk dat uw accoun
tant/belastingadviseur aandacht schenkt aan de aanwezig
heid van een asbestdak en inpandig asbest in relatie tot de 
waarde van het pand en de bedrijfsvoering. Enkele voorbeel
den maken dit duidelijk en het is niet altijd slecht nieuws!
1  De marktwaarde: waarom zou een kopende belegger 

kiezen voor een pand dat moet worden gesaneerd, als 
hij ook een vergelijkbaar, maar asbestvrij pand in de 
buurt kan kopen? Wat is een realistische waarde?

2  De beleggingswaarde: heeft de sanering van asbest
daken invloed op de bedrijfsvoering van de huurder? 
Wat betekent dit volgens het huurcontract en eventuele 
schadecompensatie?

3  De winstbelasting: een pand met een asbesthoudend 
dak moet gesaneerd worden; onder voorwaarden is een 
fiscaal aftrekbare voorziening denkbaar, daarmee haalt 
u de kosten naar voren, hetgeen scheelt in de cashflow.

4  De financiering: wie een hypotheek wil krijgen, zal ook 
de vraag van de bank moeten beantwoorden of hij een 
asbestdak heeft. Wil de bank nog wel (her)financieren en 
in hoeverre?

5  Lokale heffingen: het pand met asbestdak is minder 
waard, dan is het redelijk dat er ook minder belasting 
wordt betaald. 

6  Erfbelasting: een pand met asbestdak is minder waard, 
dus ook hier een lagere belastingafdracht.

Verzekering: dekt de brandpolis wel (adequaat) de renovatie 
of herbouwkosten na een asbestbrand? Of de omgevings
schade bij de buren, wanneer hun erf bezaaid is met de 
resten van uw asbestdak? 

Wat dekt de brandpolis überhaupt? De ervaring leert dat de 
gemiddelde polishouder daar voorafgaand aan een brand 
geen idee van heeft en dat het achteraf altijd tegenvalt. 
Moeten er financiële reserves worden aangehouden voor dit 
risico en kan dat voldoende?

Het zal de moeite lonen om uw accountant/fiscalist te con
sulteren vóór de sanering van het asbestdak. Is het bijvoor
beeld voordeliger om de sanering op te voeren als onder
houd of liever als onderdeel van een meer omvattende 
verbetering? En wat is gunstiger op de korte en lange termijn, 
qua waarde en/of huurprijsontwikkeling? Zie de asbestsa
nering als een kans om te investeren in een milieuvriendelijk/
energieopwekkend dak en maak gebruik van de mogelijke 
investeringsfaciliteiten! Een crisis is een kans, dus wellicht een 
moment voor aanpassing van de huurovereenkomst: inves
teringen door de verhuurder kunnen fiscaal in aftrek beperkt 
worden, waar de huurder geen last van heeft; dus lasten
verschuiving van verhuurder naar huurder kan voor beiden 
financieel voordelig zijn!

TER AFRONDING
Ook bij asbestdaken geldt: bezint eer gij begint. Vooraf 
 informatie inwinnen bij deskundigen kan u veel geld én 
kopzorgen schelen. ■

1  Besluit van Wijziging Asbestverwijderingsbesluit 2005, p. 6. 

2  Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van  

21 september 2011, zaaknummer 201102170/1/H1.

3  Besluit van Wijziging Asbestverwijderingsbesluit 2005, p. 11.

4  Besluit van Wijziging Asbestverwijderingsbesluit 2005, p. 11.

Drs. Arjan Endhoven en mr.dr. Yvonne Waterman

HET ASBESTDAKENVERBOD
Asbestdakpannen beginnen na dertig jaar duidelijk te ver  
weren: het cement in de dakpannen brokkelt af en het 
(voormalig hechtgebonden) asbest daarin komt dan vrij in 
de lucht en valt op de lokale bodem. Om deze schade voor 
de volksgezondheid en het milieu te beperken, heeft de over
heid aangekondigd dat per 1 januari 2024 alle asbestdaken 
in Nederland moeten zijn verwijderd. Waarom 2024? Dat is 
precies dertig jaar na de invoering van het asbestverbod  
in 1994. 

In 2015 was er nog ongeveer 120 miljoen m² asbestdaken 
(en asbestgevelbekleding) aanwezig, waarvan 75% in de 
agrarische sector. Per jaar wordt ongeveer 4 miljoen m² van 
deze daken verwijderd; maar om het doel te halen, zou dit 
ruim drie keer zo veel moeten zijn.1

Het asbestdakenverbod betreft nadrukkelijk alleen asbest
daken die in verbinding staan met de open lucht: asbest
houdende gevelbekleding en asbesthoudende materialen 
in een gebouw behoeven niet te worden verwijderd. 

HET JURIDISCHE PERSPECTIEF
Vanaf 2024 zal de bestuursrechtelijke handhaving in handen 

ARJAN ENDHOVEN IS PARTNER BELASTINGADVIES IN DE BRANCHEGROEP  
BOUW & VASTGOED BIJ BDO ACCOUNTANTS & ADVISEURS TE AMSTELVEEN. 
YVONNE WATERMAN (WATERMAN LEGAL CONSULTANCY) IS GEPROMOVEERD  
OP WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEIDSRECHT EN SPECIALISEERT ZICH IN ASBEST
AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT. HEEFT U VRAGEN OF OPMERKINGEN? MAIL ZE NAAR 
ONS VIA ARJAN.ENDHOVEN@BDO.NL EN WATERMAN@WATERMANLEGAL.NL



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

DIVISION INSULATION

UNILIN Insulation bv - Beneluxstraat 1 - 5061 KD  Oisterwijk - T +31(0)13 523 13 13 - info.nl@unilin.com - www.unilininsulation.com

CONSTRUCTIE,
INTERIEUR & EXTERIEUR
Integraal vormgeven: de mogelijkheden van UNILIN dakelementen

UNILIN Insulation denkt mee vanaf de visiefase

Stichting Kat in Nood is een 
project van Architectenburo Knegt

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

  
Maak kennis met AaboFix, een zeer compleet én zeer efficient assortiment van 
bevestigingsmaterialen en hulpgereedschappen voor vlakdaksystemen, zorgvuldig 
samengesteld om het bevestigen van dakmaterialen makkelijker en praktischer te 
maken. Dit gecombineerd met vergaande ondersteuning, hulp en demonstraties op 
locatie zorgt ervoor dat u zich kunt richten op waar het echt om gaat: het uitvoeren 
van vakwerk. 

Ons assortiment: onderscheid door eenvoud
Ons assortiment omvat een volledig programma bevestigingsproducten voor 
alle ondergronden, isolaties en dakbanen: van schroeven, pluggen en nagels tot 
spuitlijmsystemen, kitten en gereedschappen. Wij onderscheiden ons daarbij door 
eenvoud: multi-inzetbare producten, doordachte systemen en zeer praktische 
verpakkingseenheden. 

Onze service en ondersteuning
Wij bieden een breed pakket aan diensten om uw werk gemakkelijker te maken. Zo 
kunnen wij dakinsnijdingen, uittrekproeven en windbelastingsberekeningen uitvoeren. 
Op basis daarvan kunnen we samen met u bepalen welk bevestigingssysteem het meest 
geschikt is voor uw project en op welke wijze het daksysteem moet worden gemonteerd. 

Eigen productie en distributie
Vanuit ons centrale magazijn in Eindhoven worden onze producten verpakt en door 
het hele land gedistribueerd. Hier beschikken wij als enige in Nederland over een 
hypermoderne productielijn voor metalen drukverdeelplaten. Door dit alles in eigen 
beheer te houden kunnen we makkelijk inspelen op uw wensen en precies leveren wat 
uw nodig hebt.  Niet meer en niet minder.

Maak kennis met AaboFix
De basis in bevestiging.

AaboFix komt
naar u toe!

Misschien heeft u hem al eens zien rijden 
ergens in het land: de AaboFix promobus. 
In deze mobiele demonstratiestudio 
zijn de nieuwste bevestigings- en 
lijmsystemen en de meest hoogwaardige 
verwerkingsapparatuur uit ons 
assortiment aanwezig, waarmee wij u 
graag op locatie komen bezoeken voor 
ondersteuning of een praktijktest!

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabofix.nl
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AD VERHOEVEN IS ARBOVOORLICHTER BIJ DE SBD  
(STICHTING BEDRIJFSTAKREGELINGEN DAKENBRANCHE)

Zoals al eerder gesteld in Roofs, heerst  

er in de markt verwarring over de  

diverse begrippen en verplichtingen.  

Dat blijkt het meest duidelijk uit de 

 discussie rond het gebruik van gebieds

begrenzing. Hoe zit het nu precies? In 

dit artikel worden de afspraken, die zijn 

gemaakt in de platte dakenbranche 

rond het werken volgens de methode 

van gebiedsbegrenzing, nog eens voor 

het voetlicht gebracht.

Beschermingsniveau PBM’s moet minimaal gelijk zijn aan collectieve beveiliging

VALBEVEILIGING

ARBEIDSHYGIËNISCHE STRATEGIE
Bij de veilige inrichting van een dak is het verplicht dat  
dit gebeurt volgens de zogeheten Arbeidshygiënische 
 strategie: 

•  Risico’s dienen eerst bestreden te worden bij de bron;
•  Als dat niet mogelijk is, dient collectieve beveiliging  

toegepast te worden;
•  Pas als dat ook niet lukt, mag (gemotiveerd) worden  

overgegaan op een persoonlijke beveiliging.

Het gebruik van individuele valbeveiliging middels het 
 werken volgens de methode van gebiedsbegrenzing, met 
het daarbij toepassen van persoonlijke beschermings
middelen, is slechts onder strikte voorwaarden toegestaan  
bij de uitvoering van kortdurende werkzaamheden.  

Daarbij moet het beschermingsniveau minimaal gelijk zijn 
aan dat van hekwerken (Arbobesluit 3.16 lid 5). 

Bij toepassing van een gebiedsbegrenzingssysteem dient  
de mogelijkheid van een val volledig te zijn uitgesloten.  
Juiste toepassing van gebiedsbegrenzing sluit een val uit. 
‘Vallen van een plat dak is géén optie’, is een slogan die  
in dit verband veel wordt gebruikt. Een val mag dus nooit 
kunnen plaatsvinden. Een collectief systeem, bestaande  
uit hekwerken, geniet daarom altijd de voorkeur. Daarbij 
dient opgemerkt te worden dat hier niet uit economische 
motieven van mag worden afgeweken: de toepassing  
van een (in eerste instantie) collectief beschermings 
middel is een wettelijke verplichting waar alleen van  
mag worden afgeweken als hier gegronde argumenten  
voor zijn.

Aangelijnd werken is een specialisme. Allerlei activiteiten 
in de bouw en industrie, die vele malen eenvoudiger zijn, 
vragen om certificaten en opleidingen. Denk bijvoorbeeld 
aan het besturen van een heftruck of het bedienen van een 
hoogwerker. Het zou goed zijn wanneer enkel personen die 
zijn opgeleid en getraind zouden worden ingezet voor het 
aangelijnd werken op het dak. ■

Ad Verhoeven, SBD

Eerst de begrippen. Gebiedsbegrenzing is een wijze van vei
lig werken die behelst dat men zodanig aan een ankerpunt 
is bevestigd dat het in principe niet mogelijk is om over de 
dakrand te vallen. De lengte van de vanglijn moet voorko
men dat gebruikers over de dakrand kunnen vallen. Deze 
lengte is gebaseerd op de afstand tussen het aanhaak
punt en de dakrand. In situaties waarbij de afstand tot de 
dakrand varieert, wordt het gebruik hiervan problematisch. 
In veel gevallen wordt een verstelbare vanglijn gebruikt, wat 
een risico op verkeerd gebruik met zich meebrengt. 

Volgens de Brancheafspraken aanpak valgevaar BIKUDAK 
(te downloaden op de website van SBD) wordt gebiedsbe
grenzing als volgt gedefinieerd:

Uitrustingstukken die worden ingezet om het werkterrein af te 
bakenen. De combinatie van lengte van de uitrustingstukken 
zorgt ervoor dat de gebruiker nimmer een val kan maken.

De onderdelen van dit systeem bestaan uit één of meerdere 
bevestigingspunten, een ‘fullbody’ harnas en een lijn voor 
bevestiging. 



Dat EPDM niet meer weg is te denken uit de hedendaagse bouwbranche 
is niet voor niks: het is letterlijk en figuurlijk één van de meest flexibele 
bouwmaterialen die er bestaat. Het is toepasbaar in tal van situaties, 
kent een zeer lange levensduur en een gemakkelijke verwerking 
waar geen open vuur aan te pas komt. Bovendien is het zo goed als 
onderhoudsvrij, extreem drukvast, licht van gewicht en zeer elastisch. 

Onze Aabo USA Style EPDM is vanaf nu ook uit voorraad leverbaar  als 
stroken in verschillende maten voor talloze toepassingen die vragen om 
flexibiliteit én maximale waterdichtheid. Of het nu gaat om het bekleden van 
nieuwe of bestaande goten, water- en winddicht maken van voegen en 
kieren, als dilatatiestrook op daken en tussen bouwunits, voor de reparatie 
van staaldaken, als alternatief voor DPC-folie bij houtskeletbouw, kozijnen, 
funderingen en spouwmuren en het waterdicht maken van de buitenzijde 
van kelderwanden. 

Naast dat alles zijn ze uiteraard ook ideaal voor het inwerken van accessoires 
en details op EPDM-daken. Kortom: EPDM stroken zijn dé passende oplossing 
bij uitstek voor het vochtkerend, waterdicht en luchtdicht maken van 
ieder bouwwerk!

Afmetingen

Leverbare breedten in dikte 1,14mm; 
10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 en 120cm 
Leverbare breedten in dikte  0,8mm; 
15, 20 en 30cm
Rollengte 
30,5m

Dé passende oplossing.

Aabo USA Style EPDM stroken
In verschillende breedtes voor talloze toepassingen

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

Risico Inventarisatie
 & Evaluatie

Plan van
Aanpak &

Programma
van Eisen

Installatie &
Implementatie

Training &
 Opleiding

 Keuring &
Onderhoud

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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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
  

Zonneenergie

Zonnewarmte

Solar Solutions Int. 2017
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Solliance is een internationaal samenwerkingsverband 
tussen marktpartijen en onderzoeksinstituten. De alliantie 
 ontwikkelt nieuwe methoden om zo te komen tot een maxi
male opbrengst en esthetisch fraaie oplossingen.

Inzichtelijk was de grafiek die Van den Heuvel toonde, waarin 
het gebruik van fossiele grondstoffen in het perspectief van 
de geschiedenis van de mensheid werd geplaatst. Het 
betreft een relatief korte periode. Voordat we gebruik gingen 
maken van fossiele grondstoffen, was de zon de voornaam
ste energiebron. Dat zal in de toekomst ook het geval zijn.  
In die zin gaan we, in de woorden van Van den Heuvel,  
‘back to normal’. 

DUNNE FILM-TECHNOLOGIE
Solliance spant zich in om de technologie op het gebied 
van zonneenergie zodanig te ontwikkelen dat een methode 

daarmee betaalbaar productieproces . Hij signaleerde voor 
deze systemen nog wel wat uitdagingen. De stabiliteit van de 
systemen moet nog verder verbeterd worden en ook moet 
nog een oplossing worden gevonden voor de aanwezigheid 
van toxische materialen. 

Tevens kijkt Solliance naar een combinatie van systemen, 
waarmee het aantal toepassingsmogelijkheden verder kan 
worden vergroot. Vorig jaar slaagde men erin op deze ma
nier een ‘tandemmodule’ te ontwikkelen.

INTEGRATIE IN DE MARKT
Van den Heuvel besloot zijn presentatie met een visie vol
gens welke de nieuwe systemen in de markt geïntegreerd 
zouden moeten worden. De uitstraling van zonneenergie 
moet zodanig verder worden ontwikkeld dat de terugver
dientijd niet meer de eerste vraag is die men stelt, maar dat 
het solarsysteem ook bijdraagt aan de beleving van het ge
bouw. Als men een nieuwe badkamer laat installeren, vraagt 
men immers ook niet naar de terugverdientijd.

De ontwikkelingen maken het in de nabije toekomst moge
lijk de solarsystemen overal toe te passen: niet alleen in  
gebouwen (BIPV) maar ook in infrastructuur (zoals bijvoor
beeld het fietspad SolaRoad dat inmiddels op diverse plaat

sen is aangelegd) en voertuigen (autofabrikant Tesla is  
hier koploper in). Lichtgewicht systemen kunnen volgens  
Van den Heuvel een belangrijke rol spelen in de vervanging 
van asbestdaken.

Tenslotte werd nog ingegaan op het Tesla SolarCity Solar Roof  
project, een systeem waarbij de oppervlakte eruit ziet als een  
pannendak, waarin de zonnecellen onzichtbaar zijn verwerkt. 
In de visie van Solliance bestaat het dak van de toekomst uit 
één geheel, met in de fabriek op maat geïntegreerd zonne
celmateriaal. Het systeem wordt momenteel in samenwer
king met Solliance ontwikkeld.

Dat zonneenergie in de toekomst veel meer toegepast  
zal worden, staat wel vast. Met dit kijkje in de keuken werd 
duidelijk dat er in dit opzicht een nieuw tijdperk aan zit  
te komen. ■

ontstaat waarmee solar op een esthetisch fraaie en econo
misch haalbare manier in de gebouwde omgeving valt te 
integreren. Van den Heuvel ging in zijn presentatie met name 
in op de stand van zaken in de ontwikkeling van de dunne 
filmsystemen. Dit zijn PVsystemen die zijn vervaardigd uit een 
flexibel en transparant materiaal waar zonneenergie mee 
kan worden opgewekt. Vanwege deze eigenschappen is 
het toepasbaar op de meest uiteenlopende ondergronden 
en hellingshoeken en kan het ook de meest uiteenlopende 
kleuren hebben. Op termijn zou het zelfs op ramen kunnen 
worden geplaatst. De mogelijkheden tot opwekking van 
zonneenergie worden hier kortom enorm mee uitgebreid. De 
ambitie is om op korte termijn enkele aansprekende projec
ten te hebben uitgevoerd zodat de mogelijkheden van de 
ontwikkeling in de praktijk kunnen worden gedemonstreerd. 
Van den Heuvel noemde het jaar 2020 als ijkpunt. 

Wat betreft de toepassing op daken biedt volgens Van den 
Heuvel met name het CIGSprogramma mogelijkheden. 
Momenteel is men bezig de productiekosten van dit type 
 PVsystemen zodanig te ontwikkelen dat op een econo
mische manier kan worden geproduceerd en de opbreng
sten verder worden verbeterd. Daarnaast wordt een tech
nologie ontwikkeld die fabrikanten in staat stelt de dunne 
film in elk gewenst formaat en in elke gewenste vorm te 
produceren.

Van den Heuvel ging tevens in op de ontwikkeling van de 
PSCmodulen, een nieuw type dunne filmfolie die is opge
bouwd met behulp van een zogeheten Perovskietlaag. Dit is 
een hybride organisch/anorganisch materiaal. Dit materi
aal combineert een hoge energieopbrengst (momenteel 
zo’n 22% in het lab op kleine schaal) met een efficiënt en 

Zonnepanelen hoeven er niet als zwarte rechthoeken uit te zien. Dit was de 

boodschap die Huib van den Heuvel van Solliance zijn toehoorders mee

gaf, tijdens een presentatie op een bijeenkomst die was georganiseerd door 

 Mawipex en Firestone Building Products (zie elders in dit nummer). In dit  

artikel een samenvatting van het betoog, waarin Van den Heuvel de actuele 

stand van zaken op het gebied van zonneenergie besprak.

Nieuw tijdperk zonne-
energie komt eraan

SPECIAL SOLAR



www.bdaopleidingen.eu

Maart

08.03 Veilig werken op hoogte/ pbm-gebruik  1 dag

09.03 Installeren van zonnestroomsystemen  2 dagen

09.03 Onderhoud en beheer van gevels  2 dagen 

14.03 Onderhoud en beheer van pannendaken  1 dag

16.03 Dakmontage zonne-energiesystemen  2 dagen

20.03 Ontwerp zonnestroomsystemen  3 dagen

22.03 Onderhoud en beheer van platte daken  2 dagen

23.03 Uitvoeren van een dak-RI&E  2 dagen 

28.03 Dakcursus Groene daken  1 dag

29.03 BHV-training dakhoveniers  1 dag

April

04.04 Dakcursus Platte daken  7 dagen

05.04  Onderhoudsinspecteur Platte daken  4 dagen

06.04 Duurzame daken  1 dag 

07.04 PV-installaties aansluiten op de meterkast  1 dag

13.04 Ontwerp zonnewarmtesystemen  2 dagen

20.04 Zonne-energie op huurwoningen  1 dag

21.04 BHV-training dakhoveniers  1 dag

CURSUSKALENDER 
VOORJAAR 2017

BDA
dak-en gevel
opleidingen

BDA Dak- en Gevelopleidingen

Avelingen West 33

4200 AV Gorinchem

Postbus 818

E. info@bdaopleidingen.nl

T. 085 48 71 910

F. 0183 630 630

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

Gevelopleidingen, telefoon 085 - 48 71 910, of een kijkje nemen op onze website www.bdaopleidingen.eu.
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Steeds vaker wordt een zonnepaneel gecombineerd met zonnewarmte. 

Een hybride zonnepaneel, ofwel PVT, is een combinatie paneel waarbij 

 zowel zonnestroom (PV) als zonnewarmte in dezelfde collector is verwerkt. 

De toepassing is met name rendabel in combinatie met een warmte

pomp en voor bodemregeneratie, aldus Robbert van Diemen, actief bij 

HRsolar en bestuurslid van Holland Solar.

Zonne-energie en zonnewarmte in één collector
SPECIAL SOLAR

Het betreft hier dus een combinatie van energie opwek
ken waarbij tegelijk de zonnewarmte wordt benut voor het 
verwarmen van water.  De combinatie van zonnestroom en 
warmte geeft een extra rendementvoordeel. De vrijgekomen 
warmte kan o.a. worden ingezet voor het verwarmen van 
een zwembad of via een warmtepomp voor een  bijdrage 
voor de verwarming. Door de koelende werking die de 
thermische installatie op het PVsysteem heeft, wordt het 
 rendement van het PV paneel met circa 8% verbeterd. Dit  
is voornamelijk het geval in de zomer.

WARMTE BUFFEREN
De combinatiepanelen worden door verschillende leveran
ciers aangeboden, er zijn nogal wat verschillen in de ge
bruikte techniek, het model en de aangeboden prijs. Meest
al worden de PVTmodules gemaakt van een standaard 
mono kristallijn full black zonnepaneel omdat deze sneller 
warmer worden. De wijze waarop de warmte wordt afge
vangen verschilt vervolgens per systeem. Standaard zon
nepanelen hebben een vermogen van 260 tot 280 wattpiek 
elektrisch vermogen. Voor het thermische gedeelte zal er  
altijd een buffervat aan de collectoren worden gekoppeld 
om de warmte die overdag wordt opgevangen te kunnen 
opslaan. Voor grootschalige toepassing is het nodig om de 
opgevangen warmte langdurig op te kunnen slaan en op 
een later moment (’s nachts) in te zetten voor de verwarming 
van het pand. Dit is echter alleen mogelijk in combinatie  
met een warmtepomp omdat de geleverde warmte van 
het PVT paneel alleen lage temperatuur is (35 graden in de 
zomer en ’swinters lager)

Van Diemen: “Met de huidige PVT panelen zijn er in hoofdlijn 
twee interessante opties; de eerste is de combinatie met 
warmtepompen. Met deze combinatie kan de warmte die 
overdag wordt opgevangen beter en op een ander  moment 
worden ingezet. Warmtepompen kunnen op diverse manie
ren met PVTpanelen worden gecombineerd, namelijk mid
dels een lucht/waterinstallatie, een ventilatiesysteem en een 
grondgebonden installatie. Deze laatste levert het hoogste 
rendement maar is in lang niet alle situaties toepasbaar. 

In nieuwbouwtoepassingen is er vooraf rekening mee te 
houden, maar bij renovatieprojecten is dat een lastigere 
optie. Er draaien op dit moment een aantal pilot projecten 
waarbij PVT gebruikt wordt als bron van een water/water 
warmtepomp. Het thermische gedeelte van de PVT panelen 
vervangt dus de bron in de grond. Het kost daarbij ook niet 
meer ruimte op het dak want PV wordt vaak toch al ge
plaatst. Dergelijke concepten zien we dan ook terug bij zeer 
zuinige woningen en gebouwen zoals bijvoorbeeld nul op 
de meter. De andere optie met PVT is voor het regenereren 
van de bodembron bij bodemsystemen. Met de thermische 
zonneenergie kan dan onttrokken warmte uit de bodem 
worden ‘gecompenseerd’. Dit zien we met name bij wat 
grotere systemen als toepassing.” 

VERMARKTING
Landelijk worden momenteel door diverse leveranciers pilots 
uitgevoerd en de resultaten zijn veelbelovend. Zoals gezegd 
brengen diverse leveranciers PVTsystemen op de markt.  
Ook HRsolar, fabrikant van zonnewarmtesystemen  werkt aan 
een systeem. 

“Als de opslag van warmte goed geregeld wordt, wordt het 
systeem rendabel en daarmee interessant voor vermarkt
ing,” vertelt hij. “Vanuit esthetisch oogpunt is er geen verschil 
 tussen een standaard zonnepaneel en een PVTpaneel.  
De verschillen bevinden zich aan de achterkant van het  
paneel, onzichtbaar dus vanaf de voorkant. Prijstechnisch is 
er in de aanschaf wel verschil (PVT is duurder), maar op  
de langere termijn levert de toepassing van PVT natuurlijk 
grote besparingen op. De techniek raakt steeds verder ont
wikkeld en de kostprijs moet omlaag. Als aan de voorwaarde 
wordt voldaan dat de zonnewarmte ook langere tijd kan 
worden opgeslagen, is deze ontwikkeling naar onze mening 
zeer interessant voor de markt.” ■



NEN1010:2015
Bekabeling afkomstig van zonnepanelen dient in verband met aanraakveiligheid (hoge DC spanning) en het voorkomen  
van isolatiefouten overeenkomstig NEN1010:2015 in buis of goot gelegd te worden. Draadgoot verdient bij horizontale  
buitentoepassing de voorkeur aangezien mogelijke condensvorming in buis afgevloeid moet kunnen worden. Bij het door-
voeren door het dak is een doorvoerbuis de enige normconforme oplossing.

Met de RoofSupport® Dakdoorvoer realiseert u een volledig luchtdichte doorvoer waarmee tevens de richtlijnen vanuit de 
NEN1010:2015 gerespecteerd worden.

Met de RoofSupport® Dakdoorvoer worden verschillende uitdagingen in één keer opgelost! 

• Door de energiebesparende doorvoer wordt de vereiste EPC norm gehaald  
• Kortsluiting óp het dak wordt voorkomen door toepassing van RoofSupport draadgoot. 
• Kortsluiting als gevolg van het werken van de constructie ín het dak wordt voorkomen  
 door toepassing van de RoofSupport® Dakdoorvoer. 
• Geen gevaarlijke aanraakspanning meer op zolder doordat de DC bekabeling in een  
 afgesloten kabelgoot naar de omvormer wordt gebracht.

Kijk op dak-doorvoer.nl voor meer informatie!

Vanaf 1 april is de RoofSupport® Dakdoorvoer verkrijgbaar bij de landelijk dekkende elektrotechnische groothandels. 
 Benieuwd? Kom kijken op de SolarSolutions, standnummer E5.   
 

RoofSupport® PVbox  
Ook bij het op de juiste manier aansluiten van PV systemen aan de 
 omvormer is kennis van bliksem- én overspanningsbeveiliging een 
absolute noodzaak. Juist in de aanwezigheid van een bliksembeveili-
gingsinstallatie dienen de juiste maatregelen genomen te worden om 
een veilige situatie te garanderen. Als antwoord op de vele vragen met 
betrekking tot bliksembeveiliging in combinatie met een PV installatie 
biedt Conduct Technical Solutions de oplossing: PVbox.

PVbox biedt als modulair op te bouwen aansluitkast de mogelijkheid 
om van kleine residentiele projecten tot en met de grootste commerci-
ele projecten op de juiste manier aan te sluiten, beveiligen en schake-
len van PV strings. Kwalitatief goed en overeenkomstig NEN1010:2015, 
NEN62305 én NEN61439. Specifiek voor het beveiligen van SolarEdge 
en SMA omvormers biedt Conduct PVbox SE en PVbox SMA. Door de 
toegepaste DEHN Type 1+2 overspanningsbeveiliging zijn PVbox SE en 
PVbox SMA altijd toepasbaar of er nu wel of geen bliksembeveiligings-
installatie is. U hoeft alleen nog maar het type  omvormer aan te geven. 

Zie pvbox.nl voor meer informatie.

advertorial

RoofSupport® kabelmanagement 
Bekabeling dient overeenkomstig NEN1010:2015 in buis of goot gelegd te worden. Hierbij is kabelgoot de ideale oplossing 
aangezien (overeenkomstig rubriek 522.5.3.2 uit NEN1010:2015) condensvorming in buis afgevloeid moet kunnen worden. 
RoofSupport® kabelmanagement biedt de oplossing om snel op basis van één artikelnummer een keuze in uitvoering te 
maken. Één artikelnummer voor een complete set welke wordt geleverd in één verpakking.  
Er is keuze tussen de kleinste 60x60mm (RS6060) tot en met de brede 600 mm (RS60300) draadgoot.  
Deze complete sets worden voor platte dak projecten inclusief zwarte UV bestendige daksteunen geleverd.

Aanvullend op dit complete programma biedt Conduct nu ook RoofSupport® Black. Dit zwart gecoate draadgootsysteem 
biedt naast de zeer hoge corrosie bestendigheid tevens esthetisch grote voordelen bij zichtdaken. Om de bekabeling ónder 
dakpannen netjes en kortsluitveilig aan te leggen bieden we de kleinste uitvoering 35 x 60 mm gezamenlijk met de RoofSup-
port® Dakdoorvoer (zie onder)

Als officieel agent voor de Duitse bliksemspecialist DEHN+SÖHNE is Conduct al ruim 11 jaar het kennis- 
centrum voor alle mogelijke vraagstukken op het gebied van bliksem- en overspanningsbeveiliging.  
Vanuit de toe nemende behoefte uit de zonnepaneel (PV) branche naar kennis en oplossingen voor het  
op de Als juiste manier (bliksem) beveiligen en aarding technisch aansluiten van PV installaties is de  
vraag naar RoofSupport® ontstaan.

NIEUW!!! RoofSupport® kabeldoorvoer 
Om bij luchtdicht bouwen de vereiste EPC norm te halen dient een dakdoorvoer luchtdicht te zijn, óók bij het binnen voeren 
van bekabeling!

Als voorbeeld is het plaatsen van zonnepanelen een toenemend probleem. DC-kabels en de aardedraad worden door het 
dak naar binnen gevoerd. Veelal wordt dit met een grote boor gedaan om zodoende een opening te realiseren voor door-
voer van bekabeling. Hierbij wordt door de gemiddelde PV-installateur nauwelijks rekening gehouden met eisen die vanuit 
het bouwbesluit 2012 gesteld worden.  

Vanuit Bouwbesluit 2012 geldt bij luchtdicht bouwen een minimale warmteweerstand eis. Ook is de norm voor elektrotech-
nische laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen en infrastructuur NEN1010:2015 sinds 1 januari 2017 opgenomen in 
het bouwbesluit. Wat heeft dit voor gevolgen voor het installeren van zonnepanelen op woningen? 
 

Luchtdicht bouwen  
Hoe goed een woning of gebouw ook geïsoleerd is, bij het door het dak doorvoeren van bekabeling ontstaat altijd een 
luchtdoorvoer. Hierdoor ontsnapt warmte uit de woning (exfiltratie). Omgekeerd ontstaat een koudebrug waardoor kou en 
vocht de woning binnendringt (infiltratie). Op termijn is vocht en houtrot schade een onvermijdelijk gevolg. Luchtdichtheid is 
dus belangrijk voor de energiezuinigheid en het binnenklimaat. 

Het is praktisch onmogelijk om de sinds 1 januari 2015 gesteld warmteweerstand eis van 6,0 m2K/W op het dak te halen als 
er door binnenvoeren van bekabeling een luchtlek ontstaat. Wanneer gekozen wordt voor luchtdicht bouwen moet er in een 
vroeg stadium al rekening gehouden worden met het op de juiste manier ontwerpen van details. Dit om grote luchtlekken, 
die veel bij het doorvoeren van zonnepaneel bekabeling ontstaan, grotendeels te voorkomen. 

RoofSupport® RoofSupport® Black

Conduct Technical Solutions BV 
Stockholm 31 
2993LM Barendrecht 
tel: 0180-531120 
www.conduct.nl 
info@conduct.nl

PVbox normconform gebouwd
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In Roofs januari 2017 werd aandacht besteed aan het Zonnekeur voor instal

lateurs van zonneenergie. In dit vervolgartikel wordt nader ingegaan op de 

technische eisen die aan het keurmerk ten grondslag liggen. Waaraan dient 

een bedrijf dat het keurmerk wil voeren te voldoen?

Waar dient de Zonnekeur certi ficaathouder aan te voldoen?

SPECIAL SOLAR

is de route waarbij de technisch beheerder in plaats van de 
vereiste diploma’s de vaardigheden kan aantonen. 

Met deze diploma’s wordt de KvINLerkenning Zonneenergie 
aangevraagd bij KvINL. Deze erkenning op het gebied van 
zonnewarmte of zonnestroom is nodig om het Zonnekeur 
Installateur aan te vragen.

ADMINISTRATIE
Het BRL Procescertificaat installateurs zonneenergiesystemen 
is ontwikkeld in het kader van het Masterplan Zonneenergie 
en wordt beheerd door de Stichting Duurzame Energie Pres
tatie Keur (DEPK). Volgens de BRL dient de houder van het 
Zonnekeur certificaat een administratie te voeren waarin de 
volgende zaken worden bijgehouden:

•  Een rubricering per werken volgens het zogenaamde 
 Model Kwaliteitsbeheersing Klimaatinstallaties (MKK);

•  Een administratie van de resultaten van elke fase van  
het proces zoals beschreven in het MKK;

•  Een specificatie van alle relevante gegevens van de 
 geleverde materialen en deelonderzoeken;

•  Een specificatie van het personeel dat is ingezet voor  
het werk;

•  Een registratie van klachten.

Elke twee jaar wordt de certificaathouder namens de 
 Stichting DEPK gecontroleerd. Dit behelst zowel een admi ni  
stratieve controle als de controle van een installatie. Door
gaans zal in het ene jaar een administratieve controle 
plaatsvinden en in het daarop volgende jaar vindt dan 
de inspectie plaats. De certificaathouder kan vijf projecten 
aandragen, waarna één van deze projecten zal worden 
gecontroleerd. Op de locatie wordt dan nagegaan of de 
levering compleet is en de installatie werkzaam is. 

TOEKOMST
Het certificaat wordt gezien als een eerste stap in het borgen 
van de kwaliteit van de installatiebedrijven die zonneenergie 
aanbrengen. De Stichting DEPK geeft aan dat het certificaat 
zich in de komende jaren verder zal ontwikkelen zodat gelijke 
tred zal worden gehouden met de marktontwikkelingen 
en het draagvlak binnen de branche zal worden vergroot. 
Op basis van de opgedane ervaringen zal de BRL worden 
aangepast.

Het ligt dan ook voor de hand dat op termijn de eisen zullen 
worden aangescherpt. Denk daarbij aan de aansluiting die 
zal worden gezocht met de Europese ontwikkelingen op dit 
gebied, waaronder de Richtlijn Hernieuwbare Energie. Het 
toezichtregime zal stapsgewijs worden verzwaard. Tevens zal 
worden gewerkt aan een garantiefonds in het geval van 
garantieafspraken aan een niet meer bestaand bedrijf. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Foto's: EnergieWonen.

In het vorige artikel zagen we dat het Zonnekeur Installateur 
is ontwikkeld voor bedrijven die zonneenergie systemen ont
werpen, monteren en beheren. Een bedrijf kan het Zonnekeur 
Installateur aanvragen als het o.a. minimaal een medewer
ker in dienst heeft (voltijd of deeltijd) in een leidinggevende 
of coördinerende functie die vakbekwaam is op het gebied 
van zonnestroom en/of zonnewarmte. Deze ‘technisch 
beheerder’ draagt zorg voor de inzet van vakbekwaam per
soneel bij de deelactiviteiten en controleert het uitgevoerde 
werk. Voor alle deelactiviteiten moet voor dat doel gekwalifi
ceerd personeel worden ingezet.

VAKBEKWAAMHEID
De technisch beheerder kan de Citoexamens Zonneenergie 
behalen en de praktijkdiploma’s waarmee het bedrijf door 
middel van een KvINLerkenning haar vakbekwaamheid kan 
aantonen. Het is ook mogelijk dat de benodigde diploma’s 
verdeeld aanwezig zijn binnen het personeelsbestand.

Een bedrijf toont haar vaardigheid met de KvINLerkenning. De 
technisch beheerder kan zijn vaardigheden op twee manie
ren aantonen, namelijk door middel van diploma’s, en door 
middel van het EVCtraject. De diploma’s voor respectievelijk 
zonnestroom en zonnewarmte bestaan uit een theoriegedeel
te (ontwerp) en een praktijkgedeelte (installeren en bouw
kundige montage). Erkenning Verworven Competenties (EVC) 

Zon
&co

Kijk op www.zonnekeur.nl voor alle Zonnekeur Installateurs



 www.oranjedaksolar.nl – 078 - 610 00 66

Kies óók voor 
de totaalaanpak 
in duurzame 
daktechniek

The Edge, Amsterdam 
Het meest duurzame kantoorgebouw ter 
wereld (kwalifi catie, BREEAM Excellent). 
Zonnepanelen op grote hoogte in een 
eigen ontworpen onderconstructie.
PV-systeem: 785 zonnepanelen
Vermogen: 165 kWp  

Rijkskantoor Rijnstraat 8, Den Haag
Verbouwing in 2017 van voormalig Min. 
VROM tot rijkskantoor voor diverse 
ministeries en diensten.
Gepland PV-systeem: 1.000 panelen
Vermogen: 260 kWp 
Verwachte jaaropbrengst: 230 kWh
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Unieke expertise van 
Oranjedak Solar in 
grootschalige toepassing 
van zonnepanelen

Projectontwikkelaars en bouwbedrij-
ven kunnen rekenen op een integrale 
aanpak van dakbedekking, PV panelen 
en overige duurzame energiesystemen 
en voorzieningen op het dak. En hierbij 
natuurlijk ook op volledige dakgarantie. 

Gebouwbeheerders en VVE’s worden 
volledig ontzorgd,  van fi nancierings-
oplossingen tot en met monitoring en 
onderhoud. 

De totaalaanpak van Oranjedak Solar 
bewijst zich jaar op jaar in tientallen 
gerenommeerde PV projecten:

Advies en engineering

•  Maatoplossing voor ieder type dak, 
ook voor lichtgewichtconstructie.

• Inpassing in architectonisch ontwerp.

•  Inpassing in overige duurzame 
systemen (zonthermisch, WKO, 
warmtepomp). 

•  Ontwerp-optimalisatie door 
componentafstemming en 
simulatiemodellen.

•  Afstemming rendement en 
economisch voordeel.

•  Optimale benutting van subsidie en 
fi scale voordelen.

Installatie

•  Vakkundige, eigen installateurs; 
installatie conform NEN normen.

•  Installatie- en serviceploegen in heel 
Nederland.

•   Behoud van volledige dakgarantie.

Monitoring, service en onderhoud

• 24/7 monitoring en service.

• Direct alarm bij storing.

•  Opbrengstvisualisatie in het pand en 
op het web.

•  Mogelijkheid tot prestatiemonitoring 
op paneelniveau.

Financiering

•  Lease- en fi nancieringsoplossingen.

•  Totaal ontzorgconcept voor 
fi nanciering en exploitatie.

Belangstelling?

Bel 078 - 610 00 66 voor informatie of 
off erte. Op de website vindt u meer over 
projecten, expertise en service.

Oranjedak Solar is onderdeel van Oranjedak, een van de sterkste spelers in de Nederlandse 
dakbedekkingsbranche en onderscheidend in partnership en professionele advisering. Oranjedak 
heeft meer dan 45 jaar ervaring in heel Nederland. Oranjedak staat voor eigentijdse dakoplossingen 
die bijdragen aan kwaliteit van leven, multifunctioneel gebruik, duurzame energiewinning en reductie 
van CO2 uitstoot. Dat gaat bij Oranjedak goed samen met een betere esthetische kwaliteit van de 
bebouwde omgeving. Met zonnestroomdaken, parkeerdaken, daktuinen en vegetatiedaken bouwt 
Oranjedak elke dag weer aan ons toekomstig daklandschap.

Gemeentekantoor Sliedrecht 
PV-systeem: 408 zonnepanelen 
Vermogen: 102 kWp

Justitieel Complex Zaanstad 
(Nieuwbouw 2016)
PV systeem: 5.500 zonnepanelen 
Opbrengst: 1.200 MWh per jaar 
(gelijk aan verbruik 360 huishoudens) 

ORA 16445 ADV Roofs 'Kies ook voor..'.indd   2 27-02-17   10:14
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Exposanten Solar Solutions Int. 2017
SPECIAL SOLAR

Nedelko bv 
Stand B2.1
Importeur en distributeur 
 elektrotechnische materialen

O-Metall Luxemburg 
Stand C9
Profielplaten voor dak en wand

Omnik New Energy Co.,Ltd. 
Stand B1
Leverancier van omvormers

Panasonic Electric Works 
Europe AG 
Stand E1.1
Leverancier PVsystemen

Perlight Solar Co, Ltd.
Stand B5
Leverancier PVsystemen

Petersen Arbozorg & 
 Veiligheid 
Stand A2
Adviesbureau

PFALZSOLAR GmbH 
Stand E4.1
Leverancier van apparatuur 
zonneenergie

Powerark Solar 
Stand D10
Leverancier van PVsystemen

ProfiNRG 
Stand D1
Verkoop en installatie 
 zonnepanelen

PV Magazine 
Stand E5.3
Vaktijdschrift

REC Solar 
Stand D11
Leverancier PVsystemen

Resolar bv 
Stand B16
Importeur/distributeur/ 
groothandel van thermische 
solarproducten

Rexel Nederland 
Stand B6
Elektrotechnische groothandel

Robisol bv 
Stand E1.4
Montagesystemen 
 zonneenergie

RVO – Rijksdienst voor 
 Ondernemend Nederland 
Stand E2
Onderdeel van Ministerie van 
Economische Zaken

S:Flex Nederland 
Stand D3
Bevestigingssystemen 

Schletter GmbH 
Stand D3.2
Leverancier systemen 
 zonneenergie

Sharp Energy Solutions Europe 
Stand B 7.1
Leverancier systemen zonne
energie

Shenzhen Growatt New Energy 
Technology 
Stand D04, A3.1, D4.1
Leverancier systemen 
 zonneenergie

Siebert Nederland bv 
Stand E1
Verkooporganisatie

Solar Monkey 
Stand E1.2
Leverancier van zonnesystemen

Solarclarity bv 
Stand C4
Groothandel

SolarEdge Technologies 
Stand C6
Omvormers, monitorsystemen

SolarToday 
Stand A1
Groothandel en importeur

Solarwatt bv 
Stand C7
Leverancier van zonnepanelen

SolaX Power Co., Ltd. 
Stand B3
Leverancier van omvormers

Sterkin 
Stand B10.1
Kwaliteitskeurmerk

Sunbeam bv 
Stand C 3.1
Montagesysteem

Sunprojects Efacec 
Stand D8.1
Leverancier van omvormers

SW Trading 
Stand A3.5
Groothandel

Techneco 
Stand B14
Warmtepompen

Technische Unie bv  
Stand C8
Groothandel

TerraTechs 
Stand B2.2
Montagesystemen

Top Systems bv 
Stand B2
Energieopslag

Triple Solar 
Stand B18
Leverancier PVT

Ulica Solar 
Stand A3.5
Leverancier PVpanelen

Unger Germany GmbH 
Stand B8.1
Fabrikant reinigings en 
 onderhoudsgereedschap

Van der Valk Solar Systems 
Stand B4
Montagesystemen

VDH Solar Groothandel bv 
Stand D8
Groothandel

Voestalpine Sadef nv 
Stand D5.1
Koudgewalste stalen profielen

Zhejiang Envertech 
 Corporation Ltd. 
Stand A3.4
Microomvormers

2Solar Software
Stand E3.2
Software voor installateurs, 
groothandels en fabrikanten

Aleo Solar
Stand D12
Producent van zonnepanelen

AliusEnergy
Stand C10
Distributeur van zonne 
energiesystemen

Avasco Industries nv
Stand D6.1
Leverancier montagesystemen 
zonnepanelen

BayWa r.e. Solar systems S.à r.l. 
Stand D9 
Componenten voor 
 PVsystemen

BC Solar bv 
Stand C9.1 
Groothandel zonnepanelen, 
omvormers en montage
systemen

Bouwkeur Groep 
Stand E1.5 
Importeur en distributeur 
 zonnestroominstallaties

Bruk-Bet Solar 
Stand A2.4
Producent PVsystemen

CARBOMAT NL 
Stand D7.1
Import en distributie 
 hernieuwbare energie

Cast4All 
Stand E2.5
Monitoring en management

Conduct Technical Solutions 
Stand E5
Bliksem en overspannings
beveiliging

CycloMedia Technology bv 
Stand A3.6
Fotografie openbare ruimte

De Centrale BTW Teruggave 
Stand D6
Adviesbureau

DMEGC 
Stand D7
Producent PVpanelen

Ecorus Projects bv 
Stand D3.1
Ontwikkelaar zonne 
energieprojecten 

Ecotecworld 
Stand E2.2
Groothandel PVmaterialen

Enphase Energy 
Stand C5
Leverancier PVsystemen

Esdec bv 
Stand C2
Producent montagesystemen

EURO-INDEX bv 
Stand E3.1
Meet en testinstrumenten 
 PVinstallaties

Eviax / DenG Solar 
Stand C11
Producent, importeur en 
 distributeur 

Exasun 
Stand C9.2
Producent zonnepanelen

Friand Elektrotechniek bv 
Stand B8.2
Groothandel

Fronius International GmbH 
Stand D2
Producent solarproducten

GEYER Nederland bv 
Stand B11
Leverancier elektrotechnische 
materialen

GL Link (Europe) bv 
Stand E2.3
Importeur en groothandel 
 PVsystemen

GMC-Instruments  
Nederland bv 
Stand E5.1
Energiemonitoring en 
 management

GoodWe (Jiangsu) Power 
Supply Technology CO. Ltd. 
Stand B5.1
Producent omvormers

GSE Integration-SVH Energie 
Stand C2.1
Producent PVsystemen

HADEC Innovatie bv
Stand D5
Handelsonderneming

Hanover Solar bv 
Stand C5.1
Leverancier solarproducten

Hanwha Q CELLS GmbH 
Stand B3.1
Producent PVsystemen

Hoymiles Converter 
 Technology Co., Ltd 
Stand A3.3
Producent omvormers

HUAWEI Technologies 
 Düsseldorf GmbH 
Stand B7
Producent PVtechnologie

Indutecc Industrial Solutions 
Stand B8
Projectorganisatie met eigen 
import duurzame energie 

INVT Solar Technology 
 (Shenzhen) Co. Ltd 
Stand A3.2
Leverancier solarproducten

Kenter bv 
Stand D11.1
Adviesbureau

Krannich Solar bv 
Standnummer: C3
Groothandel PVproducten

KWx bv 
Stand E16
Meetinstrumenten

Libra Energy bv 
Stand C1
Groothandel duurzame energie

Mastervolt 
Stand B7.1
Energieopslag

Mind4Energy 
Stand A2.3
Adviesbureau

Op 22 en 23 maart 2017 vindt in de Expo Haarlemmermeer een nieuwe 

editie van de Solar vakbeurs Solar Solutions Int. plaats. Hieronder vindt u 

de exposantenlijst.



Eviax is tijdens Solar Solutions 
aanwezig op stand nummer C11 

Innovatie in glas:
zonne-energie en daglicht tegelijk

Geïnteresseerden zijn van harte welkom om de nieuwe  locatie te 
komen bezoeken. Het adres is:

In het glazen dak zijn zonnepanelen in het glas toegepast. Deze in-
novatie heeft een dikte van 5 cm en is opgebouwd uit verschillende 
lagen. Hier is het zonnesysteem in verwerkt zodat de elementen 
tegelijk dienen als zonwering en als zonnepaneel. Het is een vol-
ledig geïntegreerd systeem, de aansluitingen zijn onzichtbaar  
in het geheel verwerkt. Wat betreft opbrengst zijn deze elementen 
onvergelijkbaar met reguliere zonnepanelen. Belangrijk is dat met 
dit systeem gedeelten van het gebouw die daar voorheen onge-
schikt voor waren nu kunnen worden benut voor de opwekking van 
zonne-energie. Denk niet alleen aan daktoepassingen, maar ook 
aan glazen gevels.

Bij de toepassing van dergelijke systemen is het van essentieel  
belang dat er al vanaf de ontwerpfase rekening mee wordt ge-
houden. We zien te vaak dat bijvoorbeeld zonne-energie er op 
het laatste moment bij komt, of, erger nog, op het laatste moment 
wordt wegbezuinigd. Het gaat om het geheel: met een doordacht 
ontwerp kunnen de diverse systemen optimaal op elkaar worden 
afgestemd, zodat een maximaal resultaat kan worden behaald.

Dat is uit het oogpunt van het milieu interessant, maar ook in 
financieel opzicht. Natuurlijk: de bouwsom is hoger dan als we voor 
een standaard pand hadden gekozen. Maar wij hebben nu geen 
gasaansluiting en zijn dan ook onafhankelijk van alle bewegingen 
op dit gebied: prijsstijgingen, belastingen, etc. Bovendien hebben 
wij door de toepassing van deze maatregelen een veel gunstigere 
hypotheek  kunnen afsluiten. Op de langere termijn betekent deze 
wijze van bouwen een aanzienlijke besparing.

Eviax is half november 2016 in haar nieuwe pand getrokken. Het  
resultaat is naar volledige tevredenheid. De nieuwbouw kan zo- 
doende direct fungeren als demonstratieproject van wat er allemaal 
mogelijk is op het gebied van energie besparing en energieopwek-
king. Als met een duidelijke visie wordt ontworpen, en tijdens de 
bouwfase consequent aan deze visie wordt vastgehouden, zijn er 
bijzondere resultaten te bereiken.

advertorial

Leverancier van zonne-energiesystemen Eviax is recent verhuisd naar een nieuw 

gebouwd pand op het bedrijventerrein Richelleweg te Soesterberg. Het bedrijf nam de 

regie van de nieuwbouw in eigen hand om de duurzaamheidseisen van de gemeente 

ruimschoots te overschrijden. Een gesprek met directeur Mike Lubbersen.

iFIX, het montagesysteem voor platte daken!

Eviax
“to merge energy”

Centurionbaan 210, Soesterberg
Tel: 033 422 15 94
www.eviax.nl   |   info@eviax.nl

Windtunnel getest

Lage dakbelasting Geen doorboring dakbedekking 5 kWp per uur te monteren

TüV gecertificeerd Nen 7250 goedgekeurd
Eviax BV 
Centurionbaan 210
3769 AV Soesterberg

Telefoon: 033 - 422 15 94
E-mail: info@eviax.nl
Twitter: @EviaxSolar
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De markt voor zonnewarmte is bezig een vlucht te nemen. 

Marcel Cloosterman (Rivusol, Ik ben Ra en bestuurslid Holland Solar) 

voorspelde deze groei al in Roofs september 2016. In dit artikel gaat 

hij nader in op de nieuwste ontwikkeling voor platte daken: 

zonnewarmte die wordt opgewekt via speciale vacuümbuizen.

Vacuümbuizen voor zonnewarmte op platte daken
SPECIAL SOLAR

De titel van het artikel uit Roofs 
september 2016 is ‘Potentieel 
zonnewarmte is enorm’. Dat 
blijkt, want de markt voor dit 
soort toepassingen maakt 

een duidelijke groei door. De 
overheid zet stevig in op het 

opwekken van zonnewarmte door de 
ISDE voor deze systemen voor 2017 met 50% te verhogen. Tel 
daarbij op dat de gasprijzen blijven stijgen, en de verklaring 
voor de groei van de markt voor zonnewarmte is gegeven. 
Productontwikkeling zorgt ervoor dat opbrengst van de syste
men verder wordt verbeterd en dat het aantal toepassings
mogelijkheden wordt vergroot. De oplossing met behulp van 
vacuümbuizen is met name ontwikkeld voor situaties waarin 
de toepassing van standaard collectoren om esthetische 
redenen niet gewenst is. 

Cloosterman legt het principe van de buizen uit aan de 
hand van de werking van een thermosfles. De standaard 
vacuümbuizen (“heatpipes”) bestaan namelijk uit twee 
glazen buizen die in elkaar zijn geschoven. Tussen deze twee 
buizen bevindt zich een isolerende vacuümlaag, die ervoor 
zorgt dat de warmte van de zon wel naar binnen komt, maar 
niet meer naar buiten gaat. In de binnenste buis wordt de 
warmte opgevangen door een speciale coating die zonlicht 
omzet in warmte en dat vervolgens afgeeft aan een vloeistof 
in een buisje, waarmee de warmte verder wordt getranspor
teerd. Dit transport is alleen mogelijk als de buis onder een 
hoek staat.

Bij de speciale vacuümbuiscollector, die horizontaal kan 
worden geplaatst, is er slechts één glasbuis, waarbij de hele 
buis onder vacuüm staat. In de buis ligt een plaatje met een 
coating die het zonlicht omzet in warmte. Het transport van 
de warmte via de vloeistof is technisch anders waardoor 
de buis horizontaal kan liggen en de warmte toch wordt 
getransporteerd.

MAXIMALISATIE OPBRENGST
Deze speciale vacuümbuizen worden dus horizontaal op het 
dakvlak geplaatst zodat ze vanaf straatniveau niet zichtbaar 
zijn. Door de enkele glaslaag en het hoge vacuüm hebben 
ze een extra hoog rendement. Hoe wordt dit gerealiseerd? 
Cloosterman: “De plaatjes in de buizen worden onder de 
juiste hellingshoek geplaatst, afhankelijk van de toepassing 
van de gebruiker. De maximale opbrengst over het jaar 
wordt behaald als de plaatjes in een hoek van 3538° wor
den geplaatst. Maar wil men juist meer warmte in de winter, 
voor verwarming, dan worden de plaatjes onder een hoek 
van 4550° gezet.”

“De meeste opbrengst wordt vanzelfsprekend gehaald in de 
zomer, wanneer de zon het hoogst staat en de dagen het 
langst zijn. Maar dat levert overcapaciteit op, wat betekent 
dat de warmte op moet worden geslagen voor het moment 
dat het nodig is. Als men die overcapaciteit toch niet ge
bruikt, kan men er ook voor kiezen de opbrengst in de winter 
te maximaliseren omdat men op dat moment de warmte het 
hardst nodig heeft. In de winter is de opbrengst maximaal bij 
een hellingshoek van de plaatjes van 50°.”

ZELFREINIGEND VERMOGEN
Het systeem is zoals gezegd speciaal ontwikkeld voor 
horizontale toepassing. Voor hellende daken zijn andere 
systemen beschikbaar. Volgens Cloosterman betekent dit 
niet dat extra onderhoud nodig is. “Het systeem bestaat zoals 
gezegd uit glazen buizen. Dat betekent dat het oppervlak 
glad en rond is: eventueel vuil spoelt van dit oppervlak af. 
Aan de onderkant kan na verloop van tijd wel wat groene 

aanslag ontstaan 
omdat dit de plek is 
waar het water de 
buis verlaat. Hoewel 
dit nauwelijks ten 
koste gaat van de 
opbrengst (op die 
plaats komt de zon 
immers niet), raden 
wij toch aan om 
tijdens het dakon

derhoud dit met een sopje even te reinigen.”

Met deze innovatie wordt nu een systeem geïntroduceerd 
dat voor platte daken een esthetische oplossing biedt, en 
waarvan het rendement gunstig is. Cloosterman geeft aan 
er vertrouwen in te hebben dat het systeem ertoe bij zal dra
gen dat de toepassing van zonnewarmte op het dak verder 
ingeburgerd zal raken. ■
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EFFICIËNT
INSTALLEREN MET 
ONZE SYSTEMEN

www.esdec.com

SNEL
BETROUWBAAR

INNOVATIEF

Uitstekende service en advies20 jaar garantieSupersnelle installatie 100% Nederlands product

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

• Lichtgewicht systemen
• Zeer geschikt voor grote projecten

Smart Solar Innovation Tour 2017
De Smart Solar Innovation Tour is het reizende solar 
event van 2017. Een unieke gelegenheid om de 
nieuwste ontwikkelingen te zien van SolarEdge en 
Esdec (bekend van ClickFit en FlatFix professionele 
PV montage systemen). Deze zijn verantwoordelijk 
voor een veelvoud aan functies, waaronder: com
municatie, monitoring, PVopslag, smart energy 
management, interactie met het netwerk, veiligheid 
en nog veel meer. De truck zal diverse distributieloca
ties aandoen door heel Nederland en België. De tour 
begon op 16 februari en zal eindigen op 23 maart bij 
de Solar Solutions beurs in Vijfhuizen. 

Nieuwe zonnepanelenfabriek in regio Delfzijl
Projectontwikkelaar Powerfield wil een zonnepanelenfabriek gaan bouwen in de regio Delfzijl. Eén van de mogelijke investeerders 
is de Chinese fabrikant Astronergy. De geplande capaciteit van de assemblagefabriek met 5 productielijnen is 300 megawattpiek. 
Begin 2019 moeten de eerste zonnepanelen van de band rollen. 

Sectorvoorstel voor een toekomstbestendig 
 salderingsmodel
Maandag 13 februari is een groot aantal partijen bij elkaar 
gekomen op uitnodiging van het ministerie van EZ en daar 
heeft de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) 
het voorstel gepresenteerd voor een toekomstbestendig 
salderingsmodel dat in samenwerking met diverse branche
partijen is geformuleerd. Het model: 

•  draagt bij aan de groei van duurzame energie en reduc
tie van CO2;

•  biedt investeringszekerheid en vertrouwen aan eigenaren 
van en investeerders in zonnestroomsystemen;

•  houdt stabiele groei voor de Nederlandse zonneener
giesector mogelijk, ook bij overgang naar een nieuwe 
regeling;

•  biedt marktwerking voor energieleveranciers;
•  maakt ruimte voor innovatie, energieoptimalisatie en 

flexibiliteit, zoals opslag en slimme achterdemeter oplos
singen;

•  is begrijpelijk te maken voor de consument en andere 
kleinverbruikers;

•  houdt overheidskosten beheersbaar en proportioneel;
•  is administratief uitvoerbaar.

De volledige tekst van het model is te downloaden van de 
website van Holland Solar.

Negende editie Solar Future NL
Op donderdag 18 mei 2017 zal Solarplaza de 9e 
jaarlijkse editie organiseren van The Solar Future. 

Deze editie heeft als thema ‘opschalen’.  Hoe 
kunnen toegekende SDE+ subsidies volledig be

nut worden? Hoeveel grootschalige PV projecten 
komen er in Nederland en hoe groot worden 

die? En wat is de impact van snelle ontwikkelin
gen op het gebied van energieopslag, smart
grid, Elektrisch Vervoer, Virtual Power Plants en 

Blockchain? Wat worden de business modellen 
voor zonneenergie? Wie worden de markt

leiders? Het is aan alle relevante marktspelers om 
deze uitdagingen op te pakken.
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Zonnepanelen op twaalf scholen
Op twaalf scholen van de Landstede Groep 

komen in totaal 10.740 zonnepanelen te liggen. 
De scholengroep heeft daarvoor afspraken ge

maakt met Zonnegilde bv uit Kampen. Dit bedrijf 
levert de panelen met behulp van de provincie 

en de stimuleringsregeling duurzame energie.

Het project begint in Zwolle met het gebouw 
van TalentStad aan de Blaloweg in Zwolle, 

dat momenteel een metamorfose ondergaat 
en onlangs is voorzien van 1500 zonnepane
len. Daarna volgen andere scholen in Zwolle, 

 Harderwijk, Dronten, Wezep en Zwartsluis.
 

Landstede stelt de daken beschikbaar en over 
vijftien jaar, wanneer de SDEsubsidie is afgelo
pen, worden de zonnepaneelconstructies om 
niet overgedragen. Dan gaan ze nog wel een 

jaar of tien, twaalf mee. Eerst wordt de status 
van de huidige dakbedekking en stroomvoorzie

ningen gecontroleerd. Waar nodig worden de 
daken constructief aangepast en zullen netwerk

verzwaringen plaatsvinden.

Zonnepanelenkiezer gelanceerd
Sinds kort kan op de website van Warmteservice ge
bruik gemaakt worden van een zonnepanelenkiezer. 
Dit is een hulpmiddel waarmee uit alle losse produc

ten het juiste pakket samengesteld 
kan worden. De kiezer is voornamelijk 
ontworpen voor standaardinstallaties 
bij woonhuizen met schuine of platte 
daken tot een eigen verbruik van 
10.000 kWh per jaar of een maximale 
dakoppervlakte van 60 m². Aan de 

hand van enkele vragen wordt een overzicht getoond 
van de verschillende pakketten die onderling goed 
vergelijkbaar zijn. De pakketten houden rekening met 
onder andere de beschikbare dakoppervlakte, locatie, 
oriëntatie, hellingshoek en schaduwvorming.

Europese Commissie wil einde aan heffingen op Chinese zonnepanelen
De Europese Commissie wil in anderhalf jaar tijd de importheffingen op Chinese zonnepanelen afbouwen. Sinds 2013 wordt de 
import vanuit China afgeremd door belastingen tot wel 65%. Er was toen groeiende ergernis over de lage prijzen waarmee de 
 Chinezen de zonnepanelen op de markt zouden dumpen. Binnen de EU was verdeeldheid over de importheffingen. Landen  
waar veel panelen worden gemaakt, waren veelal voor de maatregel. Landen die vooral panelen importeren, zoals Nederland, 
waren tegen.  
 
“De stapsgewijze afbouw van de heffingen geeft Europese makers van zonnepanelen de tijd om zich aan de nieuwe situatie aan 
te passen,” zegt Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Commissie. De EUlanden moeten nog akkoord gaan met het voorstel. 
Brancheorganisatie Holland Solar is positief over het uitfaseren van de importheffing op zonnepanelen. “De regeling blijkt moeilijk 
te handhaven en heeft niet het beoogde effect. We blijven streven naar een eerlijk speelveld waarbij de markt zijn werk doet en 
kwaliteit en innovatie volop aanwezig is.”

Synergie Event
Op vrijdag 10 maart 2017 vindt in Evenemen
tenlocatie Watergoed in Valburg het Synergie 

Event plaats. Tijdens dit event presenteren 
toonaangevende leveranciers de nieuwste 

productontwikkelingen. Ook komen onderwer
pen als SDE en de EIA aftrekregeling uitgebreid 
aan bod deze dag. De middag staat geheel in 

het teken van synergie: relaties of (potentiële) 
klanten zijn dan ook welkom. Het event vindt 

plaats van 11.00  18.00 uur.

Energieagenda biedt kansen, aan volgend kabinet ze in te koppen
De Energieagenda biedt goede kansen voor duurzaam verwarmde huizen en gebouwen en duurzaam opgewekte 
energie. Dat vindt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Wel zijn er tussendoelen voor hernieuwbare 
energie en energiebesparing nodig, om richting te geven aan de overgang naar een duurzame energievoorziening. 
Ook moeten de acties voor vervoer en industrie concreter worden ingevuld.

In de Energieagenda schetst het kabinet de richting naar een CO2arme energievoorziening in 2050. Het is een ambiti
eus stuk, waarin alle aspecten van de energievoorziening worden behandeld. Het kabinet geeft aan tijdig de energie
transitie te willen inzetten, met aanvullend beleid op het huidige emissiehandelssysteem, zodat deze overgang geleide
lijk en kostenefficiënter kan verlopen. NVDE ondersteunt deze inzet op aanvullend beleid en vindt dat deze zo concreet 
mogelijk moet worden gemaakt, middels doelen voor hernieuwbare energie en energiebesparing en maatregelen 
zoals nu aangekondigd voor wind op zee.

Het kabinet stelt de vermindering van de CO2uitstoot centraal. Daarbij stelt ze echter geen aparte doelen voor her
nieuwbare energie en energiebesparing. NVDE is van mening dat er wel degelijk zulke tussendoelen nodig zijn voor 
2030, om voldoende richting te geven aan de energietransitie. Denk aan de vaststelling van het budget van de SDE+. 
Juist door een doelstelling voor hernieuwbare energie toe te voegen kan worden bepaald hoeveel geld hiervoor no
dig is. Door het stellen van tussendoelen kan Nederland economische kansen creëren en beter benutten. 

De Energieagenda zet de contouren voor de toekomst neer. Het is nu aan een volgend kabinet om deze agenda 
om te zetten in een krachtig beleid, met energie voor de toekomst. Zo kunnen we van een Energieagenda naar een 
Energieplan gaan.

Schaduwcalculator voor 2solar software
Zon en schaduw. De haatliefde relatie van elke 
zonneinstallatie. Waar zonlicht de panelen op
jaagt tot mooie prestaties, is een harde schaduw 
in staat deze teniet te doen. Een dilemma, dat 
je alleen kunt oplossen als je precies weet wat 
er op dat dak gebeurt. 2solar, marktleider op 
het gebied van zonnepanelensoftware, komt 
daarom met een ingenieuze oplossing; de 
 schaduwcalculator met visuele schaduwsimula
tie. Een tool die werkt met weerdata op speci
fieke locaties.
 
Met de 2solar intekenmodule teken je het 
legplan op een huis of bedrijfspand. Vervolgens 
voeg je met de ‘editor’ van de schaduwmodule 
de objecten toe die schaduw werpen op de 
panelen. De ‘viewer’ van de module toont direct 
het effect middels een schaduwanimatie. De 

schaduwcalculator visualiseert de schaduwwerking. Met deze simulatie zijn we in staat 
de opbrengst nauwkeurig te berekenen, gebruikmakend van historische weerdata 
op díe locatie. De stand van de zon, en dus de grootte van de schaduwen, worden 
daarin meegenomen.



... met een thermodynamische 
     warmtepomp!

• Duurzame & milieuvriendelijk opgewekte 
warmte voor warm water

• Minder C02 uitstoot
• Verlaging van de energiekosten
• Functioneert 24/7
• Onderhouds- en geluidsarm
• Diverse systeemcapaciteiten, van 

particulier tot zakelijke grootverbruiker
• Geen kostbare externe ondergrondse 

opslagtank nodig
• Verbetering van het energielabel van  

woning of bedrijfspand
• Subsidieregeling mogelijk 

 

Duurzaam 
én goedkoper 
warm water...

Met een thermodynamische warmtepomp voorziet u uw woning of 
gebouw van duurzaam én goedkoper verwarmd water zonder de hulp 
van een gasaansluiting. Dit is niet alleen zeer milieuvriendelijk, maar 
zorgt ook voor een forse besparing op de energiekosten. 

Onze themodynamische warmtepompen absorberen warmte-energie 
uit de omgeving met behulp van een koudemiddel en kunnen 
daarmee nagenoeg 24 uur per dag en 7 dagen in de week geringe 
omgevingsenergie omzetten in grote hoeveelheden warm water.  
Dit water kan vervolgens direct gebruikt worden als kraanwater, voor het 
verwarmen van een woning of gebouw of zelfs een zwembad. Ook kan het 
worden opgeslagen voor later gebruik. Anders dan bij de meeste systemen 
hebben onze thermodynamische warmtepompen daar echter geen 
kostbare (ondergrondse) opslagtank voor nodig. 

Of het nu gaat om een woonhuis of industriele toepassing, voor elke 
situatie hebben wij een passend warmtepompsysteem waarmee u beschikt 
over duurzaam én goedkoper warm water!

Wij leveren uitsluitend warmtepompen van het topmerk Energie EST. Deze 
komen in aanmerking voor ISDE subsidie. Raadpleeg de Apparatenlijst op 
www.rvo.nl voor meer informatie!

Lange Linden 32
5433 NC Katwijk

T  088-9965680 
F  024-6782495

info@aabogreentech.nl
www.aabogreentech.nl

Wij zijn op zoek naar 
een nieuwe Breman...

...of vrouw natuurlijk!

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

De drie dakdekkersbedrijven maken onderdeel 

uit van de Breman Installatiegroep met 

40 bedrijven in Nederland en Duitsland. 

Wij zijn met 1500 medewerkers en zijn financieel 

gezond. Onze bedrijven zijn werkzaam in de 

installatietechniek voor de woningbouw en 

utiliteitsbouw, zowel nieuwbouw als renovatie, 

service & onderhoud, modificatie en gasafvoer - 

techniek en worden ondersteund vanuit de 

centrale organisatie. 

breman.nl

Directeur Dakdekkersbedrijven
Wie zoeken wij?
•  Bouwkundige
•  Ondernemer
•  Peoplemanager
•  Resultaat- en kwaliteit gericht
•  Boegbeeld in de markt

Wat bieden wij?
•  Eindverantwoordelijkheid
•  Vrijheid
•  Prima salaris
•  Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
•  Ruime winstdeling

Herken jij je hierin?
Reageer voor jouw volgende uitdaging!

Kijk op www.werkenbijbreman.nl

DAKTECHNIEK

0102004 Advertentie vacature DIRECTEUR DAKBEDEKKINGSBEDRIJVEN 230x300.indd   1 22-2-2017   12:19:21
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JELLE VEURMAN IS KWALITEITSBORGER/
PROCESSPECIALIST BIJ NIEMAN KWALITEITS
BORGING, ONDERDEEL VAN DE NIEMAN GROEP.

In een serie artikelen brengt Nieman Kwaliteitsborging in kaart wat de 

 aankomende Wet Kwaliteitsborging zal gaan betekenen voor de dagelijkse 

praktijk. De hele keten zal daarbij onder de loep worden genomen. In deze 

eerste aflevering belicht Jelle Veurman de opdrachtgever.

Wat betekent de verbeterde kwalitei tsborging voor de opdrachtgever?

WET KWALITEITSBORGING

de bouwvergunning en de gemeentelijke toets moet men 
nu dus zelf regisseren. De wet schrijft voor dat een private 
kwaliteitsborger deze rol vervult. Dat brengt veranderingen 
mee voor zowel de organisatie van de opdrachtgever zelf, 
als die van de ontwerper en de uitvoerende partijen die hij 
inschakelt. Dit houdt ook een verandering in van de houding 
van de respectievelijke bouwpartijen ten opzichte van elkaar, 
veranderingen in contractvormen, verzekeringen en aan
sprakelijkheden. En: hoe past deze externe private kwaliteits
borger in dit verhaal?

WIJZIGINGEN VOOR DE OPDRACHTGEVER
Met de komst van de Wet Kwaliteitsborging verandert er een 
aantal zaken in het voordeel van de opdrachtgever. Dit zijn 
met name:

•  Het verschil in verantwoordelijkheidsverdeling tussen aan
nemer en opdrachtgever wordt evenwichtiger. Er komt een 

onafhankelijke partij met vakinhoudelijke kennis naast de 
opdrachtgever te staan die toeziet op de juiste uitvoering. 

•  Het begrip ‘zichtbaar gebrek’ krijgt een andere definitie, 
waardoor de aannemer aansprakelijk wordt voor alle 
zichtbare gebreken, ook de gebreken die een opdracht
gever niet gemeld heeft bij oplevering. Hiervan kan niet 
ten nadele van de opdrachtgever afgeweken worden. De 
aansprakelijkheid beperkt zich niet tot bouwtechnische 
aspecten, maar heeft tevens betrekking op alle door de 
bouwconsument ervaren kwaliteitsaspecten. Wat hierbij 
ook verandert, is dat de aantoonplicht van een gebrek bij 
de aannemer komt te liggen. Die moet gaan bewijzen dat 
een klacht hem niet aan te rekenen is. Dit wordt zelfs in het 
burgerlijk wetboek aangepast.

•  Het opschortrecht (beschikbaar stellen van de laatste 5% 
van de bouwsom na 3 maanden) wordt aangescherpt. 
In de huidige situatie komt de laatste post automatisch 
vrij na de wettelijke 3 maanden. In de nieuwe situatie zal 
de aannemer de opdrachtgever op de hoogte moeten 
stellen van de mogelijkheid tot opschorting, en moet de 
aannemer tijdig voor afloop van de onderhoudstermijn 
schriftelijk melden wanneer hij meent dat deze eindigt. Met 
deze schriftelijke stukken kan een notaris dan het laatste 
deel van de bouwsom overdragen, tenzij de opdrachtgever 
hiertegen bezwaar heeft gemaakt (hier zijn aanvullende 
eisen op van toepassing)

•  De aannemer zal schriftelijk en ondubbelzinnig aan 
 moeten geven of, en zo ja hoe, hij de risico’s voor de op
drachtgever verzekert tijdens de bouw en na oplevering.

Wat er daarnaast voor de opdrachtgever verandert in de 
eigen aansprakelijkheid, is dat hij in de nieuwe situatie 
verantwoordelijk is voor het voldoen aan Bouwbesluit van 
het opgeleverde bouwwerk. Hij is het eerste aanspreekpunt 
voor het bevoegd gezag indien er vragen zijn na opleve
ring. Daarvoor zal de opdrachtgever bij de oplevering ook 
het ‘as built’dossier aan moeten leveren, met daarbij de 
eindverklaring van de dienstdoende kwaliteitsborger dat het 
gebouwde object naar zijn oordeel voldoet aan de gestelde 
eisen. In feite gaat het hier dus om alle informatie die het 
bevoegd gezag nodig heeft om haar handhaving uit te kun
nen oefenen.

CONTRACTVORMEN
In basis zal er qua contractvormen niet veel veranderen aan 
de kant van de aannemer. De nu bekende vormen blijven 
gewoon bruikbaar. Besef wel dat de wet vraagt om aan
toonbaarheid van Bouwbesluit en contractueel vastgelegde 
zaken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De gekozen 
contractvorm kan hieraan meewerken, waardoor dit gemak
kelijker wordt. Denk bijvoorbeeld aan de UAVGC, waarbij de 

aantoonplicht al vanaf de ontwerpfase centraal staat. Indien 
een aannemer dit aan kan bieden, is de stap naar het 
voldoen aan de Wet Kwaliteitsborging veel minder groot. De 
keuze voor een contractvorm beïnvloedt dus zijdelings het 
borgingstraject.

Wat nieuw is, is dat er een contract zal komen tussen de 
opdrachtgever en de kwaliteitsborger. Dergelijke contracten 
zijn er simpelweg nog niet. Wat als een kwaliteitsborger een 
fout maakt of een situatie onjuist beoordeelt? Wie is er dan 
aansprakelijk? Hoe zit het met eventuele extra kosten als een 
borgingstraject stagneert en de oplevering vertraagt? Als op
drachtgever is het verstandig om u hierin alvast te verdiepen. 

DE POSITIE VAN DE KWALITEITSBORGER
De nieuwe speler in dit stelsel is de private kwaliteitsborger. 
De opdrachtgever moet in het nieuwe stelsel bij aanvraag 
van een vergunning een bij de risicoklasse passend bor
gingsinstrument uitkiezen. In een dergelijk instrument is be
schreven hoe de kwaliteitsborging en bijbehorende controles 
(o.a. diepgang, frequentie) moeten worden uitgevoerd. 
Daarnaast moet een kwaliteitsborger worden gekozen die 
gemachtigd is om dit instrument toe te passen. De kwali
teitsborger zal door toepassing van het gekozen instrument 
toezien op het voldoen aan de minimum eisen vanuit  
het Bouwbesluit en aanvullende vereisten vanuit datzelfde 
instrument.

De kwaliteitsborger staat hiermee als het ware tussen op
drachtgever en de aannemer in als het gaat om de borging 
van de geleverde kwaliteit. De verantwoordelijkheid voor het 
geleverde werk ligt bij de aannemer. De verantwoordelijkheid 
voor het voldoen aan wetgeving ligt bij de opdrachtgever. 
De kwaliteitsborger ziet toe op deze zaken op procesniveau 
en uitvoeringsniveau. Hiervoor dient  hij onder andere in het 
beginstadium een risicoanalyse op te leveren zodat gericht 
geborgd kan worden op de voor het project risicovolle   
zaken. Gebaseerd op deze risico’s zal de bor
ger een aantal inspecties/audits uitvoeren 
en uiteindelijk het ‘as built’dossier contro
leren en de genoemde verklaring afgeven. 
Deze eindverklaring is van wezenlijk belang, 
zonder deze verklaring mag het bouwwerk 
niet in gebruik genomen worden. Kwaliteit 
is hiermee de verantwoordelijkheid van de 
gehele bouwketen. ■

Jelle Veurman, Nieman Kwaliteitsborging

Primair ligt de verantwoordelijkheid voor het voldoen aan 
de bouwregelgeving bij de opdrachtgever. De gemeente 
voert bij de vergunningaanvraag geen bouwtechnische 
toets meer uit. Dat betekent dat de opdrachtgever zelf die 
verantwoordelijkheid draagt en ervoor dient te zorgen dat 
het bouwwerk voldoet aan de bouwregelgeving. Uiteraard 
doet hij dit niet alleen, hiervoor schakelt hij een externe kwa
liteitsborger in. Het uiteindelijke doel is dat de opdrachtgever 
een opleverdossier aan de gemeente overhandigt, waarin 
de uiteindelijk gebouwde situatie is vastgelegd. Dit is het 
zogenaamde ‘as built’ dossier. 

Via het afsluiten van contracten wordt de verantwoorde
lijkheid ‘gedelegeerd’ naar ontwerpende en uitvoerende 
partijen. De zekerheid die voorheen werd ontleend aan 
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De kwaliteit van steden kan grote sprongen vooruit maken als er meer groen 

wordt toegevoegd. Dit groen moet een kwaliteit hebben die ruimte biedt  

aan insecten, vlinders en vogels en aansluiten bij bestaande ecosystemen. 

Groen dat ruiger is dan de betegelde achtertuin met Boeddha beeld.  

Biodiverse groene daken zijn de oplossing om consument en bedrijfsleven  

aan de ruigere natuur te laten wennen.

Wennen aan biodiversiteit

BEGROEIDE DAKEN

Rond het Belastingkantoor in Groningen 

werkten ondermeer Joosten kunststoffen  

en Sempergreen aan een hectare 

 vegetatiedak met een combinatie van 

inheemse kruidenvegetaties en cultuur

soorten met nectarwaarde. De nieuwe 

 biotoop is verbonden met maaiveld; 

 midden in stedelijke natuur.

biodiversiteit. In intensief gebruikte stedelijke en agrarische 
gebieden biedt een groen dak met een kruiden en bloem
rijke vegetatie voor vlinders, bijen en zweefvliegen voedsel 
en/of goede voortplantingsmogelijkheden die in de nabije 
omgeving niet voorhanden zijn. Bij het ontwerp en de aan
leg van het groendak moet er wel goed op gelet worden dat 
het dak of de nabije omgeving kwalitatief goede voort
plantingsmogelijkheden biedt. Het is belangrijk dat het dak 
niet als ecologische val fungeert, maar integendeel door 
mobiele soorten gebruikt kan worden op weg naar andere 
gebieden. Niet alleen variatie in vegetatie(structuur), maar 
ook substraatdikte is daarbij belangrijk.

Rianne Slootweg van het bedrijf vertelt: “Omdat de toepas
sing van de Bees & Butterfliesmat een grotere draaglast 
heeft, en daardoor dus niet overal toepasbaar is (met  
name op bestaande daken), ontwikkelden we een 
 Biodiversiteitspakket. Met toepassing van dit pakket voeg 
je nestgelegenheid, beschutting en voeding toe aan het 
extensieve groendak. Zo ontstaat een gunstige invloed op 
het leefklimaat van vogels, bijen, vlinders en andere insec
ten.” De leverancier werkte bij de ontwikkeling nauw samen 
met De Vlinderstichting. Belangrijkste criterium bij de selectie 
van de producten was dat ze een positieve bijdrage aan 
het leefklimaat van vogels, bijen, vlinders en andere insecten 
moesten leveren. Het Biodiversiteitspakket is een compleet 
pakket bestaande uit zand, daktuinsubstraat, grind, bonte 
maaskeien, boomstammen, een biodivers plantenpakket 
met vaste planten, kruiden en grassen en een insectenhotel 
van Natuurmonumenten.

Op de site van de Green Deal Groene Daken is een work
shop Natuurwaarden op Groene Daken terug te vinden die 
Klaas Van Nierop (Gemeente Groningen) in oktober 2016 
gaf. Hierin analyseert hij de natuurwaarden die Nederlandse 
groene daken herbergen. Een vuistregel voor meer biodiversi
teit is de gelaagde opbouw van het groenpakket. Hoe meer 
lagen, hoe hoger de biodiversiteit. Zie voor een uitgebreide 
bespreking het artikel ‘Wat is de biodiversiteit van begroeide 
daken?’ in Roofs november 2016. 

BEDRIJVENTERREINEN
De overheid stimuleert de circulaire en biobased economie. 
RVO.nl steunt en faciliteert initiatieven 
die circulaire en biobased economie 
bevorderen. Zo worden gemeenten 
aangespoord werk te maken van het 
vergroenen van bedrijventerreinen. 

Een methode om de vergroening meetbaar te maken is 
ontwikkeld door NL Greenlabel. Op basis van de duurzaam
heidscriteria van het NL Greenlabel Gebiedslabel kan een le
vende en duurzame buitenruimte worden gecreëerd waarin 
de waarde van groen centraal staat en de mens in harmo
nie met de natuur leeft. Het gebiedslabel is in samenspraak 
met branchevereniging VHG ontwikkeld in het kader van  
de Green Deal Levende en Duurzame Buitenruimte.  
Royal Haskoning DHV ontwikkelde in opdracht van de  
Green Deal partijen het rekenmodel voor het gebiedslabel. 
Het begroeide dak is hierin een belangrijk beoordelings
factor.

Bedrijvenpark Hessenpoort ontving eind januari als eerste be  
drijventerrein in Nederland het NL Greenlabel Gebiedslabel. 
Het label kent een ranking van G (instap) tot A (hoogste 
categorie). 

Hessenpoort scoort momenteel een C, maar heeft zeker de 
potentie door te groeien naar een A mits de plannen verder 
opgepakt en toegepast gaan worden. Diverse projecten zijn 
in uitvoering en er liggen nog een aantal projecten op de 
plank, zoals bloemen en kruidenstroken over het gehele ter
rein, een bijentuin, een wandelnetwerk, opwekking van zonne
energie. Deze plannen zullen in de komende jaren verder 
worden uitgewerkt en geïmplementeerd aan de hand van 
een plan van aanpak dat momenteel geschreven wordt. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Tekst: Stichting Roof Update 

Op de onlangs gehouden vakbeurs voor TuinZaken Retail 
Experience (TREx 2017) was grote belangstelling uit bin
nen en buitenland voor de opstelling van de Levende 
Tuin, met o.a. een bijenkas en vlindertuin. De Levende Tuin 
is een concept dat ruimte biedt aan water, divers groen 
en beschutting in tuinen zodat bijen, vlinders en vogels 
zich er thuis gaan voelen. Een variëteit aan groen die niet 
binnen strakke lijnen van perken blijft. 

CONSUMENTEN
De Branchevereniging van Hoveniers en Groenverwerkers 
VHG ziet dat de consumenten graag duurzaamheid 
in hun tuin willen. De Vakgroep Hoveniers van de bran
chevereniging ontwikkelde hiertoe een handboek voor 
professionals met handvatten voor het inrichten van een 
levende tuin. Per thema (Water, Bodem, Dieren, Energie 
en Voedsel) geeft het handboek informatie over bijbeho
rende producten en toepassingen. De Levende Tuin is een 
tuin met water en een grote variëteit aan groen en plan
ten, waarbij het verticaal groen speciaal voor insecten en 
vogels wordt ontworpen. Al in april 2014 werden De Tuinen 
van Appeltern met modeltuin geopend. Campagnes in 
woonbladen, Libelle en Margriet moeten de consument 
verder vertrouwd maken met het nieuwe tuinieren.

Maar de consument is moeilijk te overtuigen. De onder
houdsvriendelijke, betegelde tuin wint het in stedelijke 
wijken nog steeds van de vogelvriendelijke wildernis. Zo 
zegt een eigenaar van een tuincentrum: “Jonge gezinnen 
hebben weinig tijd om hun tuin te onderhouden. Ze kie
zen voor de schone, steriele verlenging van hun woonka
mer, met groen in potten of perken. Spelen in de modder 
is voor veel stadskinderen niet weggelegd.” 

Veel méér ruimte voor het biodiverse groen ziet de 

Stichting Roof Update op een niveau hoger: de ruimte op 
schuurdaken en aanbouwen, en op daken van woningen. 
Voor die binnenstedelijke vergroening rolt de Stichting de 
zogeheten Groene Tornado uit, waarin buurtbewoners 
samen met lokale professionals groen op schuurdaken 
en daken van aanbouwen mogelijk maakt. “Naast een 
verrijking voor de buurt op het gebied van biodiversiteit, 
microklimaat en waterberging is de Groene Tornado ook 
een tussenstap om die wat ruigere natuur dichter in de 
buurt te brengen, zonder dat het op de drempel van de 
woning ligt,” zegt Ronald van Bochove, directeur van de 
Stichting. “De schoonheid van wat we nu nog onkruid 
noemen, of een tuin die per seizoen een andere aanblik 
biedt, moet door de stadbewoner nog worden ontdekt. 
Daarvoor is het dak de ideale plaats.”

NATUUR OP HET DAK
De Vogelbescherming heeft samen met Sempergreen en 
Vivara Pro het ‘groene vogeldak’ ontwikkeld. “Schakel alle 
platte daken van de Nederlandse steden aaneen, en je 
hebt een oppervlakte van ruim 60 keer het Nationaal Park 
De Hoge Veluwe. Deze daken, veelal nog onbenut, bieden 
een enorm potentieel aan ruimte,” zegt een woordvoer
der van de Vogelbescherming. “In stedelijke gebieden is 
vaak weinig ruimte voor groen. En dus ook voor vogels. 
Begroeide daken kunnen vogels voedsel bieden, nestge
legenheid en een veilig toevluchtsoord voor roofdieren en 
verkeer.” Het groene vogeldak is beplant met 25 verschil
lende inheemse grassen en kruiden en wordt verrijkt 
met dood hout voor extra insectenleven. Daarbij komen 
enkele voorzieningen voor vogels, zoals een vogelbad en 
twee soorten neststenen.

Sempergreen doet al jaren onderzoek naar biodiversi
teit op daken en tegen gevels. Diverse vegetatiematten 
(Sedummixmat, Sedumkruidenmat, Bees & Butterfliesmat) 
en diverse daktuinsubstraten dragen functioneel bij aan 
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Neem nu contact met ons op voor een 
advies op maat of een bezoek aan één van 

onze showrooms!

Infraroodverwarming 

Dé ideale oplossing voor elke ruimte.
Verwarm elke ruimte energiezuinig en onderhoudsarm op een 
duurzame en kostenbesparende manier met warmte die aanvoelt 
als de zon. Het enige dat u nodig heeft is een stopcontact! 

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

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

Stijlvol, verantwoord én 
goedkoper verwarmen.

ZinCo brengt leven op het dak!
ZinCo is wereldwijd marktleider op het gebied van begroeide daken en gebruiksdaken. 

De innovatieve en duurzame daktuinsystemen van ZinCo maken meervoudig ruimtegebruik op daken mogelijk. 
Het gebruik van hoogwaardige materialen zorgt ervoor dat ZinCo een 10-jarige verzekerde garantie kan afgeven. 

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

ZinCo Benelux b.v. - Postbus 9092, NL - 1006 AB Amsterdam - Tel. (020) 667 48 52 - Fax (020) 667 38 47 - daktuin@zinco.nl
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FUSIE
SINDS KORT IS DE ORGANISATIE GROWNDOWNTOWN GEFUSEERD MET ROOFLIFE. 
ROOFLIFE IS EEN ORGANISATIE WAAR ONTWERPERS EN UITVOERDERS OP HET 
GEBIED VAN EXTENSIEVE EN INTENSIEVE GROENDAKEN ZICH VERENIGD HEBBEN, 
MET ALS DOELSTELLING HET CREATIEF VORMGEVEN VAN (TECHNISCH CORRECT 
UITGEVOERDE) GROENDAKEN TE BEVORDEREN. SAMEN VORMEN GROWNDOWN
TOWN EN ROOFLIFE EEN COÖPERATIE DIE IS GESPECIALISEERD IN HET ONTWERP, 
DE AANLEG EN HET ONDERHOUD VAN GROEN IN DIVERSE BOUWTOEPASSINGEN. 
LATER DIT JAAR ZAL DE FUSIEORGANISATIE OOK EEN NIEUWE NAAM KRIJGEN.

Het nieuw gerealiseerde Zoku Amsterdam is een zogeheten 
‘longstayhotel’. Het concept behelst, in de woorden van het 
hotel zelf, een hybride tussen een ‘homeawayfromhome’ en 
een ‘officeawayfromtheoffice’. De kamers zijn met name in
gericht voor mensen die tussen de vijf dagen en drie maan
den in Amsterdam wonen en werken. Het zijn dus eerder luxe 
studio’s dan hotelkamers en de overige ruimtes in het pand, 
zoals de lobby en het terras, zijn zodanig ingericht dat het 
er prettig is om te verblijven of te werken. Buurtbewoners zijn 
welkom om in dit hotel te werken, te vergaderen of te lunchen. 

Het interieur is zodanig ingericht dat een prettige, ontspan
nen sfeer wordt verkregen. In het interieur is dan ook veel 

groen nagedacht en het wordt vaak gezien als een kosten
post, waar de opbrengsten van groen en een dakpark niet 
worden meegenomen. Wij zien het als onze missie om het 
bewustzijn te vergroten dat er veel méér mogelijk is en dat dit 
kostentechnisch op de lange termijn zelfs gunstiger is.”

“Het pand waar Zoku Amsterdam in is gevestigd, betreft een 
monumentaal gebouw in de binnenstad van Amsterdam,” 
vertelt hij. “Dat brengt twee vraagstukken met zich mee, na
melijk: hoe breng je een dergelijke dakopbouw aan op een 
dak dat daar constructief niet voor is ontworpen? En: hoe 
kun je een leefbaar dak aanbrengen dat recht doet aan het 
monumentale ontwerp en dat vanaf de straat niet zichtbaar 
is? Een ‘oud’ pand met gebreken dat een totaal nieuwe 
invulling krijgt, met een hotellobby op de zesde verdieping 
en daktuinen, vergt extra veel tijd om goed uit te zoeken en 
te realiseren. 

Wat betreft de dakopbouw was het van belang dat de con
structie op een aantal plaatsen zou worden verstevigd, zoals 
ter plaatse van de zitplaatsen. Er is nauw overleg gevoerd 
met de constructeur over wat wenselijk en mogelijk was. De 
vormgeving van de glazen corridor die over het dak naar de 
lobby loopt, volgt de vormgeving van de gevel. De con
structie staat zo ver van de dakrand af, dat deze vanaf het 
maaiveld niet zichtbaar is. Wanneer men echter op het dak 
staat, is het vanwege deze vormgeving een fraaie aanvulling 
op het pand.”

“In de Greenhouse corridor zijn potten met tropische beplan
ting aangebracht die het hele jaar door mooi groen blijven 
en bloeien. Daarbuiten zijn kruidentuinen aangelegd, meu
bels met eetbaar gewas, alsook natuurhouten terrassen en 
beplanting in potten. De kruiden worden door het restaurant 
gebruikt. Het hele dak wordt omringd door een sedumtapijt, 
dat prachtig bloeit in de lente en veel bijen aantrekt.” 

Er is een beperkt aantal zithoeken ingericht. “Het is natuur
lijk een prachtige plek om te zitten, maar het was niet de 
bedoeling dat zich op deze plek te veel mensen zouden 
verzamelen,” vertelt Van Traa. “Dit natuurlijk enerzijds omdat 
het dak een beperkte draagkracht heeft, en ook omdat de 
begroeiing te lijden zou hebben onder een te groot aantal 
mensen op het dak. In en om het pand zijn diverse andere 
plekken ingericht waar men wel prettig en comfortabel kan 
zitten en/of werken.”

ONDERHOUD
De dakopbouw bestaat uit een EPDM, een drainagelaag, 
een substraatlaag die varieert in hoogte en een combinatie 
van extensieve en intensieve beplanting. “Om een dergelijk 
gevarieerd begroeid dak het hele jaar door mooi te hou
den, is specialistische kennis vereist,” aldus Van Traa. “Het 
zou zonde zijn om een dergelijk zorgvuldig ontworpen en 
aangebracht begroeid dak niet goed te onderhouden. De 
kans dat het dak na een jaar zijn uitstraling kwijt is, is dan 
aanzienlijk. Wij zijn zelf gedurende de komende jaren verant
woordelijk voor het onderhoud. Dat is, zeker in deze eerste 
periode na de oplevering, intensief. Wij zijn in de zomer zeker 

drie keer per twee weken bij 
Zoku aanwezig om het dak 
en de Greenhouse corridor 
te verzorgen. Er is via een 
standleiding een irrigatiesys
teem aangebracht om de 
beplanting die het meest 
water nodig heeft regelmatig 
te kunnen bewateren. De 
sedum aan de dakrand (bui
ten de omheining) wordt periodiek handmatig besproeid.”

“Het is belangrijk om al direct bij het ontwerp te kiezen voor 
de juiste materialen en daar de lange termijn bij in de gaten 
te houden. Een materiaal dat bij de aanschaf financieel 
voordelig is, hoeft dat op de lange termijn niet te zijn. Als je 
bijvoorbeeld de vlonders van het dakterras in de loop van  
20 jaar drie keer moet vervangen, is dat een duurdere aan
gelegenheid dan de toepassing van een materiaal dat in 
de aanschaf duurder is maar wel minimaal die 20 jaar kan 
blijven liggen.”

Het bijzondere dak van Zoku Amsterdam is in het voorjaar 
van 2016 gerealiseerd. Het ligt in de bedoeling het hotelcon
cept verder uit te rollen in diverse wereldsteden. Amsterdam 
heeft de primeur, met een dak om trots op te zijn. ■

begroeiing aangebracht. Het interieur en exterieur van het 
pand, zo ook het dak, zijn zo veel mogelijk met elkaar in 
overeenstemming gebracht. Het dak is dus eveneens als een 
prettige verblijfsplaats ingericht, met een (beperkt aantal) zit
plaatsen, patio’s en tafeltjes. Verder loopt de entree naar de 
lobby via een Greenhouse corridor over het dak, waar men 
via glazen wanden een prachtig uitzicht heeft over de stad. 

MONUMENTAAL GEBOUW
Roofs interviewde Philip van Traa van GrownDownTown; hij 
was van het begin af aan bij de plannen betrokken. “We zien 
in de markt dat vaak nog op een traditionele manier wordt 
gedacht. Er wordt te laat in het bouwproces over het dak en 

STEDELIJKE DAKVERGROENING

Aan de Weesperstraat in  Amsterdam 

is onlangs in het monumentale 

 Metropoolgebouw een hotel volgens  

een nieuw concept gerealiseerd. Het dak 

speelt hier een belangrijke rol in.

A roof with a view



Hotel Zuiderduin - Zeeweg 52 - Egmond aan ZeeReserveren: 072 750 2000 - www.zuiderduin.nl

  Arrangement
- aanvang dinnershow 18.15 uur
- alle drankjes inclusief (Hollands assortiment) 
- uitgebreid koud bu� et
- live optreden 
- uitgebreid warm bu� et
- luxe dessert bu� et
- einde avond ca. 0.30 uur
- overnachting in een 2-pers. kamer
- uitgebreid ontbijtbu� et
- gebruik van zwembad en sauna’s

  Arrangement
- aanvang dinnershow 18.15 uur
- alle drankjes inclusief (Hollands assortiment)

- uitgebreid koud bu� et
- live optreden 
- uitgebreid warm bu� et
- luxe dessert bu� et
- einde avond ca. 0.30 uur
- overnachting in een 2-pers. kamer
- uitgebreid ontbijtbu� et
- gebruik van zwembad en sauna’s

€ 139,-
p.p.

incl. overnachting



We Will Rock You!

Tribute to 

  Queen
11 november 2017

Ook als 
bedrijfsuitje

• Ergonomisch, minder fysieke belasting
•  Milieuwinst, meer te laden op een vracht  

dus besparing vrachtbewegingen en CO2 uitstoot
• Nieuwe toepassingsgebieden door lichtgewicht constructie

info@nelskamp.nl
www.nelskamp.nl

Nelskamp Sigma Easy Life dakpannen
Nieuwe lichte betonpannen wegen 3 kg per stuk = 30 kg per m2

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

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

· Betondakpan met extreem laag gewicht van ~ 3 kg/st.
(ofwel 30 kg/m2 tegen normaal 42 kg/m2)

· Minder fysieke belasting voor de verwerker
· 30% meer pannen te laden, dus veel minder vrachtbewegingen
· Minder vrachtbewegingen betekent enorme milieuwinst door CO2 besparing
· Ook toepasbaar bij minder sterke draagconstructies
· Te besparen op hout en daardoor innovatieve daken te ontwikkelen
· Eigenschappen en maatvoering geheel gelijk aan de standaard betondakpannen
· Voldoen aan alle eisen volgens DIN/EN 490-491 en DINplus

(*In vergelijking met normale betondakpannen)

11/2016

DAKPANNEN
www.nelskamp.nl

graniet (33)

zwart (02)

oranjerood (01)

    

EXPERT IN DUURZAME DAK EN GEVELBEKLEDING

KERAMISCHE 
DAKPANNEN BETONDAKPANNEN LEIEN

Eternit is een toonaangevende producent van toekomstgerichte en duurzame oplossingen voor dak en gevel. 

Meer dan een eeuw bouwervaring garandeert dat Eternit een betrouwbare en solide partner is voor al uw residentiële, industriële en agrarische bouwprojecten. 

Onze collectie voorziet in alle nodige bouwmaterialen gaande van het onderdak, leien, keramische dakpannen en betondakpannen, golfplaten tot en met zonnedaken.

Eternit NV Kuiermansstraat 1 Tel. +31 547 28 88 07 info 0800 236 87 32 
 B-1880 Kapelle-op-den-Bos Fax +31 547 28 88 08 info.dak@eternit.nl www.eternit.nl 
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Beide heren hebben zoals de meesten zullen weten een 
verleden bij NedZink. Na allebei enige tijd andere activitei 
ten te hebben uitgevoerd, kwamen ze elkaar in de loop  
van vorig jaar opnieuw tegen. Door het contact met de 
Spaanse leverancier kreeg bij beiden de passie voor zink 
weer de overhand en werd besloten een verkoopkantoor 
op te richten om het materiaal op de Nederlandse markt 
beschikbaar te maken. 

GEEN VOORRAAD
“Het betreft een Amerk dat zich in Spanje ruimschoots heeft 
bewezen. De fabrikant is sinds 2006 actief met de moderne 
zinkfabriek in het Spaanse Asturias. Inmiddels is het bedrijf 
wereldwijd actief in 39 landen. De titaanzink producten zijn 
alle voorzien van een KiwaKOMO kwaliteitsverklaring volgens 

“Met zink zijn prachtige daken te maken, met verschillende 
soorten uitstraling, die zowel door de verschillen in oppervlak 
als middels de verschillende bevestigingsmethoden worden 
verkregen. Een zinken dak kan zakelijk zijn, speels, luxe, etc. 
Wij kunnen ook meedenken in het ontwerp en zodoende de 
mogelijkheden van het materiaal optimaal benutten.”

Snijders besluit: “Tel daarbij op dat zink een materiaal is met 
een zeer lange levensduur, en dat het in die zin ook past in 
de gedachte van duurzaam bouwen: je hoeft niet eens in 
de zoveel tijd het dak te vervangen en het materiaal is na 
die periode cradle to cradle te verwerken. Met onze aanwe
zigheid op de Nederlandse markt is het niet onze primaire 
doelstelling om marktaandeel van de bestaande partijen 
af te snoepen, maar het is eerder onze insteek om nieuwe 
markt te creëren. En natuurlijk worden de reeds op de markt 
aanwezige partijen weer eens wakker geschud als zich 
een nieuwe, innovatieve partij aandient. Dat is alleen maar 
gezond!” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

BRL 2034 Bladzink (volgens NEN 988) en is daarmee geschikt 
voor toepassing in de Nederlandse bouw. Het assortiment 
dat onder de naam elZinc Nederland op de Nederlandse 
markt wordt gebracht behelst vier productgroepen:

• Walsblank titaanzink (Naturel)
• Gepatineerd grijs titaanzink (Slate)
• Gepatineerd donkergrijs (Graphite)
•  Gepatineerd kleur titaanzink  

in elke gewenste kleur (Rainbow)

Dit assortiment sluit aan bij wat in Nederland gangbaar  
is, waar zit hem dan de toegevoegde waarde voor de 
Nederlandse markt? Vermeulen vertelt dat de Spaanse 
fabrikant destijds is opgericht vanuit een kapitaalkrachtige 
partij met een passie voor het materiaal. De bedrijfsfilosofie 
is kwaliteitszink te leveren tegen een optimale service en zo 
laag mogelijke overhead. In Spanje wordt daarom bijvoor
beeld geen voorraad gehouden. De productielijn is zodanig 
ingericht dat snel en flexibel kan worden geproduceerd en 
zodoende snel kan worden gereageerd op de vraag uit de 
markt. In Nederland wordt overigens wel een kleine voorraad 
gehouden om de reactiesnelheid te vergroten.

De service is volgens beide heren zeer uitgebreid. Het bedrijf 
begeleidt op projectbasis en mocht er bijvoorbeeld tijdens 
de levering of applicatie eventueel schade ontstaan of 
blijken, zal men niet gaan discussiëren over de schuldvraag. 
“Belangrijk is dat het werk volgens planning wordt uitge
voerd. Een snelle en adequate reactie houdt in dat het be
schadigde materiaal wordt vervangen. Wij regelen het dan 
verder wel met de fabrikant.”

UITSTRALING
Zoals gezegd presenteerde het bedrijf zich tijdens de afgelo
pen BouwBeurs aan de Nederlandse markt. Dit deed men op 
de Material Xperience, het gedeelte van de beurs dat was 
gewijd aan innoverende bouwmaterialen en dat zich met 
name richtte op (interieur)architecten. Een zinken dakbedek
king is natuurlijk niets nieuws, maar de mogelijkheden met 
zink, met name de toepassing met kleuren, is volgens beide 
heren nog onvoldoende bekend in de markt. Vermeulen: 

Tijdens BouwBeurs 2017 presenteerde zich een nieuwe zinkleverancier  

op de Nederlandse markt. Het Eindhovense Het Zink bv is importeur  

namens het Spaanse elZinc. Het bedrijf wordt geleid door twee bekenden  

uit de markt: Ron Vermeulen en Jeroen Snijders.

Spaanse zinkleverancier op Nederlandse markt actief

BEDRIJFSNIEUWS

Grenzeloos duurzaam bouwzink
elZinc Nederland is sinds 2016 de Nederlandse importeur van het A-merk Titaanzink “elZinc” uit Spanje. 
elZinc Nederland onderscheidt zich door kwaliteit, betrouwbaarheid en de goede service.

De portfolio bestaat uit:
• Blad en bandzink naturel walsblank zink
• Blad en bandzink Slate voorgepatineerd grijs zink
• Blad en bandzink Graphite voorgepatineerd zwart zink
• Blad en bandzink Rainbow gepigmenteerde kleuren zink
• Standaard goten bak- en mastgoten 300, 370 en 440 mm
• HWA-buis rond 70, 80 en 100 mm in lengte van 2000 en 3000 mm
• Alle hulpstukken kopschotten, tapeinden, T-stukken, bochten, etc
• Gootbeugels alle standaard maten

elZinc Nederland
De Witbogt 15
5652 AG Eindhoven
T  040-2512009
E  info@elzinc.nl

www.elzinc.nl



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

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

Aabo Eurolite Slate   Hoogwaardige rubber dakleien Blijvend mooi, weer of geen weer.
 
Aabo Eurolite Slate is een zeer duurzame 
daklei op basis van gerecycled rubber. Deze 
bijzondere dakbedekking is daardoor niet 
alleen een verantwoorde keuze maar ook zeer 
robuust, weerbestendig, onderhoudsarm en kent 
bovendien een uitzonderlijk lange levensduur. 

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

Een pantser tegen extreem weer.

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

InsulationInsulation

BELOOPBAARHEID

CONSTANT

98%
LUCHT

Unidek Platinum Kameleon
 UNIVERSEEL TOEPASBARE THERMISCHE DAKISOLATIE

www.kingspanunidek.nl

11865_adv.indd   1 31-05-16   10:44
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Het ochtendprogramma van de informatieve dag werd 
 besteed aan het thema ‘duurzaamheid’. Zo verzorgde  
Huib van den Heuvel van Solliance een presentatie over de 
actuele ontwikkelingen op het gebied van zonneenergie 
(zie elders in dit nummer). Tevens werden de aanwezigen ge
trakteerd op een rondleiding door de Teslafabriek in Tilburg. 
De elektrische auto’s worden qua uiterlijk en actieradius 
steeds verder verbeterd en het marktaandeel van dit type 
auto’s groeit dan ook gestaag. 

Dit is duidelijk te zien in de fabriek, waar de reeds bestelde 
auto’s voor de Europese markt worden geassembleerd. De 
auto’s zijn al voor 85% gereed als ze in Tilburg aankomen. In 
de fabriek worden de batterij en de assen geplaatst. Ook 
wordt de software ‘tot leven gewekt’ en tenslotte vindt op 
deze locatie de verdere afronding (uitlijning, testen) plaats. 
In de hal waar de auto’s voor verder transport klaarstaan (de 
elektrische auto’s zijn hooguit 24 uur in Tilburg) is duidelijk te 
zien dat de markt voor dit type auto’s groeit. Overigens is de 
fabriek, die sinds 2013 operationeel is, zodanig ingericht dat 
verdere groei op korte termijn eenvoudig is te realiseren.

SYSTEEMOPLOSSINGEN
Tijdens het middagprogramma gingen Koen De Landsheere, 
Key Account manager van Firestone Building Products en 

op de Betterspreader, via welke de koudkleefstof verrijdbaar 
op het dakvlak kan worden verspreid, een EPDM loodver
vanger en diverse oplossingen voor de kimfixatie. Daarnaast 
werd het Firestone isolatieproduct Resista AK getoond, een 
PIR isolatie met aan beide zijden een aluminium cachering 
gelamineerd, waarmee een zeer hoge isolatiewaarde wordt 
bereikt. Dit nieuwe product is vanaf eind 2017 beschikbaar. 

“We gaan steeds meer naar systeemoplossingen toe,” 
besloot De Landsheere zijn presentatie. “De diverse produc
ten (dakbedekkingen, folies, isolatie) zijn zodanig op elkaar 
afgestemd dat ze bij voorkeur als geheel op het dak worden 
toegepast.”

NIEUWE VESTIGINGEN 
Na een korte productdemonstratie door Alfred Vermeulen 
ging GeertJan Vogels van Mawipex Nederland in op  
de strategie van de Belgische groep op de Nederlandse 
markt. Deze nieuwe strategie werd al aangekondigd in Roofs 
december 2016 en houdt kort gezegd in dat de Belgische 
situatie binnen de Tectum Group naar de Nederlandse 
markt zal worden geëxporteerd. Dit met name als reactie op 
de schaalvergroting. In dat artikel werd al gezegd dat men in 
de loop van 2017 nieuwe vestigingen zou openen onder de 

naam CPE Nederland, maar op dat moment 
kon men nog niet concreter worden. Vogels 
kon tijdens de bijeenkomst melden dat in 
de loop van maart twee nieuwe vestigingen, 
onder de naam CPE/Duwel, zullen worden 
geopend, namelijk in Alphen aan den Rijn en 
in Leiden. Eind 2017 zal elders in Nederland 
een derde vestiging worden geopend.

De Tectum Group wil geen bedreiging vor
men voor haar bestaande partners en daar
om zal de expansie stap voor stap plaatsvin
den, op locaties waar dit niet bedreigend is 
voor de partners. Vogels benadrukte dat de 
samenwerking met de partners zal worden 
geïntensiveerd, waarbij de concurrentieposi
tie van de respectievelijke partijen zal worden 
verstevigd d.m.v. slimme marketingoplossin
gen, logistieke oplossingen en een evenwich
tig productenprogramma. Door op deze manier in te spelen 
op de vraag van de markt verwacht men de positie op de 
Nederlandse markt te kunnen versterken. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Alfred Vermeulen, verkoopleider van Mawipex (onderdeel 
van de Tectum Group), nader in op de productontwikkelin
gen die leverancier Firestone Building Products recent heeft 
doorgevoerd en die nu ook voor de Nederlandse markt 
beschikbaar komen. 

De Landsheere benadrukte dat EPDM vanuit het oogpunt 
van duurzaamheid gunstige eigenschappen heeft: het 
materiaal is stevig, flexibel en heeft een lange levensduur. Dit 
maakt het materiaal bij uitstek geschikt voor toepassing bij 
(extensieve) groendaken. De dikkere uitvoering (1,52 mm) is 
tevens geschikt voor toepassing in combinatie met zonne
panelen. De dakbedekking is zonder gebruik van open vuur 
aan te brengen, een gegeven dat op de Nederlandse markt 
steeds zwaarder gaat wegen. De RubberGard dakbedekkin
gen zijn op diverse onderwerpen (windbelasting, pelsterkte) 
opnieuw getest en voorzien van nieuwe certificaten (een 
nieuwe ATG/CTG, FM Approval).

Vervolgens werd ingegaan op diverse productinnovaties die 
het verwerken van de dakbedekkingen eenvoudiger en kwa
litatief beter maken, en die tevens een verbetering van de 
arbeidsomstandigheden betekenen. Zo werd o.a. ingegaan 

Mawipex en Firestone Building Products 

organiseerden op 14 februari 2017 in 

Auberge De Moerse Hoeve in De Moer  

voor haar handelpartners en relaties 

een ‘kick off’ van het nieuwe jaar. Naast 

een uitgebreid lezingenprogramma  

over duurzaamheid en de product

ontwikkelingen die de fabrikant op de 

 Nederlandse markt gaat brengen, werd 

ook meer informatie gegeven over de 

strategie van de Belgische groep op  

de Nederlandse markt.

Tesla als inspiratie voor de dakenbranche
BEDRIJFSNIEUWS

CPE Nederland
info@cpe-nl.nl
www.cpe-nl.nl

CPE Alphen aan den Rijn
H.A. Lorentzweg 1
2408 AB Alphen aan den Rijn
T 0172-422600 

CPE Leiden
Flevoweg 39d
2318 BX Leiden
T 071-2048090

dakmaterialen



Waterdichte argumenten!

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

Aansluiting van hellend 
dak op muur ter plaatse  
van aanbouw 
(Ubifl ex Standaard)

Onder, langs en 
boven schoorstenen
(Ubifl ex Standaard+Ribbel)

Onder 
dakkapellen
(Ubifl ex Ribbel)

Aansluiting 
hellend dak tegen 
opgaand metselwerk 
(Ubifl ex Ribbel)

Onder kozijnen
(Ubifl ex Standaard+
Ribbel)

Aansluiting loketten 
muur op hellend dak
(Ubifl ex Standaard)

Aansluiting 
binnenblad/buitenblad 
in de spouw
(Ubifl ex Standaard)

 Aansluiting plat dak 
tegen opgaand 
metselwerk
(Ubifl ex Standaard)

Ubiflex, de slimme en voordelige 
loodvervanger
Ubiflex van Ubbink is dé loodvervanger die wordt toegepast in alle 
bouwdetails waarin een waterdichte laag vereist is. Het kan bladlood 
in alle gevallen vervangen. Voor dakpannen en gegolfde dakbedekkingen 
gebruikt u Ubiflex Ribbel, voor de overige toepassingen Ubiflex Standaard. 
Ubiflex Extreme, speciaal voor extreem hoge en lage temperaturen en 
flexibele verwerking, is Q2 2017 verkrijgbaar.

· Licht in gewicht
· Makkelijk en zeer snel te verwerken
· Minder overlap door lange lengtes
· Niet gevoelig voor diefstal
· Duurzaam

Ubifl ex Standaard Ubifl ex Ribbel

NIEUW

Ubifl ex Extreme

UBB Adv Ubiflex Verw 230x300.indd   1 16-02-17   16:13

DE KRACHT VAN KLEIN
Solidor Premium 
regelbare terrasdragers
Zeer sterkte terrasdragers (800 – 1500 kg draagvermogen), geschikt 

voor alle materialen. Gebruiksvriendelijk en snel te plaatsen. Biedt 

een bereik vanaf 17 mm hoogte. 100% recyclebaar. Scherp geprijsd 

en uit voorraad leverbaar.

Vragen of vrijblijvend advies? 

Neem contact op met INTERCODAM infra en bel 036 535 92 50 of

mail naar info@intercodaminfra.com  |  www.intercodaminfra.com

ROOFLOGIX | onderdeel van
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SKH reikt persoonscertificaat Dakvenstermeesters  
Montage Keurmerk uit
SKH reikte tijdens de BouwBeurs de eerste persoonscertificaten uit voor het 
Dakvenstermeesters Montage Keurmerk. Montagebedrijven van dakvensters 
en daklichten kunnen de medewerkers laten beschikken over het keurmerk. 
Voor het verkrijgen van het keurmerk volgen de monteurs een opleiding en 
doen examen. Opleiding en examen vinden plaats bij en onder auspiciën van 
SKH in Wageningen. De kandidaten worden onderworpen aan een theoretisch 
gedeelte en aan een praktijkdeel. 

BouwBeurs 2017 succesvol
BouwBeurs 2017 is zeer succesvol verlopen. De beurs heeft 
alle bezoekersprognoses overtroffen. Deze editie was goed 
voor bijna 75.000 bezoekers. De beurs werd van 6 tot en met 

10 februari gehouden in 
de Jaarbeurs in Utrecht. 
Alle seinen voor bouwend 
 Nederland staan op groen, 
constateert brandmana
ger Martijn Carlier van 
Jaarbeurs op de laatste 
beursdag. “Het was een 
beurs van het nieuwe elan, 
van nieuwe dynamiek in 
de bouw. Het bruiste in elk 
gangpad. Het was onge
kend druk. Met heel veel 

actie verdeeld over alle hallen. De beurs heeft alle verwach
tingen overtroffen. Dit geldt ook voor de waarderingscijfers 
van zowel bezoekers als exposanten: gemiddeld een 7.4.”

GAanindebouw.nl gepresenteerd
Tijdens de BouwBeurs werd door de AFNL GAanindebouw.nl gepresenteerd. Hiermee neemt de Gespecialiseerde Aannemerij  
het opleiden van vakmensen in eigen hand. De modules zijn geschikt voor zowel jongeren (leerlingen) als voor volwassenen  
die bijscholing nodig hebben of een nieuwe taak of techniek moeten leren. De certificering en diplomering wordt verzorgd  
en geborgd door een stichting van de sector: de Stichting Certificering Vakopleiding GA (SCVGA). GAanindebouw.nl heeft  
geen winstoogmerk, dus de kosten zijn zo laag mogelijk.

Noviteiten Ubbink
Purilan Next dakraam

De vertrouwde Purilan Euro is populair 
in de bouw en krijgt een opvolger 

met het nieuwe kunststof Purilan Next 
dakraam. Het dakraam is licht in ge
wicht, met vast indekdeel en de mo

gelijkheid om het raam van binnenuit 
te monteren en biedt zodoende 

optimaal verwerkersgemak. Het raam 
voldoet ruimschoots aan de eisen 

van het Bouwbesluit en wordt in 
huis geproduceerd. Bovendien is de 

Purilan Next volledig recyclebaar.

Ubiflex Extreme
Ruim tien jaar geleden bracht 
men Ubiflex op de markt. Deze 
jarenlange ervaring heeft het 
bedrijf verwerkt in een nieuwe, 
goed verwerkbare en preste
rende loodvervanger. Ubiflex 
Extreme komt tweede kwartaal 
2017 op de markt.

Dakconstructie Bescherming
Om de dakconstructie te 
beschermen, de levensduur 
te verlengen en een gezond 
binnenklimaat te garanderen, 

biedt men een breed assortiment op het gebied van lucht en waterdicht 
bouwen, dakconstructieventilatie en beschermingsproducten.

Rockwool presenteert RockZero Daksystemen
Rockwool presenteerde tijdens de BouwBeurs haar 
prefab dakoplossing voor de woningbouw. RockZero 
Daksystemen onderscheiden zich door de combinatie 
van vele voordelen in één oplossing te verenigen. De 
RockZero Daksystemen hebben geen koudebruggen, 
maken isolatie
waardes tot RC 10+ 
mogelijk, zijn lucht
dicht en dampopen, 
brandveilig, hebben 
uitstekende akoes
tische prestaties en 
een hoge warmte
accumulatie. 

KOMO voor Bauder Thermoplan
Tijdens de BouwBeurs 2017 kreeg Wilco van Dreumel van Bauder B.V. 
uit handen van Marco de Kok van SGS INTRON het KOMO Certificaat 
voor Bauder Thermoplan. “FPO is voor de fabrikant niet nieuw, maar 
gezien de toenemende vraag op de Europese markt, en zeker ook 
op de Nederlandse markt, heeft men besloten BauderTHERMOPLAN 
T12 / T15 / T18 en T20 te voorzien van een KOMO Certificaat,” aldus 
Van Dreumel. “In 2009 heeft het bedrijf al ingespeeld op de toene
mende vraag door een 
moderne machine te 
bouwen in Schwepnitz 
(Duitsland). Hier worden 
allerlei varianten van de 
FPO geproduceerd. 

BauderTHERMOPLAN 
is voorzien van een 
polyester inlage en is 
dimensioneel stabiel. 
FPO bevat geen week
makers, waardoor het 
bestand is tegen oliehoudende producten als bestaande bitumineu
ze dakbedekkingen of EPS. Door de karakteristieke eigenschappen is 
een lange levensduur gewaarborgd. 

All-up toont noviteiten
Allup presenteerde tijdens de Bouwbeurs o.a. de Gedaacculift: een wereldprimeur. Deze ladder is eenvoudig om te 
bouwen naar een ladderlift. Ard Nijkamp vertelt: “Als je bedenkt dat de markt voor deze noviteit zowel de bouw is, als 

installatiebedrijven van zonnepanelen, aircoinstallaties en dergelijke, mensen dus die nu allemaal al ladders gebruiken, 
dan breekt er zo meteen een nieuwe tijd aan. Want in een handomdraai kunnen deze ladders als lift gaan dienen. Dat 

is veel efficiënter en heeft grote ergonomische voordelen.”

Ook toonde men een nieuwe, grote kraan van het merk Klaas. Deze K1000 bereikt een hoogte van 50 meter, kent een 
hijslast van 6000 kg en heeft een automatische uitschuifbare jip. Ook van Klaas stond er de K2130, een budgetkraan in 

het aanhangersegment. Tot slot stonden er van Paus onder andere de Easy 18 meter en de Easy big.

Loodvervanger met dezelfde eigenschappen 
als lood
Leadax is de eerste loodvervanger ter wereld met 
dezelfde eigenschappen als traditioneel lood. Het pro
duct verwerkt op dezelfde manier, het heeft dezelfde 
uitstraling en het kan worden aangebracht van spouw
muur tot aan de nok; alle toepassingen zijn mogelijk.
Tevens is de loodvervanger niet zo zwaar als lood en is 
het in één keer aan te brengen in lengtes van 12 meter 
zonder overlap en voordelig in aanschaf. 

Bijzonder is, dat het product vervaardigd wordt uit 
snij “afval”, dat overblijft bij de productie van gelaagd 
glas, zoals bijvoorbeeld autoruiten. Hierdoor draagt 
men bij aan een circulaire economie en schoner mi
lieu. Leadax is volledig te recyclen, heeft een lange le
vensduur en is door KIWA gecertificeerd. Leadax wordt 
in Nederland gedistribueerd door VisscherHolland en 
ThyssenKrupp. Het is o.a. verkrijgbaar bij de bouw en 
dakmaterialen groothandel.

Samenwerking BouwDeck en IsoniQ
BouwDeck en IsoniQ presenteerden hun samenwerkingsverband 
tijdens de BouwBeurs. BouwDeck is een nieuw innovatief prefab 
bouwsysteem waarmee in korte tijd een compleet hoogwaardig 
geïsoleerd plat dak wordt geplaatst. Hiermee wordt een enorme 
besparing op de bouwtijd gerealiseerd en zijn er geen weer
verletdagen 
meer. IsoniQ is 
gespecialiseerd 
in innovatieve 
oplossingen 
voor de bouw. 
Het werkt nauw 
samen met 
producenten en 
innovators uit de 
bouwsector om 
zo te voldoen 
aan de hoogste 
bouw, en isolatiestandaarden voor lastige detailleringen. In de 
aansluiting tussen de verschillende isolatievlakken levert IsoniQ de 
nieuwe standaardoplossingen.
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TECTUM.tv gepresenteerd
Opleidingsinstituut Tectum in
troduceerde tijdens de Bouw

Beurs de gratis app TECTUM.tv. 
Om toegang te krijgen, maakt 
men eerst een gratis account 

aan. Nadat dit  account is 
geactiveerd, kan men onbeperkt ontdekken wat zich 

afspeelt in de wereld van de dakbedekkingsbranche.

Uzimet presenteert Venuslood
Loodproducent Uzimet presenteerde tijdens de BouwBeurs 
hert nieuwe Venuslood. Dit is traditioneel gewalst bladlood, 

voorzien van veredeld oppervlak, waardoor patineren 
overbodig is. Een gelijkmatig en streeploos kleuroppervlak 
is gegarandeerd (geen loodwit). Het materiaal is zwaar en 
toch flexibel te verwerken vanaf 5°C. Het is vervaardigd uit 

100% gerecycled lood en volledig recyclebaar. Het is tevens 
een natuurlijk product dat volgens onderzoek van TNO mili
eutechnisch beter presteert dan kunstmatige alternatieven.

Nieuw veiligheidssysteem voor hellende daken
Tijdens de BouwBeurs werd Snakeline geïntroduceerd, een nieuw veiligheids

systeem voor werken op hellende daken. Met het systeem, dat permanent 
wordt gemonteerd op het dak, kan onderhoud snel en goedkoop plaatsvinden, 

 zonder gebruik te hoeven maken van voorzieningen als steigers en hoogwer
kers. Het veiligheidssysteem kan worden aangebracht op:

• Hellende daken met een pannenbedekking;
• Hellende daken voorzien van zonnepanelen;

• Hellende sedumdaken die in cassettes zijn aangebracht
•  Alle typen bedekkingen waar tussen bovenkant dakbeschot  

en onderkant bedekking ventilatieruimte is;
• Alle daken voorzien van tengels en panlatten.

Dakspecialisten op internet

www.euroaluminium.nl

www.vebidak.nl

www.vrf.eu

www.flowlight.nlwww.firestonebpe.nl

RubberGard™ EPDM 
en UltraPly™ TPO Daksystemen

www.btl.nl

www.domelichtstraten.nl

www.zinkmeesters.nl

www.aabo.nl

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.

AABOSOLAR
Zonnestroomsystemen voor elk dak.

AABOZINK

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabo�x.nl

DakInspectie DakInspectie DakInspectie
AdviesBuro

AABOTOOLS
Gereedschap voor professionals.

www.aabotools.nl

«tools for 
professionals»

www.leister.nl We know how.

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

www.weversbv.nl

Gereedschappen & machines
voor loodgieters & installateurs

www.weversbv.nl

www.continuisolatie.nl

www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

www.daktechniekholland.nl

Ontdek de kracht 
van Dakweb

• dagelijks de meest recente actualiteiten • up to date bedrijfsnieuws
• up to date agenda • zoek een leverancier of product • zoek een dakdekker

. . . . . . . . . . . . .
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24/7 open  www.compri.eu www.compri.eu
De renovatie daktrim!

www.dakdekkersgroothandel.nl

Uitreiking SGS Intron - KOMO attest Rhepanol® PIB
Maandag 6 februari 2017 heeft Udo Wagner, Technical Director/ Export 
Manager van fabrikant FDT (FlachDach Tecnnology Duitsland) het 
KOMO® attest van de duurzame premium dakbedekking Rhepanol® 
PIB ontvangen uit handen van Marco de Kok van SGS INTRON certifica

tie. Deze bijzondere 
gebeurtenis vond 
plaats op de stand 
van Quality Roofing 
Systems bv op de 
Bouwbeurs 2017 
in Utrecht. Quality 
Roofing Systems is 
leverancier van dit 
product en zorgt er
voor dat de Premium 
Rhepanol® dakba
nen worden verwerkt 

door speciaal opgeleide Rhepanol Ambassadors (momenteel in totaal 
zeven, maar het aantal zal nog verder worden uitgebreid). Rhepanol® 
PIB heeft een levensduur van >50 jaar.
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agenda
10 maart 2017 
Synergie Event
Evenementenlocatie Watergoed 
te Valburg
Info: www.estgzonnepanelen.nl

2223 maart 2017 
Solar Solutions Int. 2017 
Expo Haarlemmermeer 
Info: www.solarsolutions.nl

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

1113 april 2017
Building Holland
RAI Amsterdam
Info: www.buildingholland.nl

17 mei 2017
2de Praktijkdag Kwaliteitsborging 
voor het Bouwen
De Cantharel te Apeldoorn
Info: www.niemankwaliteitsborging.nl

18 mei 2017 
The Solar Future NL’17
Groene Paviljoen te Baarn
Info: www.thesolarfuture.nl

30 mei1 juni 2017 
PROVADA 2017
RAI Amsterdam 
Info: www.provada.nl

31 mei2 juni 2017
INTERSOLAR Europe 2017 
Messe München (D)
Info: www.intersolar.de

RECTIFICATIE

In het artikel ‘Het vieren en tonen van de kwaliteit van de dakenbranche’ in 
Roofs februari 2017 wordt ten onrechte de indruk gewekt dat de respectievelijke 
 brancheverenigingen voor het platte dak (VEBIDAK, Probasys Benelux, VESP en 
VEKUDAK) zitting zullen nemen in de jury van de volgende editie van het Dak van 
het Jaar. Dit is onjuist: geen van de genoemde brancheverenigingen heeft hier 
definitief toe besloten. 

In de bewuste passage bedoelde de organisatie de ambitie uit te spreken om op 
deze manier te komen tot een prijs die door de hele markt wordt gedragen. De 
gesprekken hierover zijn gaande maar er is, anders dan de formulering suggereert, 
op dit gebied nog geen enkel besluit gevallen.

Nieuwe vestiging 
JVK Daken bv, gespecialiseerd in 
specialistisch zink, koper, lood en 
leidekkerswerken, platteen hellen
de daken uit Breda heeft onlangs 
haar tweede vestiging geopend 
aan het adres Putsmolentje 26 te 
Ossendrecht. 

Groendak Niverplast wint internationale prijs
Op het Optigrün Greenroof Congres in München heeft de Koninklijke Ginkel Groep de 
eerste prijs gewonnen bij de verkiezing van ‘Groendak van het jaar’. Uit in totaal ruim 
100 inzendingen werd door de vakjury een hotlist gekozen van 10 projecten uit heel 
Europa. Na de uiteindelijke stemronde won de Koninklijke Ginkel Groep de eerste prijs 
voor het groendak van de nieuwbouw van Niverplast in Nijverdal. Tijdens de voorselec
tie sprak de jury haar waardering uit voor de moeilijkheidsgraad van dit project en de 
vaktechnische oplossingen die op maat zijn toegepast.

Certificatie van afdichtingsmaterialen 
voor luchtdicht bouwen mogelijk

Afdichtingsproducten die gebruikt worden voor 
luchtdicht bouwen kunnen vanaf heden  

SKGIKOB KOMOgecertificeerd worden. Dit is 
mogelijk op basis van de BRL 28041 die eind 
vorig jaar van kracht ging.  Hiermee hebben 
 aannemers en opdrachtgevers de zekerheid  
dat de gekozen producten geschikt zijn voor  

hun toepassing.  

Per 15 november 2016 is de ‘Beoordelingsrichtlijn 
28041 voor de Certificering van afdichtingspro
ducten voor luchtdicht bouwen’ van kracht ge

worden die ontwerpers, aannemers en opdracht
gevers helpt hierin een juiste keus te maken. In de 
eisen van de BRL 28041 zijn niet alleen de eisen met betrekking tot de luchtdichtheid 

van het materiaal opgenomen, maar er is ook gekeken naar de prestaties van het 
product op de lange termijn.

Royal Roofing Materials komt met nieuwe DUBOkeur® daksystemen
Royal Roofing Materials bv komt met 
nieuwe DUBOkeur® daksystemen. Na
dat in september 2016 het eerste com
pleet duurzame daksysteem voorzien 
van DUBOkeur® werd geïntroduceerd, 
worden er nu twee nieuwe daksyste
men aan toegevoegd. De daksyste
men zijn geschikt voor het platte dak 
en bestaan alle drie uit de waterdichte 
toplaag APAX®. De twee nieuwe syste
men zijn voorzien van respectievelijk 
het isolatiemateriaal Caproxx Energy en Therma TR26 FM.

Jong ADRA bouwt gezondheidscentrum in Ghana Town
Op 25 juli 2016 is er een groep van zeven jongeren van Jong ADRA op missiontrip naar Gambia 
vertrokken om te helpen bij de bouw van een gezondheidscentrum in Ghanatown. 14 dagen is 
er met plaatselijke arbeiders hard gewerkt. Bij de plaatselijke Gamma zijn de dakplaten gekocht 
die door de lokale arbeiders zijn bevestigd. Door het ontbreken van steigers een te gevaarlijke 
klus voor de jongeren. Voor hen was er genoeg ander werk te doen, zoals stenen sjouwen, specie 
maken en naar de bouwplaats kruien, metselen, beton storten, de muren pleisteren, timmeren, 
elektriciteit aanleggen en verven. Ondanks de primitie
ve middelen waarmee gewerkt moest worden is er een 
prachtig gezondheidscentrum gerealiseerd en hoewel 
het niet helemaal af is, is het gezondheidscentrum 

aan het eind van de twee weken feestelijk in gebruik genomen. De lokale bevolking van 
Ghanatown heeft een goed gezondheidscentrum gekregen waar een gezondheidswer
ker en twee vroedvrouwen komen te werken. Voor de jongelui was deze missiontrip een 
leerzame ervaring die ze niet gauw zullen vergeten, want in Gambia is het leven en de 
manier van bouwen toch wel heel anders dan ze in Nederland gewend zijn.

Website CAO BIKUDAK online
De website voor de CAO BIKUDAK is online gegaan. De site biedt informatie over 

de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedek
kingsbedrijven (CAO BIKUDAK). In de praktijk is dat de CAO voor de dakbedek

kingsbedrijven en hun werknemers die hoofdzakelijk actief zijn op het platte dak.
 

Op de website zal in eerste instantie vooral basisinformatie te vinden zijn, zoals 
de CAOteksten zelf en nieuwsberichten over de CAO. Daarnaast worden enkele 

onderdelen van de CAO uitgelicht zoals lonen en vergoedingen, vakantie en roos
tervrije dagen. Het is de bedoeling de website verder uit te breiden met nadere 

uitleg van bepaalde CAOartikelen en thema’s zoals scholing en veiligheid.
 

De website is een gezamenlijk initiatief van partijen bij de CAO voor de Bitumineu
ze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven. Dat zijn werkgeversvereniging VEBIDAK en 

de vakbonden FNV Bouw en CNV Vakmensen.

Bijzondere paleistuin siert straks 
dak nieuwe attractie Efteling
In de Efteling wordt momenteel gebouwd 
aan de nieuwe attractie Symbolica: Paleis 
der Fantasie. Het paleis wordt gebouwd 
ter ere van het 65jarig jubileum van het 
attractiepark en opent deze zomer haar 
deuren voor publiek. Bijzonder is het gethe
matiseerde ontwerp van het tuindak op 
negen meter hoogte, waar in totaal circa 
800 zonnepanelen in zijn verwerkt.  

Naar verwachting worden de zonnepane
len in april geplaatst, waarna er 800 m²  
sedum wordt aangelegd. Sedum is 
beplanting die als dakbegroeiing wordt 
gebruikt en heeft als positieve eigenschap
pen o.a. dat het isoleert en de natuurlijke 
omgeving versterkt.

Dak Event 2018 wordt 
eendaags evenement
De volgende editie van de gespecialiseerde 
vakbeurs voor de dakenbranche Dak Event, die 
in januari 2018 zal worden gehouden, zal als 
eendaags evenement worden georganiseerd. 
De organisatie streeft naar een bruisend evene

ment waar de gehele dakenbranche aanwezig zal zijn. Verdere details zullen later 
bekend worden gemaakt.

2 0 1 8
Dak Event
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Concept voor circulaire werkkleding gepresenteerd
Op woensdag 22 februari presenteerden de oprichters van The 
Dutch Circular Workwear Association hun concept voor circulaire 
werkkleding aan partijen binnen de kledingbranche en onder
tekenden officieel de overeenkomst. Wiltec, marktleider op het 

gebied van 
Kleding en 
Veiligheid en 
mede kartrek
ker van dit 
initiatief, was 
gastheer 
tijdens deze 
bijeenkomst. 
Tijdens deze 
feeste
lijke mid
dag legden 
verschillende 
sprekers uit 
hoe de keten 

werkt, werd de kleding getoond en werd de oplossing gepre
senteerd om alle kleding die niet gerecycled kan worden om te 
zetten naar bijvoorbeeld picknicktafels, banken, bouwmaterialen 
en oeverbescherming. De aanwezige producenten, afnemers, 
ketenpartners en aspirant leden reageerden enorm enthousiast 
op dit unieke initiatief.

Nieuwe dakdoorvoerpannen versterken samenwerking 
Wienerberger en Ubbink
Wienerberger en Ubbink introduceren vier nieuwe kunststof dakdoorvoer
pannen voor de dakpanmodellen Alegra 10, Alegra 12, Madura en Modula. 
De pannen zijn afgestemd op alle dakdoorvoeren van Ubbink met een 
diameter van 110131 mm. De bedrijven breiden hiermee het bestaande 
assortiment van twee kunststof dakdoorvoerpannen (VHV en OVH) én hun 
samenwerking uit.

De nieuwe kunststof dakdoorvoerpannen zijn ontwikkeld voor de dakpanmodellen Alegra 10, Alegra 12, Madura en Modula van 
Wienerberger. De pannen zijn geschikt voor alle doorvoeren met een diameter van 110131 mm voor rookgasafvoer, mechanische 
ventilatie, rioolbeluchting of combinaties daarvan. De vier dakdoorvoerpannen zijn in het zwart verkrijgbaar. De dakdoorvoeren 
worden met een schaaltje aan de pan bevestigd en zijn verstelbaar tussen 25 en 45 graden.

Icopal introduceert nieuwe lijn PVC dakbanen
Onder de naam Cosmofin produceert en levert Icopal 
een nieuw assortiment kunststof dak en afdichtingsba
nen op basis van PVC. Cosmofin, in Duitsland al jaren
lang op de markt, is een PVC dakbaan, die door uiterst 
betrouwbare lasverbindingen en hoge rekenwaardes een 
levensduurverwachting van 30 jaar heeft. De kwaliteit en 
eigenschappen van deze PVC zijn reden om het huidige 
assortiment PVC dakbanen van Icopal met de naam Mo

narplan te vervan
gen. Een assortiment 
op elkaar afge
stemde accessoires 
is beschikbaar voor 
een eenvoudige en 
snelle uitvoering van 
bijvoorbeeld hoeken 
en doorvoeren en 
zorgen voor een 
fraaie dakafwerking.

Wet Kwaliteitsborging aangenomen
De Tweede Kamer heeft de wet ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’ op 21 februari jl. aangenomen. Een ruime meerderheid stemde 
voor. De wet is nu door naar de Eerste Kamer en ligt op koers om per 1 januari 2018 in te gaan. Dan toetst niet meer de gemeente 
of de bouwplannen voldoen, maar is er een kwaliteitsborgingstraject ingevoerd waarbij aangetoond gaat worden dat hetgeen is 
gebouwd voldoet. In de kern door de bouwer met onderaannemer en leveranciers, bewaakt en afgehecht door een onafhanke
lijke kwaliteitsborger aan de hand van een kwaliteitsinstrument. Na een drukbezochte Praktijkdag Wet Kwaliteitsborging afgelopen 
23 november wordt er op 17 mei aanstaande de tweede praktijkdag kwaliteitsborging voor het Bouwen. Zie de agenda in deze 
Roofs voor meer informatie.

Sempergreen introduceert Biodiversiteitspakket 
voor groene daken 
Om de ecologische waarde van extensieve groendaken te 
verhogen, introduceert Sempergreen het Biodiversiteitspak
ket. Door toepassing van dit kantenklare pakket draagt u 
niet alleen bij aan de natuur in de stad, maar ook aan de 
gezondheid en welzijn van mens en dier. Het pakket is zorg
vuldig samengesteld in samenwerking met De Vlinderstich
ting.  Belangrijkste criterium bij de selectie van de produc
ten, was dat ze een positieve bijdrage aan het leefklimaat 
van vogels, bijen, vlinders en andere insecten moesten 
leveren in de vorm van nestgelegenheid, beschutting en 
voeding. Daarnaast moest het pakket eenvoudig toepas
baar zijn voor iedere dakeigenaar.

Het betreft een compleet pakket bestaande uit zand, 
Sempergreen biodivers daktuinsubstraat, grind, bonte 
maaskeien, boomstammen, een biodivers plantenpakket 
met vaste planten, kruiden en grassen en een insectenho
tel van Natuurmonumenten. Voor het aanbrengen van het 
Sempergreen Biodiversiteitspakket is een dakoppervlakte 
van 6 vierkante meter nodig. Ook toepassing in tuinen 
behoort tot de mogelijkheden.

Vernieuwd productassortiment algemene bouw Rockwool 
Rockwool introduceert per 1 maart 2017 een vernieuwd en vereen
voudigd productassortiment voor algemene bouw.  
De isolatieproducten zijn gegroepeerd in 5 heldere product
categorieën met een eigen kleurcode, gebaseerd op toe passing. 
Gecombineerd met de lancering van een splinter nieuwe website 
en 3D campagnetool steekt de isolatiefabrikant haar communicatie 
naar de klant in een geheel nieuw jasje. Het assortiment is onder
verdeeld in:

RockFit  duurzame isolatie voor spouwmuren en vliesgevels
RockRoof  brandveilige isolatie voor hellende daken
RockSono   akoestische isolatie voor binnentoepassingen
RockFloor   contactgeluidsisolatie voor zwevende vloeren
RockTect  accessoires voor het aanbrengen van isolatie

VELUX introduceert platdakvenster 
met gebogen glas

Op Batibouw 2017 presenteerde VELUX haar nieuwe  
platdakvenster met gebogen glas. Het gebogen glas is 
het resultaat van technologische innovatie en biedt tal 

van voordelen. Doordat regenwater rechtstreeks van het 
gebogen glas naar het dakvlak stroomt, valt het licht 

optimaal naar binnen en is een mooi uitzicht gegaran
deerd. Het krasvrije beschermglas verlengt de gebruiks
duur van het venster. Tenslotte is het venster gemakkelijk 

te onderhouden; door de gebogen vorm neemt aflo
pend regenwater de vuildeeltjes mee.

Daarnaast werd de modulaire lichtstraat getoond. Deze is vanaf maart 2017 beschikbaar, als aanvulling op het 
gamma platdakvensters voor particulieren. Zoals de naam al doet vermoeden, kan deze modulaire lichtstraat op 

verschillende manieren worden geconfigureerd (van 1 tot 5 modules). Daardoor behoort een volledige transfor
matie van het dak tot de mogelijkheden, met als resultaat telkens een aangenamere woning. 

Nieuwe norm voor warmgewalste 
U-, I- en H-profielen van staal
Na een periode van onduidelijkheid is er weer een norm 
voor de (theoretische) afmetingen en gewichten van  
U, I en Hvormige profielen, te weten NENEN 10365. Daar
mee is een definitief einde gekomen aan de EUnormen
serie voor IPE en HE profielen (EU 1957 en EU 5362). Daar
naast vervangt deze nieuwe norm Ontwerp NENEN 16828 
uit 2015. Met NENEN 10365 Warmgewalste Uprofielen van 
staal, I en H profielstaal  Afmetingen en massa zijn ook 
andere profielen gestandaardiseerd. 

De norm is van toepassing op:

•  Ivormige met parallelle flenzen profielen, IPE; 
•  Hvormige profielen, HE; 
•  Hvormige profielen met extra brede flenzen, HL and HLZ; 
•  Hvormige profielen met dikke flenzen special voor 

kolommen, HD; 
•  Wide flange bearing piles HP and UBP; 
•  Universal beams UB; 
•  Universal columns UC; 
•  Ivormige profielen met schuine flenzen IPN and J U

vormige met parallelle flenzen profielen, UPE and PFC; 
•  Uvormige profielen met schuine flenzen, UPN, U and CH. 

De norm is niet van toepassing op RVS.
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MASSIEF DAKPAKKET
VOOR EXTRA
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BRANDWEREND
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VLIEGVUURBESTENDIG
Broof (t1-t4)

Geberit Pluvia

Let it 
rain.
Superieur hemelwater afvoersysteem.

Geberit Pluvia voert hemelwater op daken snel en effectief af. Dit onderdruksysteem gebruikt bovendien 
minder productmateriaal en ruimte dan traditionele systemen - nog een reden om voor Geberit Pluvia te kiezen. 
Met perfecte technologie, innovatieve details en een uitgebreide service zet Geberit continu de standaard op 
het gebied van betrouwbaarheid en kostenefficiëntie - al vanaf de ontwerpfase.  
Nu beschikbaar: vernieuwde BIM-data met Autodesk Revit.
→  www.geberit.nl/pluvia

Nieuw: Snelle installatie 

door klik-bevestiging 

van de bladkorf
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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
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•   ventilerende versie beschikbaar vanaf juni 2017


